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Resumo 

A empresa Amorim & Irmãos S.A. é lider mundial no mercado de rolhas de cortiça. Os 

ambiciosos objetivos do Grupo em permanecer na liderança e ser um exemplo, impulsionam a 

empresa a acompanhar tendências de evolução industrial. Neste sentido, torna-se essencial a 

adaptação a novos ambientes industriais e a “fábricas inteligentes”.  

Os Sistemas de Informação desempenham um papel fulcral na constante transformação 

industrial. Com a integração de um novo ERP (Enterprise Resource Planning) comum a todo 

o Grupo pretende-se obter uma plataforma comum a todas as Unidades Industriais e que 

permita centralizar toda a informação produtiva da empresa para, mais facilmente, controlar 

todo o negócio. Neste âmbito, a necessidade de um sistema MES (Manufacturing Execution 

System) para controlo da produção e do processo é acrescida. O MES será implementado em 

todas as Unidades Industriais do Grupo de forma gradual e por etapas, sendo a Unidade 

Industrial Champcork, onde decorre o projeto de Dissertação, a Unidade piloto da 

implementação do MES. Será um desafio de longo prazo preparatório para a implementação 

do ERP. 

O foco da Dissertação assenta na especificação de requisitos de processo e de utilização para a 

implementação do MES havendo um segundo objetivo de estudo de layout e de quantidades 

de stock de segurança do armazém de material de embalagem. 

Numa primeira fase analisou-se todos os processos de fabrico, em todas as Unidades 

Industriais do Unidade de Negócio de Rolhas. Identificou-se e uniformizou-se os requisitos de 

cada operação de produção tendo em conta as diferentes Unidades Industriais. Elaborou-se 

um Caderno de Encargos, para a Unidade de Negócio de Rolhas, que reúne os requisitos 

recolhidos. 

Numa segunda etapa estudaram-se mais pormenorizadamente os requisitos de processos na UI 

Champcork tendo em vista requisitos de utilização. Propôs-se uma solução de ambiente MES 

para alguns processos da UI Champcork que seja possível de ser aplicada às outras Unidades 

Industriais. Neste contexto, tendo em conta a duração do projeto de Dissertação, este 

documento apresenta o trabalho desenvolvido até ao fim do período da Dissertação.  

No âmbito de controlo de materiais de consumo, realizou-se um estudo do layout do armazém 

de material de embalagem bem como das quantidades de stock de segurança. As quantidades 

de stock de segurança foram ajustadas às atuais necessidades da Unidade Industrial. 
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Requirements Specification of a Manufacturing Control System 
Implementation 

Abstract 

Amorim & Irmãos S.A. is a world leading company in the cork stoppers market. The ambition 

of the Group in maintaning this Business Unit leadership is driving the company to track and 

adopt new industrial development trends. That being said, it is essencial to adapt to new 

industrial environments and “smart factories”. 

 

The Information Systems play a key role in the continuous industrial evolution. With the 

integration of a new ERP (Enterprise Resource Planning) the Group aims to standardize a 

common platform for all industrial units, allowing the company to centralize all the 

production information in order to ease the entire business management. In this context, it was 

identified the need for a Manufacturing Execution System (MES) for production and process 

control. The MES will be implemented in all the Industrial Units gradually. The first stage 

occurs in the subject of this Thesis in the Industrial Unit Champcork, where this Thesis takes 

place, which will be the pilot Unit of the implementation. This is a long term challenge that is 

preparatory for the whole ERP implementation. 

The focus of this Dissertation is based on the process specification and the use requirements 

for the implementation of the MES. In addition, this document focus in the study of a layout 

and safety stock quantity for the packaging materials’ warehouse. 

The document begins with an analysis of all manufacturing processes in all Industrial Units of 

the Stoppers Business Units. Then the requirements of each process are detailed and 

standardized taking into account the different Industrial Units. Afterwards, a document was 

written for all the Stoppers Business Unit, which meets the requirements for operation. 

In a second stage, the process requirements in the Industrial Unit Champcork are studied with 

more detail given to the user requirements. At last it is then proposed a MES environment 

solution specific for the Industrial Unit Champcork but that is suitable to apply to other Units. 

Taking into account the duration of the Master´s project, it is only presented in this thesis the 

work done until the end of the period. 

Within the scope of materials control, it is presented a study of the packaging materials’ 

warehouse layout and the quantity of safety stock. The stock amounts were adjusted to the 

current needs of the Industrial Unit.  
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1. Introdução  

O presente documento tem por objetivo relatar o período de Projeto de Dissertação em 

Ambiente Empresarial que se enquadra no último ano do Mestrado Integrado em Engenharia 

Industrial e Gestão, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O Projeto, 

proposto pela Amorim & Irmãos, S.A. à FEUP, foi desenvolvido na Unidade Industrial 

Champcork  e teve a duração aproximada de 4 meses. 

 

1.1 O Projeto 

O Grupo Amorim & Irmãos, S.A. encontra-se numa fase de mudança e reestruturação de 

processos de forma a preparar a adoção de um novo ERP em 2018. Atualmente os sistemas de 

informação utilizados não são comuns a todas as Unidades Industriais do Grupo tendo cada 

uma adotado sistemas próprios e independentes. Surgiu a necessidade de uniformizar e 

integrar sistemas e procedimentos e simultaneamente de evoluir no mercado. Com este novo 

sistema informático pretende-se obter uma plataforma comum a todas as Unidades Industriais 

e que permita centralizar toda a informação produtiva da empresa para, mais facilmente, 

controlar todo o negócio. O Grupo optou por implementar o sistema MES em todas as 

Unidades Industriais como sistema de controlo da produção que irá interagir com o ERP. Será 

da competência do MES o controlo dos processos de fabrico e o controlo de produto 

considerando-se prioritários os balanços de consumos e produções. 

Será projeto desta Dissertação a definição de requisitos como primeira etapa para a 

implementação do sistema MES na Unidade Industrial Champcork. Tratando-se de um 

sistema de implementação com elevada complexidade, que requer o input e envolvimento de 

várias equipas das diferentes áreas empresariais e dado o curto período de Dissertação apenas 

será abordada a etapa de levantamento de requisitos de processos e de requisitos de utilização 

na Champcork. Desta recolha de informação irá resultar um Caderno de Encargos que agrupe 

todas as especificações necessárias, para a implementação do MES. Numa fase inicial, o 

projeto irá estender-se a outras Unidades Industriais com a finalidade de estudar todos os 

processos de fabricos dentro da Unidade de Negócio de Rolhas.  

Fará ainda parte deste projeto de Dissertação um estudo ao layout e à quantidade de stock de 

segurança do material de embalagem da UI Champcork. Esta análise é uma necessidade que a 

Unidade Industrial sente devido às constantes alterações de mercado. A futura ligação entre 

stocks (consumo de material) e MES também exigem um controlo adicional sobre estes 

parâmetros. 

1.2 A cortiça e a Unidade Industrial Champcork 

A cortiça é a casca do sobreiro, árvore com abundante presença na bacia mediterrânica. É um 

material natural e sustentável que apresenta inúmeras características que o tornam 

extremamente versátil. São exemplo dessas características: a leveza, a elasticidade e 

compressibilidade, a impermeabilidade a líquidos e gases, a capacidade de isolamento térmico 
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e acústico, a combustão lenta, a elevada resistência ao atrito, a suavidade ao toque e ainda 

alguma capacidade de proteção contra alergias sendo considerada hipoalergénica.  

Esta riqueza de mais-valias é explorada pelo Grupo Amorim que tem vindo a tirar proveito da 

versatilidade desta matéria-prima, e que aposta continuamente na investigação e 

desenvolvimento no sentido de encontrar novas aplicações para o produto. O seu excelente 

aproveitamento da cortiça e o valor acrescentado que o Grupo Amorim tem trazido a esta 

matéria-prima, permitiu-lhe diferenciar-se e ser líder mundial na indústria da cortiça. 

Atualmente são diversas as suas áreas de negócio: Matérias-Primas, Rolhas, Revestimentos, 

Aglomerados Compósitos e Isolamentos. A Unidade de Negócios Rolhas é a maior produtora 

e fornecedora de rolhas de cortiça a nível mundial, obtendo 35% da quota do mercado global 

da cortiça (Manual de Acolhimento, 2015).  

Em 1982 deu-se a constituição da Unidade Industrial Champcork, integrada no negócio das 

rolhas e especializada na produção de rolhas para garrafas de champanhe e vinhos espumosos. 

A UI Champcork produz rolhas compostas por um corpo de cortiça granulada e um ou dois 

discos de cortiça natural na extremidade em contacto com a bebida alcoólica. Esta 

combinação permite uma elevada performance física, química e enológica. 

Na Figura 1 podem observar-se duas rolhas produzidas na Champcork: uma na sua forma 

final, como é expedida da Unidade Industrial e outra, com o típico formato de cogumelo que 

só é adquirida após engarrafamento.  

 

 

Figura 1- Rolhas de champanhe e vinhos espumosos. 

Esta unidade está certificada pelas s normas de Qualidade ISO 9001, Segurança Alimentar 

ISO 22000, CIPR (6.05 versão), FSC STD-40-003 e FSC-40-004. 

1.3 Objetivos do projeto 

O projeto de implementação do MES na Unidade Industrial é um projeto ambicioso e 

prolongado. É um projeto que envolve todas as áreas empresariais bem como interação com 

fornecedores de equipamento fabril para análise de ligação entre autómatos das máquinas e 

MES.  

Tendo em conta o período de duração da presente Dissertação, serão objetivos deste projeto: 

 Levantamento de requisitos de operações nas diferentes Unidades Industriais de 

produção de Rolhas e elaboração de Caderno de Encargos transversal às diferentes 

Unidades Industriais; 
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 Especificação de requisitos de utilização na UI Champcork e elaboração do respetivo 

Caderno de Encargos por operação; 

 Estudo do layout e do stock de segurança do armazém de materiais de embalagem. 

Com o primeiro objetivo cumpre-se a primeira etapa essencial para o arranque da 

implementação do MES: o levantamento e especificação de requisitos. Tendo por base o 

Caderno de Encargos elaborado na primeira fase, irá completar-se o estudo com o 

levantamento de requisitos mais aprofundado e específico para a UI Champcork, orientado 

para requisitos de utilização. Pretende-se que este trabalho seja específico para a Champcork 

mas que seja facilmente adaptável a outras Unidades Industriais. Deste modo, mesmo na 

construção de uma solução específica para a UI Champcork, terá que se acautelar outras 

realidades industriais de modo a que o resultado final seja flexível e possa ser enquadrado em 

todas as UI´s. 

A análise de armazém de material de embalagem no que diz respeito ao seu layout e stock de 

segurança é fundamental para posterior integração com o MES no âmbito de controlo de 

quantidades de consumo e de controlo de receitas de produção. Este estudo irá colmatar uma 

necessidade da Unidade Industrial de adaptar o stock às alterações da carteira de encomendas. 

1.4 Metodologia de trabalho  

O projeto de dissertação na UI Champcork iniciou-se com um período de integração no Grupo 

Amorim dentro da Unidade de Negócio Rolhas, com o intuito de aumentar a perceção da 

realidade empresarial. Parte desta integração consistiu numa apresentação global e geral do 

funcionamento da empresa em áreas comuns e essenciais: Logística, Gestão do Produto, 

Higiene e Segurança e Normas de Qualidade. Foi efetuada uma visita a todas as Unidades 

Industriais pertencentes à Unidade de Negócio Rolhas, tornando-se uma experiência 

extremamente útil para a compreensão do negócio e da interação das diferentes Unidades 

dentro do Grupo. 

Uma vez que a implementação do MES acontecerá em todas as UI’s do Grupo Amorim, todas 

elas foram abrangidas na primeira fase do projeto. Foi formada uma equipa de trabalho 

responsável pelo levantamento de requisitos por operação, e por elaborar o Caderno de 

Encargos de todos os processos produtivos presente em todas as UI’s. Esta equipa foi 

composta por elementos conhecedores dos procedimentos das diferentes UI’s do Grupo bem 

como por elementos da OSI, a empresa responsável pelos sistemas informáticos e 

eletrotécnicos do Grupo. Assim, estavam reunidas as áreas industriais e a área informática na 

equipa de trabalho.  

Foi objetivo desta primeira fase a uniformização de requisitos dos processos presentes nas 

diferentes UI’s de modo a que um mesmo processo produtivo, em diferentes UI’s, venha a ser 

tratado de igual forma. Assim foi feita uma análise transversal entre Unidades, após visitas a 

cada uma delas, para compreensão dos requisitos essenciais para a futura implementação do 

MES. 

Numa fase posterior foi iniciado um novo processo de levantamento de requisitos mais 

específicos e orientados para requisitos de utilização na UI Champcork. Foi elaborado um 

novo Caderno de Encargos específico para a UI Champcork cujos procedimentos, apesar de 

específicos para a Unidade, tiveram que ser pensados de forma a serem facilmente adaptados 

nas outras Unidades Industriais. 

Paralelamente foi feito estudo ao stock e layout do armazém de material de embalagem. Era 

crítico perceber se a disposição e quantidade destes materiais estava adaptada à diferente e 

acrescida carteira de encomendas e ao aumento do volume de produção. Este estudo será 

também essencial no controlo de material e de posições de stock para futura interligação ao 

MES, uma vez que as atualizações de stock serão responsabilidade deste sistema. 
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1.5 Estrutura da dissertação 

Para apresentar o projeto este documento foi dividido em 5 capítulos. 

 Capítulo 1: Breve introdução e apresentação dos objetivos do projeto assim como a 

empresa no qual este se enquadra; 

 Capítulo 2: Revisão bibliográfica para recolha de informação de suporte teórico à 

realização do projeto; 

 Capítulo 3: Abordagem ao problema e à situação da UI Champcork face ao projeto; 

 Capítulo 4: Trabalho desenvolvido e soluções propostas; 

 Capítulo 5: Conclusões e sugestões futuras. 
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2 Enquadramento teórico 

Com este capítulo pretende-se estabelecer um suporte teórico que serviu de referência ao 

desenvolvimento do trabalho apresentado. Será feita uma compilação de referências 

bibliográficas sobre os assuntos a tratar. 

MES 

Em meados da década de 80 surgiu a ideia de desenvolver sistemas de produção integrados 

(CIM – Computer-Integrated Manufacturing). Porém, a falta de uniformização e de 

tecnologias disponíveis atrasou o processo. Foi com a acrescida competição, resultado da 

globalização, que as empresas sentiram a pressão de desenvolver esforços no sentido de 

melhorar a eficiência, sendo desafiadas a ser mais rápidas, melhores e mais baratas. Era obvia 

a necessidade pela criação se sistemas de produção integrados que permitissem a observação 

em tempo real da performance do processo produtivo. (Meyer, 2009) 

O conceito de fábrica digital baseia-se no contínuo desenvolvimento em tecnologias de 

informação sendo a uniformização, integração de dados, engenharia automatizada e gestão de 

processos aspetos chave para evoluir no sentido de uma fábrica do futuro. A uniformização de 

métodos, processos, recursos para além de permitir a redução de custo dos processos, oferece 

vantagens significativas relativas a manutenção, flexibilidade e fiabilidade. A uniformização 

de sistemas de produção é uma das condições mais importantes para uma implementação 

eficiente de um sistema MES. (Meyer, 2009) 

MES (Manufacturing Execution System) é um sistema de informação que orienta a execução 

das operações produtivas. O principal objetivo de um sistema deste género é proporcionar um 

elevado desempenho produtivo, sobretudo em ambientes fabris muito competitivos, exigentes 

e voláteis (Critical-MES). A definição apresentada nas linhas anteriores pode ser completada 

recorrendo a Chase, Jacobs (2011): o sistema de informação MES escala, ordena, rastreia, 

monitoriza e controla a produção no chão de fábrica. Segundo Kletti (2007), e reforçando as 

definições referidas, é no sistema MES que são recolhidos os dados para a produção no que 

diz respeito a ordens de produção, informação de máquinas, ferramentas (manutenção), 

materiais e recursos humanos. É a visualização da informação recolhida no MES em tempo 

real que permite atuar com prontidão e certeiramente quando há desvios desfavoráveis num 

processo produtivo. Sem sistemas MES não se consegue atingir níveis bons de gestão da 

produção sendo as informações retiradas do MES essenciais a diferentes áreas da empresa: 

MRP, planeamento, logística, operadores, gestores de operação. 

O Sistema MES integrado na empresa 

Na ligação entre diferentes sistemas, como MES e ERP (Enterprise Resource Planning), 

existe a necessidade de adaptação de informação. O nível de produção requer, por exemplo, 

dados de produção em tempo real enquanto que níveis de gestão, planeiam a médio e longo 

prazo, porém, ambos os níveis necessitam da mesma informação para o planeamento da 

produção, avaliação da performance de produção e para projeções de trabalho de manutenção. 

A ISA S95 define terminologia e modelos que são usados na integração de sistemas ERP ao 

nível de gestão do negócio com sistemas de automação ao nível da produção. (Meyer, 2009) 
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A ISA foi fundada na década de 40 nos Estados Unidos da América sendo, atualmente o seu 

acrónimo significado de Instrumentation, Systems, and Automation Society (Sociedade de 

Automação e Instrumentação de Sistemas). Esta sociedade é ativa internacionalmente na 

elaboração de guias para a instrumentação de processos industriais. Entre outras guias, a ISA 

S95 e a ISA S88 sobressaem como essenciais em sistemas orientados para a produção como o 

MES. (Meyer, 2009) A figura que se apresenta, Figura 2, clarifica a classificação de níveis 

funcionais dentro de uma organização.  

 

Figura 2 - Hierarquia funcional dos sistemas de manufactura - Critical Manufacturing (Critical- MES). 

O nível 4 (na Figura 2 Level 4 – Business Planning & Logistics) compreende funções centrais 

de contabilidade e finanças, vendas e marketing, compra e recursos humanos. Estas funções 

estão representadas por um ERP no qual são mapeadas. Um sistema ERP geralmente também 

compreende funções de MRP (Materials Requirements Planning), (Kletti, 2007). 

Completando esta informação com a bibliografia de Meyer (2009), segundo a ISA S95, são 

tarefas de um nível 4: 

 Gestão e manutenção de matérias-primas e de outros materiais. Aprovisionamento de 

dados mestre para a compra de matérias-primas; 

 Gestão e manutenção de recursos energéticos; 

 Gestão e manutenção de dados mestre de manutenção preventiva e elaboração de 

plano de produção tendo em conta recursos disponíveis e manutenções programadas; 

 Gestão e manutenção de dados mestre de pessoal para o departamento de recursos 

humanos; 

 Determinar nível ótimo de stocks, fornecimento de energia, reposição de stocks e de 

produto intermédio de produção. Este processo inclui estudar a disponibilidade de 

material em função das ordens de produção (MRP). 

Segundo Kletti (2007), um ERP atua na produção, planeando e recalculando sequências 

produtivas com base em informação de estados de produção que recebe do sistema MES. Este 

autor defende que é o sistema MES que estabelece a ligação entre o nível de ERP e o nível 

produção, havendo nesta ligação a conjugação de todos os dados que permitem à gestão da 

produção tomar as melhores decisões. As informações recolhidas do autor Freedom reforçam 

que a utilização do MES pode ser potenciada se houver integração entre este sistema e outros 

sistemas informáticos empresariais como ERP e SCADA. Um sistema MES complementa as 

funcionalidades e capacidades de um ERP alavancando o investimento feito pela organização 
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no ERP (Freedom). Segundo informações retirados do site Critical-MES, a integração entre 

MES e ERP tem sido bem estabelecida no entanto, um aspeto crítico desta ligação é a decisão 

de quais os processos que deverão ser supervisionados pelo MES e quais deverão ser 

supervisionados pelo ERP.  

A ligação entre MES e ERP, na Figura 2, é representada pelo nível 3 (Level 3- Manufacturing 

Operations Management) que se encontra entre o já referido nível 4 e a camada de base, o 

nível 2-1 de automação industrial (Level 2,1 – Industrial Automation). Voltando a Meyer 

(2009), Sistemas de gestão de relação com o cliente (CRM- Customer Relationship 

Management) estão relacionados com a área de vendas e marketing, podendo estes sistemas 

serem independentes ou integrados num ERP. Existem pontos de contacto entre um CRM e 

um sistema MES: datas de entrega serão obtidas recorrendo ao planeamento de operação feito 

em MES. Ferramentas de gestão de relação com fornecedores (SRM- Supplier Relationship 

Management), embora enquadradas neste nível 4, de gestão da empresa, também estarão 

relacionados com MES uma vez que é este que fará a gestão de materiais no decorrer do 

planeamento do processo produtivo. Sistemas de gestão de recursos humanos (HRM- Human 

Resources Management) encontram-se também interligados a sistema MES na recolha de 

registos de horas de trabalho e de outros dados relacionados com a produção por operador. 

Sistemas relativos à logística da cadeia de abastecimento (SCM - Supply Chain Management) 

estão integrados em ERP no entanto, em sistema MES também se desenvolvem processos de 

logística interna, existindo assim diferentes níveis de logística com diferentes objetivos. 

(Meyer 2009) 

De acordo com a ISA S95 e a bibliografia de Meyer (2009), podem resumir-se as tarefas de 

nível 3 como: 

 Avaliação de dados de produção relevantes incluindo a determinação de custos reais 

de produção; 

 Gestão e manutenção de dados relacionados com a produção, inventário, pessoal, 

matérias-primas, peças de substituição e energia. Gestão e manutenção de informação 

adicional relativa ao pessoal como calendário de férias, planeamento de recursos 

humanos, qualificação de funcionários, etc.; 

 Estabelecimento e otimização de planos pormenorizados para cada setor, o que poderá 

incluir manutenção, tempos de transporte e outras tarefas relevantes à produção; 

 Reserva de recursos essenciais às ordens de produção. Alterações devem ser registadas 

de modo a adaptar os planos. As ordens de fabrico são transmitidas para os recursos 

disponíveis pelo sistema e serão redistribuídas em caso de alteração; 

 Monitorização do processo; 

 Aprovisionamento de funções para gestão da qualidade. 

As interligações de MES com outros sistemas, como referido, nomeadamente a ligação com 

sistemas de monitorização, controlo e execução do processo (nível 2,1 da Figura 2), permitem 

ao MES cumprir a sua função de comparar informação recolhida com requisitos pré-

definidos.  
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Funcionalidades MES e Análise de Dados 

Segundo Kletti (2007), as funcionalidades do MES dividem-se em função de recolha de dados 

e função de monitorização dos dados recolhidos. Um sistema MES está estruturado de forma 

a reconhecer objetivos e a ter foco em dados que são de importância para a empresa. Este 

tratamento de dados por parte do MES pode ser visto nos três tópicos centrais que se 

apresentam e está, também, representado na Figura 3. 

 Análise de Dados: 

Na fase inicial de um projeto MES, são definidos os dados que serão necessários 

fornecer ao MES. Na maior parte dos casos, estes dados de entrada podem ser 

recolhidos do processo de produção, resultando uma lista de objetos de entrada que 

alimentarão a base de dados do sistema MES; 

 Função de recolha de dados: 

Um segundo foco nos requisitos de um sistema MES relaciona-se com o tipo de 

recolha de informação. Definir qual a informação que vai ser obtida automaticamente 

e qual terá que ser introduzida manualmente no sistema. Decide-se quais as melhoras 

formas de integrar a informação no sistema MES, tendo em conta a sequência de 

processos produtivos e as limitações dos mesmos nestes âmbitos; 

 Apresentação de informação e preparação para análise: 

O tipo de informação apresentada pelo sistema MES deve ser variada e agregada de 

diferentes formas de modo a satisfazer diferentes tipos de utilizadores com interesses 

diferenciados no processo produtivo. O sistema MES deve também fornecer 

funcionalidades de edição de informação e permitir o envio dessa informação para 

outras plataformas informáticas. 

 

 

Figura 3 - O Modelo de funcionamento MES. De Kletti (2007). 
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Segundo Meyer (2009), KPI’s (Key Performance Indicators) são uma forma já testada de 

reduzir o fluxo de informação, sendo esta mais facilmente gerível. Normalmente estes índices 

de performance são criados no fim de uma unidade temporal (fim de turno, fim do dia, fim da 

semana), no entanto podem ser monitorizados em tempo real de modo a que ações corretivas 

ou de melhoria possam ser tomadas mais rapidamente e eficientemente. Geralmente um 

sistema MES fornece KPI’s standard tais como: disponibilidade das máquinas, performance e 

OEE (Overall Equipment Efficiency). Para além dos KPI’s referidos um sistema MES 

também deverá calcular índices de performance específicos requeridos pelo utilizador. 

Retomando o tema de normas essenciais para sistemas MES, a ISA S88 define modelos de 

referência para o controlo de lotes no processo industrial. Segundo a norma, um processo cria 

uma quantidade definida de produto composto por uma ou mais matérias-primas e é 

produzido em uma ou mais máquinas e por uma ordem definida. As instruções de produção 

são indicadas na receita básica, sendo que a receita representa a sequência de operações 

(processos) e de procedimentos dentro de cada operação acompanhados de uma lista de 

parâmetros. Uma outra referência desta norma foi a definição de modelos de dados para 

controlo de lotes no processo produtivo. Duas outras referências da norma dizem respeito à 

possibilidade de análise de dados uniformizada e respetiva apresentação de resultados e ao 

registo e armazenamento de dados sendo o objetivo a utilização de um modelo de referência 

que facilite o desenvolvimento de aplicações para armazenamento ou troca de dados. 

Vantagens de um sistema MES 

Segundo Critical-MES o elevado desempenho produtivo alcançado com a utilização de 

sistemas MES, provém das potencialidades deste sistema, sendo elas: 

 Monitorização e imposição da correta execução do processo produtivo; 

 Monitorização e controlo de material usado no processo produtivo; 

 Recolha de informação sobre o processo produtivo; 

 Disponibilização de ferramentas para análise de dados; 

 Facultar e gerir instruções de trabalho; 

 Disponibilização de ferramentas para resolução de problemas e otimização de 

procedimentos. 

Cumprindo os requisitos referidos, um sistema MES fornece acesso a informação do chão de 

fábrica em tempo real permitindo agir prontamente a qualquer imprevisto que pudesse 

influenciar de forma negativa a eficiência e qualidade da produção. Tem-se como certeza que 

para se obter boa informação são necessários dados credíveis e é neste aspeto que o MES 

intervém, fornecendo os dados corretos e atualizados permitindo uma visualização contínua 

das operações no chão de fábrica, (Freedom). 

Dadas as potencialidades de um sistema MES, são diversas as vantagens da sua aplicação. 

Recorrendo a diferentes referências (Freedom, Critical-MES, McClellan (2001)) podem 

enumerar-se as vantagens da implementação de um sistema MES. No curto prazo podem 

identificar-se: 

 Redução do tempo de ciclo de produção; 

 Redução do lead time de encomendas; 

 Redução do tempo de disponibilização de dados; 

 Melhoria na rastreabilidade de materiais e de produção, associando números de lote 

(ou outros dados apropriados) a ordens de fabrico; 

 Redução de registos em papel; 
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 Redução de WIP e de desperdício; 

  Aumento de utilização do equipamento – tendo acesso, em tempo real, ao estado da 

máquina e conjugando com a disponibilidade da máquina, de recursos e de planos de 

manutenção. 

Vantagens que se verificam num período temporal mais longo são: 

 Aumento da satisfação dos clientes; 

 Aumento da agilidade e capacidade de resposta; 

 Maior visibilidade sobre a cadeia de abastecimento. 

 

Gestão de stocks 

O inventário representa armazenamento de bens físicos necessários para satisfazer a procura. 

Uma vez que estes bens físicos têm valor económico, isto leva a um paradoxo no conceito de 

inventário: o inventário é o mal necessário. Se por um lado é necessário manter inventário 

para responder a necessidades da procura e para dar continuidade ao processo produtivo, por 

outro lado, manter inventário não é algo desprovido de custos. Manter bens físicos em stock 

acarreta custos de oportunidade. Confirmando o paradoxo: é necessário inventário mas não é 

desejável ter inventário. Este paradoxo lança o desafio sobre a gestão de inventário (Vrat, 

2014) 

Um sistema de gestão de inventário representa um conjunto de políticas e controlos para 

monitorizar os níveis de inventário e determinar que níveis devem ser mantidos, quando o 

stock deve ser reabastecido e a quantidade de reabastecimento (Chase, Jacobs 2011). Segundo 

Vrat (2014), no âmbito da gestão de inventário, são diversas as situações onde este sistema 

pode ser aplicado: 

 Inventário de matérias-primas: essenciais para desencadear o processo produtivo; 

 BOP- (Bought-out-parts): artigos que entram diretamente no processo de 

assemblagem de produto não sofrendo alterações – entram como são; 

 WIP- Work-in-progress: produto em vias de fabrico; 

 Inventário de produto acabado; 

 Inventário de materiais de manutenção e de apoio à produção: materiais que 

indiretamente influenciam o processo produtivo. 

No entanto, pode colocar-se a questão sobre que a real necessidade de inventário. As 

filosofias JIT (Just-in-time) são das mais aplicadas nas indústrias atualmente, devido ao seu 

enorme sucesso em companhias japonesas. Esta abordagem representa um sistema integrado 

de atividades desenhadas para atingir altos volumes de produção mantendo um nível mínimo 

de inventário (inventário baixo) de partes que entram no processo produtivo apenas quando 

elas são necessárias (Chase, Jacobs 2011). Este pressuposto assume que é possível a empresa 

abastecer-se de qualquer material quando este for necessário e que o fornecedor o entrega 

quando pedido, havendo 100% de segurança no abastecimento. Assume também o 

estabelecimento de relações de longo prazo com o fornecedor que terá que ser um fornecedor 

de qualidade e de preferência local (Vrat, 2014). No entanto, estas condições são difíceis de 

alcançar e, se não houvesse inventário, haveria quebras e atrasos de produção. 

Recorrendo a Vrat (2014) e Chase, Jacobs (2011), sobre a necessidade de inventário, 

consegue concluir-se os seguintes pontos: 

 Para manter independência entre operações – é desejável manter stock entre operações 

de modo a compensar diferenças de tempos de produção; 
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 Para satisfazer as flutuações da procura – na incapacidade de estimar a procura com 

100% de fiabilidade, surge a necessidade de manter stock. Quanto maior a incerteza na 

previsão da procura, maior a necessidade de inventário; 

 Para satisfazer procura sazonal – em situações de procura cíclica ou sazonal, constituir 

inventário num período de menor afluência é uma medida de planeamento agregado 

que permite abastecer a procura em períodos de pico; 

 Para superar o tempo entre a ordem de reabastecimento e a entrega do material – é 

necessário manter inventário para abastecer a fábrica no período entre a encomenda de 

mais material e o ponto próprio para uso; 

 Para precaver variações de prazos de entrega de matérias-primas – é essencial manter 

inventário como escudo protetor contra a incerteza no fornecimento. Se não houvesse 

a incerteza na entrega de material, seria possível trabalhar num ambiente JIT com zero 

inventário. Quanto maior a incerteza no abastecimento por parte dos fornecedores, 

maior a necessidade de inventário; 

 Para aproveitar descontos de quantidade na compra. 

O princípio básico para se analisar stock em ambiente de produção é o de determinar quando 

os materiais devem ser adquiridos e em que quantidade. Muitas empresas estabelecem 

relações de longo prazo com fornecedores de modo a satisfazer as suas necessidades. Este tipo 

de ralação altera o “quando encomendar e em que quantidade” para “quando e quanto 

entregar” (Chase, Jacobs, 2011). Existem vários modelos de sistemas de gestão de inventário 

que asseguram a existência dos materiais em stock ao longo do ano nas instalações fabris e 

estabelecem a lógica de encomenda e reabastecimento. Um dos modelos é o Q-model (ou 

EOQ- Economic Order Quantity)- modelo de encomenda com quantidade fixa. Este tipo de 

modelo é ativado por um nível de stock e não por período temporal (em oposição a outros 

modelos). Quando é atingido um certo nível de stock é desencadeada uma encomenda.  

 

 

Figura 4 - Ponto de encomenda. Imagem de Vrat (2014). 

Em meios fabris com sistemas informáticos aplicados em diferentes vertentes e integrados 

com a produção, a atualização de stocks torna-se algo mais simples. Num ambiente produtivo 

com implementação e integração de MES e ERP, o controlo de stocks é algo facilitado, uma 

vez que, em tempo real, se consegue obter informações sobre consumos e produções. Estes 

sistemas permitem um maior controlo informático sobre quantidades, auxiliando o individuo 

(ou até ilibando-o dessa tarefa) no momento de desencadear uma ordem de reabastecimento. 

No entanto, em meios com menor intervenção informática, a gestão visual e o papel do 

homem são fulcrais. Segundo Fawaz (2003), o processo de comunicação entre os 

trabalhadores pode ser melhorado com sistemas de gestão visual. O controlo de stocks por 

meio de kanban é uma ferramentas útil e amplamente utilizada, (Chase, Jacobs, 2011).  
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Um kanban pode ter variados aspetos mas geralmente é um cartão ou um local demarcado. 

Recorrendo novamente a Chase, Jacobs (2011), um kanban, ou cartão de instruções 

(traduzido do japonês), é um sistema de controlo que utiliza um sinal para regular o fluxo 

produtivo. Apreutesei (2010) reforça que, independentemente do aspeto/formato de um 

kanban, a sua finalidade é facilitar o fluxo, implementar um sistema pull e limitar o stock. 

Assim que o kanban é posto em utilização, é desencadeado o pedido de reabastecimento e já 

numa quantidade definida para o kanban. Pode dizer-se que o kanban é o intermediário com a 

gestão de armazém/compras por indicar o que encomendar e em que quantidades, originando, 

neste caso, as ordens de encomenda. Este sistema ultrapassa vários obstáculos de 

contabilidade e planeamento que poderiam atrasar o processo e até acrescentar-lhe 

variabilidade, (Apreutesei, 2010). Segundo Fawaz (2003), e reforçando as ideias já descritas, 

a utilização de sistemas baseados em kanban, leva à redução de inventário e à diminuição da 

dimensão de lotes.  

 

Códigos de barras  

Foi na década de 60 que começou a utilização industrial de códigos de barras. Hoje em dia, a 

utilização de códigos de barras está amplamente disseminada uma vez que a sua utilização 

automatiza procedimentos aumentando a produtividade e reduzindo o erro humano. Sempre 

que houver necessidade de identificar ou rastrear um produto, devem ser utilizados sistemas 

de códigos de barras, (BarCode). Códigos de barras e leitores óticos aceleram o 

processamento de recolha de dados e reduzem erros de registo de dados. No entanto, para que 

todo o sistema funcione corretamente tem que se garantir aderência por parte das pessoas, na 

correta utilização dos equipamentos e recolha de dados, (Chase, Jacobs, 2011). 

Existem diferentes tipos de códigos de barras que dependem do uso, da forma como a 

informação está codificada e como o código de barras vai ser impresso. O meio mais comum 

para leitura de códigos de barras é o scanner de mão de códigos de barras, (BarCode). 
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3 Abordagem ao Projeto 

A Unidade de Negócios Amorim & Irmãos encontra-se numa importante fase de mudança 

preparando a implementação de um novo ERP planeada para 2018. O MES fará a ligação 

entre o controlo do processo e o ERP. Estrategicamente integrado com o ERP, surgirá 

também o MES responsável pelo controlo de todo o processo. Para que esta implementação 

aconteça, criando o impacto esperado, será necessária uma abordagem inicial de compreensão 

de todas as etapas e do fluxo produtivo no seio da Unidade Industrial. Essenciais ao controlo 

da produção são os registos de consumos e produções e registos de controlo de produto e de 

processo. Os balanços mássicos de consumos e produções serão ênfase da análise. Esta secção 

expõe esse fluxo produtivo de forma a posteriormente estudar a ligação entre o Processo e o 

MES. 

 

3.1 O Fluxo Produtivo 

A UI Champcork é uma Unidade Industrial que tem tido um significativo crescimento de 

produção e de vendas nos últimos anos. As instalações da Unidade, construídas há mais de 30 

anos, foram definidas para capacidades produtivas menores que as atuais. A taxa de 

crescimento de 8% ao ano, verificada nos anos precedentes, exigiu medidas de adaptação. 

Como tal a UI CHK tem feito um visível esforço de melhoria contínua. Os projetos 

CorkMAIS (Melhorar Amorim e Irmãos Sustentadamente), projetos Kaizen e o contínuo 

empenho e dedicação de todos os trabalhadores da empresa têm culminado na evolução e 

aumento da capacidade produtiva e na cada vez melhor resposta às necessidades do mercado. 

A satisfação das necessidades de mercado resulta da combinação de vários fatores. Como 

referido no parágrafo anterior, tem-se verificado uma melhoria contínua no âmbito de 

evolução dos processos de modo a potenciar toda a capacidade dos equipamentos e processos. 

Além desse fator, o planeamento de produção é uma atividade crucial para o cumprimento da 

carteira de encomendas. As necessidades de mercado da indústria de champanhe e vinhos 

espumosos não são constantes ao longo do ano civil. Sendo estas bebidas alcoólicas mais 

consumidas em períodos festivos, têm pico de consumo nos últimos meses do ano. Por parte 

do cliente, as encomendas à Champcork intensificam-se no segundo semestre do ano. Neste 

período, a capacidade produtiva é inferior à necessidade da carteira de encomendas. De modo 

a precaver a não satisfação de encomendas, o processo produtivo tem que ser ajustado ao 

longo do ano, sendo crítico o planeamento da produção. Verificam-se, assim, períodos com 

maior intensidade de produção para stock e períodos em que predomina produção para 

encomenda. A capacidade produtiva e a capacidade de armazenamento são restrições que a 

par uma com a outra vão condicionar o desempenho da Unidade Industrial. 

O ajuste da capacidade produtiva pode ainda ser feito com recurso a horas extraordinárias ou 

a paragens de máquinas, de acordo com a necessidade. A Champcork opera em três turnos. O 

funcionamento a três turnos permite expandir a capacidade produtiva. Nem todos os setores 

produtivos estão ativos neste regime havendo outros cujo permanente funcionamento é de 

acordo com esta forma de trabalho. O recurso a horas de trabalho extraordinárias ocorre em 
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fases de maior necessidade de produção, situações nas quais a fábrica produz também aos 

fins-de-semana. Em conjunto com o plano de trabalho dos operários é ajustado o plano de 

funcionamento de algumas máquinas. Entra nesta equação o já referido par capacidade 

produtiva-capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento de produto em 

vias de fabrico é uma condicionante a ter em consideração no momento do planeamento da 

produção. 

Esta flexibilidade de planeamento de produção devido à flutuação da carteira de encomendas 

exige da UI um regime misto de funcionamento: a UI Champcork combina sistemas de 

produção push e pull. Para compreender o fluxo de processos na Champcork há várias etapas 

a considerar: compras, processo produtivo, expedição e controlo laboratorial. No fluxograma 

da Figura 5, pode observar-se o fluxo produtivo da Champcork para rolhas de champanhe e 

vinhos espumosos com dois discos de cortiça natural. 

Para melhor compreender o processo produtivo descrito nesta secção seguem-se as 

características que, a nível produtivo, descrevem uma rolha: 

 Número de discos: uma rolha pode ter um ou dois discos de cortiça natural colados na 

extremidade inferior que está em contacto com a bebida; 

 Calibre: cada rolha é caracterizada pelas suas dimensões - comprimento e diâmetro – 

que definem o seu calibre; 

 Colagem: a combinação de discos de cortiça natural colados na rolha representa a sua 

colagem. Os discos são diferenciados pela sua classe; 

 Classe: as rolhas são segregadas em classes de acordo com as melhores ou menos boas 

características dos seus discos de cortiça natural. A classe está relacionada com a 

combinação de discos colados. 

 

O processo produtivo da maioria das rolhas segue o fluxo representado no fluxograma da 

Figura 5. A este percurso geral pode haver exceções, verificando-se pequenas alterações na 

rota do produto descrita. Apesar de a Figura 5 representar o fluxo das rolhas constituídas por 

dois discos de cortiça natural, a Champcork também produz rolhas com apenas um disco de 

cortiça natural sendo esta produção em número muito menor que a anterior. A rota produtiva 

percorrida por estas rolhas é semelhante à das rolhas de dois discos sendo muito ligeiras as 

diferenças de percurso, como se pode observar no ANEXO A onde se apresenta o fluxograma 

da produção de rolhas de um disco de cortiça natural. 

De modo a completar a informação do fluxograma apresentado, segue-se uma descrição do 

processo produtivo: 

As matérias-primas essenciais a esta produção são duas: granulado RCT (granulado para 

Rolha Técnicas e Champanhe) e discos de cortiça natural. O granulado provém do 

subaproveitamento de cortiça não apropriada para a fabricação de rolhas naturais de outras 

Unidades Industriais do Grupo.  

Uma rolha de champanhe ou vinhos espumosos é fabricada a partir de granulado ao qual são 

adicionados produtos químicos no Processo de Moldação. A figura que se segue, Figura 6, 

apresenta uma vista do setor da Moldação (à esquerda) e uma Moldadora (à direita) mais em 

pormenor, onde é visível a mistura de granulado e produtos químicos antes da prensa. 
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Figura 5 - Fluxograma da produção de rolhas de 2 discos na CHK. 
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Figura 6 - Setor da Moldação, à esquerda e moldadora à direita. 

 

A mistura é prensada na moldadora passando de seguida por uma consolidação no forno a 

duas temperaturas: primeiro os corpos atravessam o forno quente a 120º e depois sofrem uma 

ligeira contração resultado da passagem pelo forno entre 30º-40º. São necessárias ainda 12 

horas de estabilização à temperatura ambiente antes de os corpos estarem preparados para o 

processo seguinte. A Figura 7 apresenta corpos que resultaram deste processo de fabrico. No 

fim desta fase obtêm-se corpos para rolhas de champanhe com dois tipos de dimensões, de 

acordo com o número de discos que lhes vão ser colados posteriormente. Estas dimensões são 

ajustadas no processo produtivo de Topejamento onde os topos dos corpos são retificados 

para melhorar a posterior adesão da cola e do disco de cortiça natural. Aqui, após o 

Topejamento, os corpos para rolhas de 1 disco são pesados. 

Segue-se o Processo de Colagem. Ao corpo produzido na moldação, estabilizado e topejado, 

são colados um ou dois discos de cortiça natural. De seguida, de forma a auxiliar a 

consolidação da cola, os corpos passam por uma estufa de secagem a cerca de 100º. Este 

processo termina com o fim do cumprimento do período de estabilização de 18 horas em silos 

à temperatura ambiente. Nesta fase as rolhas passam a ser designadas por rolhas em bruto.  

 

 

Figura 7 - Corpos no fim do processo da Moldação. 

 

Após o Processo de Colagem, as rolhas podem seguir rotas distintas – pavilhão F2 ou 30,5. A 

UI Champcork é constituída por dois pavilhões de produção - o pavilhão 30,5 e F2 estando 

estes estruturados para o processamento de rolhas de calibres diferentes. No planeamento de 
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produção da Colagem, há máquinas às quais são alocados especificamente os materiais 

necessários para a produção das rolhas com destino ao pavilhão F2. No caso destas rolhas, 

todos os processos produtivos descritos à frente ocorrem no pavilhão F2. Ocorrem pela 

mesma ordem e com especificações semelhantes. 

As dimensões finais de uma rolha de champanhe são obtidas depois do processamento nos 

Acabamentos Mecânicos. Ocorrem duas operações sequenciais: Retificação e Topejamento e 

Chanfro. As rolhas em bruto são retificadas lateralmente para atingirem o diâmetro final 

desejado. De seguida são novamente topejadas e é feito o chanfro na extremidade da rolha 

oposta à extremidade dos discos de cortiça natural. Os orientadores a laser de rolhas garantem 

que o topo chanfrado é o topo de aglomerado e não o topo com os discos de cortiça natural. 

Até esta fase do processo, as rolhas apenas se diferenciam por terem um ou dois discos 

colados. Na etapa seguinte, as rolhas de 2 discos são pesadas e as não conformes são 

segregadas– rolhas fora da especificação de peso, quer estejam acima ou abaixo do peso 

pretendido. Em linha com a Balança está o processo de Escolha Eletrónica. As rolhas de 1 

disco seguem diretamente dos Acabamentos Mecânicos para a Escolha Eletrónica pois foram 

pesadas no fim do Topejamento 

É o processo de Escolha Eletrónica que vai determinar os diferentes tipos de rolhas com 

valorizações económicas distintas. No processo de Escolha Eletrónica as rolhas em bruto são 

separadas em classes com valorizações diferentes. É também neste processo que são 

segregadas rolhas com defeitos de fabrico (chanfradas no topo oposto) ou com defeitos de 

aspeto visual (defeitos nos discos de cortiça característicos do produto natural). Da melhor 

classe para a menos valorizada, as rolhas podem ser classificadas de AA a F. À semelhança 

das rolhas, os discos de cortiça que as constituem também são caracterizados em classes 

diferentes de acordo com a sua qualidade. As classes dos discos de cortiça natural seguem 

uma nomenclatura diferente. Do melhor disco para o menos valorizado, estes podem ser 

classificados numericamente de 0 a 5. Uma certa combinação de Colagem de discos vai 

determinar percentagens de classes de rolhas definidas. A Tabela 1 exemplifica esta relação. 

Tabela 1 - Exemplo das percentagens de Classes de rolhas que se obtém no Processo de 1º Escolha Eletrónica 

(1EE) com a colagem de discos 3 + 4. 

 

Classes de 

discos 

colados 

Classe de 

rolhas após a 

1º EE 

Percentagem 

da Classe 

 

 

3 + 4 

B 5% 

D 15% 

E 50% 

F 23% 

Defeitos 7% 
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Este processo produtivo é crítico e alvo de grande atenção durante o planeamento, sendo 

acompanhado várias vezes durante o dia. A encomenda do cliente é feita por classe de rolhas. 

Um cliente encomenda à Champcork uma certa quantidade de rolhas de uma certa classe, a 

título de exemplo, classe D. A Direção de Planeamento Industrial da CHK sabe que, para 

obter a quantidade exigida pelo cliente, daquela classe de rolhas, tem que, no Processo de 

Colagem, acionar uma ordem produtiva de uma específica combinação de classes de discos. 

Neste exemplo (Tabela 1), a Colagem de um disco de classe 3 com um disco de classe 4 vai 

proporcionar 15% de rolhas da classe pretendida. O planeamento da produção para 

encomenda tem que ser feito seguindo uma linha de raciocínio análoga à exemplificada. No 

fim deste processo, as rolhas podem já ser alocadas a uma encomenda e seguir no processo 

produtivo para essa encomenda ou podem ir para stock de segurança para futura alocação a 

encomenda. 

Ainda no que diz respeito ao processo de Escolha Eletrónica, importa referir que existem duas 

secções de Escolha nas instalações fabris: existe a 1º Escolha Eletrónica (1EE) e a 2º Escolha 

Eletrónica (2EE). Nem todas as rolhas são sujeitas à 2º Escolha Eletrónica. Para clientes mais 

exigentes e, a pedido do cliente, as rolhas podem ainda ser escolhidas manualmente por uma 

pessoa especializada. Para além de serem diferenciadas nos equipamentos de Escolha 

Eletrónica, neste caso as rolhas são ainda observadas manualmente por uma operadora que 

refina a classe removendo alguns defeitos que não foram identificados pela máquina. 

Cerca de 70% das encomendas são de rolhas marcadas com logótipo e inscrições definidas 

pelo cliente. O Processo de Marcação é o que se segue nestes casos. Na Unidade Industrial 

Champcork existem duas possibilidades de marcação de rolhas: marcação de rolhas a fogo e 

marcação de rolhas a laser. No primeiro caso, a marca é impressa na rolha por marcação com 

uma chapa metálica a elevada temperatura: a rolha é queimada com o motivo da marcação. 

De acordo com a nota de encomenda pode ainda ser aplicada parafina às rolhas durante este 

Processo. A banda de parafina confere à rolha melhor performance no ato de engarrafamento. 

A Figura 8 apresenta uma rolha após o processo de Marcação, marcada no topo. 

 

 

Figura 8 -Rolha após o processo de Marcação. 

 

O último processo produtivo antes da embalagem e expedição é o Tratamento que tem por 

objetivo facilitar a introdução e remoção da rolha da garrafa. O tratamento aplicado segue 

uma receita geral à qual podem ser feitas adaptações a pedido do cliente. O processo de 

tratamento só está concluído após um período de estabilização de 12 horas sob condições de 

humidade e temperatura controladas. 

Depois de tratadas, as rolhas são embaladas nas condições indicadas pelo cliente na nota de 

encomenda no que diz respeito a: número de rolhas por saco, número de rolhas por caixa, 

número de caixas por palete, introdução de conservante dióxido de enxofre.  
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Por último as paletes com rolhas embaladas são transferidas para o armazém de expedição. 

3.2 Os Registos do Processo Produtivo 

A antiguidade das instalações e das máquinas, e a inexistência de um sistema informático 

feito à medida da indústria, dificultam a obtenção de dados de produção e consumo em tempo 

real. Este é um dos aspetos centrais sobre o qual a implementação do MES vai atuar e 

facilitar. Atualmente os registos de produção e de consumo são feitos em papel. 

Estão definidos procedimentos no que diz respeito aos registos. O registo manual em folhas 

de papel é feito pelo operador de máquina. O chefe de turno é, em algumas secções, 

responsável por transpor os registos em papel para um ficheiro Excel específico com ligação a 

uma base de dados de registos de produção. Noutros setores, as folhas de registos em papel 

são recolhidas diariamente por um responsável que as transpõe para vários ficheiros Excel, 

um para cada setor. Desta forma todos os registos de consumo e produção essenciais estão 

informatizados e de fácil acesso para tratamento de informação e análise de dados.  

Os registos podem ser de diferentes âmbitos e para diferentes fins. Existem os seguintes tipos 

de registos: 

 De consumo e produção: registos onde estão apontados os consumos e as produções. 

Estes registos geralmente são feitos por dia de produção; 

 De controlo do produto: são retiradas amostras, por turno, ao produto produzido para 

verificar se se encontra dentro das especificações. Caso tal não se verifique e, 

dependendo de cada situação, existe um plano de atuação no processo; 

 De controlo do processo: em alguns processos produtivos é necessário verificar 

periodicamente se o equipamento está a funcionar nas condições desejadas; 

 De produtos químicos: os produtos químicos em utilização têm que ser registados. 

 

A Figura 9 representa uma das folhas de registo utilizadas na fábrica. Esta folha, preenchida 

por dia de produção, diz respeito aos registos de consumo e produções do processo de 1º 

Escolha Eletrónica do pavilhão 30,5. As informações são documentadas por máquina. Sobre a 

produção é indicado o programa de máquina selecionado para essa produção bem como o 

período temporal em que decorreu: hora de início e hora de fim da produção. O Consumo 

deste processo, é definido pela Ordem de Fabrico que foi input da produção, pelo calibre das 

rolhas, pela classe das rolhas e pela colagem de discos das rolhas. O output da produção é 

diversificado, como se observou na Tabela 1. De cada classe produzida é indicada a 

quantidade e indicado o número de encomenda (ou Ordem de Fabrico de Produção) a que se 

destina. 
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Figura 9 - Folha de Registo de consumos e produções do processo de 1º Escolha Eletrónica. 

 

No âmbito do controlo do produto e controlo do processo as figuras que se seguem, Figura 10 

e Figura 11 são exemplos de registos destes controlos.  

 

 

Figura 10 - Registo de Controlo do Produto - Controlo dimensional dos corpos no Topejamento. 

Na Figura 10 pode observar-se como é feito o controlo do produto no caso do Processo de 

Topejamento de corpos após a Moldação. Duas vezes por turno são retirados dois corpos de 
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cada máquina, medido o seu comprimento com o paquímetro e registadas as medidas. Se os 

corpos se encontrarem fora das especificações é chamado o encarregado de turno e parada a 

máquina onde se verificam os desvios. 

O exemplo da Figura 11 diz respeito ao controlo da máquina de contar no processo de 

Embalagem. Este é um controlo de processo. São feitos controlos frequentes a cada uma das 

máquinas tendo em consideração o padrão e tolerâncias permitidas. À semelhança do exemplo 

anterior, há procedimentos de atuação definidos no caso dos resultados do controlo efetuado 

não serem favoráveis. 

 

 

Figura 11 - Registo do Controlo da Máquina de Contar no processo de Embalagem. 

 

Os produtos químicos em utilização são identificados com a informação presente na folha de 

registo da Figura 12. Como se pode observar, estas folhas, pelo seu cariz, são de cor diferente 

das folhas de outros registos já apresentados. De referir que, para produções específicas, as 

folhas de registo apresentam a mesma estrutura, mas outra cor. 
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Figura 12 - Folha de registo de Produtos Químicos em consumo. 

 

 

A ocorrência de erros de registos é algo que, por ser um procedimento manual, não se 

consegue evitar completamente. São diversos os fatores que levam a erros nos registos, sendo 

a principal causa a intervenção humana. Pode haver um erro no registo inicial na folha em 

papel por má informação; pode haver um erro ao copiar os dados de papel para o Excel por 

texto mal interpretado, entre outros motivos. Este é um trabalho repetitivo e minucioso que, 

pelo seu cariz, pode conduzir a erros, nomeadamente por cansaço. Ao nível tecnológico, 

podem ainda haver falhas de rede ou da própria ferramenta que originam erros no momento 

da gravação na Base de Dados global.  

Os principais erros encontrados, e reportados até então, devem-se a erros na escrita da Ordem 

de Fabrico (quer seja de consumo ou de produção) e erros de quantidades. E, uma vez que 

estes registos são a base para a análise de rentabilidade da produção, qualquer erro que possa 

existir trará desvios e consequências negativas, e irreais, nos resultados da empresa. Como 

consequência, o tratamento dos registos de produção é algo que necessita ser feito em base 

diária dada a frequência de ocorrência de erros. 

Atualmente, só é possível fazer análises de rentabilidade diárias um dia após a sua produção, 

uma vez que os registos são inseridos no computador sempre no dia seguinte. Dado que 

análises de rentabilidade ou de controlo do processo são feitas com um dia de atraso, torna-se 

difícil, ou não exequível em algumas situações, a atuação imediata no processo no caso de 

desvios indesejáveis. Esta condição pode conduzir a perdas de produção e/ou de rentabilidade. 

3.3 Controlo Laboratorial e Rastreabilidade 

A par do processo produtivo está o controlo laboratorial. Todos os controlos da matéria-

prima, do produto em vias de fabrico e do produto final, assim como dos produtos químicos, 

São essenciais. Este controlo laboratorial é feito em etapas definidas e segue um conjunto de 

variáveis a analisar. No entanto, por requisito do cliente, podem ser feitos controlos adicionais 

aos definidos. O processo produtivo só pode continuar se os materiais sujeitos ao controlo do 

laboratório estiverem em estado aprovado ou derrogado. Produtos aprovados estão de acordo 

com as especificações e podem ser utilizados no processo produtivo (ou expedidos no caso de 

controlo ao produto final); produtos rejeitados não estão de acordo com as especificações, no 

entanto, estes podem ser reavaliados e, se o resultado desta reavaliação for positivo, estes são 

derrogados podendo entrar no processo produtivo. Desta forma, este controlo laboratorial é 

barreira ao processo produtivo. 
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Nesta área de negócio, uma das análises laboratoriais mais críticas é a análise do TCA 

(Tricloroanisol). O TCA é uma substância presente na cortiça que pode contaminar a bebida 

alcoólica, sendo a responsável pelo “sabor a rolha” que se identifica em alguns vinhos 

engarrafados. Tanto o granulado como os discos que são matéria-prima desta UI, são 

previamente tratados, a este nível, por parte do fornecedor. Cabe à UI Champcork confirmar 

os resultados de TCA recorrendo a controlos laboratoriais. Nesta Unidade Industrial os 

clientes são bastante exigentes e rigorosos quanto aos resultados desta análise sendo, por isso, 

um controlo fulcral. Este, e outros, controlos laboratoriais implicam a criação de um boletim 

no software ControLab. A facilidade da associação do resultado do boletim ao lote pode estar 

condicionada pela fiabilidade dos registos de produção. No laboratório, são feitas queries à 

base de dados de registos de produção com o intuito de obter a rastreabilidade de uma 

encomenda na fábrica e associar-lhe os resultados laboratoriais. Esta rastreabilidade é 

atualmente afetada por diferentes tipos de erros nos registos de produção que levam, por 

vezes, a dificuldades de identificação devidas a: quantidades incorretas, erros de escrita na 

ordem de fabrico ou número de encomenda. Deste modo, existe uma forte dependência dos 

registos de produção sendo a sua fiabilidade determinante no pleno funcionamento da 

Unidade Industrial.  

A rastreabilidade das rolhas ao longo de todo o processo é algo crítico na Unidade Industrial. 

Por questões de controlo do processo e do produto, é essencial manter a rastreabilidade o mais 

apurada possível. Este processo envolve rastreabilidade de lotes de matérias-primas, produtos 

químicos e de produto em vias de fabrico acompanhado dos resultados laboratoriais. Como 

foi referido, esta rastreabilidade pode ser condicionada por registos incorretos. Uma outra 

dificuldade neste âmbito, diz respeito à configuração física da fábrica. O facto de existirem 

silos como buffer entre vários processos de fabrico, limita a rastreabilidade do produto e 

favorece a mistura de produções. A transição entre vários processos de fabrico não é 

individualizada por máquina, ou silo, havendo também dificuldade (ou até mesmo 

impossibilidade) em identificar qual o lote de rolhas que teve origem em certa máquina ou 

que máquina originou certa produção. Em situações de anomalias no processo de fabrico 

isolar a produção afetada por defeito é uma tarefa trabalhosa e que, devido à baixa fiabilidade, 

pode levar à exclusão de produção excessiva. 

3.4 Armazéns e Controlo de Stocks 

A Unidade Industrial possui diversas áreas de armazenamento com diferentes sistemas de 

gestão de stocks, sendo que cada área tem um responsável. Nesta Dissertação será dado ênfase 

ao armazém de material de embalagem, no entanto, serão abordadas outras áreas de 

armazenamento que estejam envolvidas no trabalho desenvolvido.  

No armazém de material de embalagem encontra-se em stock de material essencial à 

embalagem das rolhas já em produto final para o cliente: caixas, paletes e sacos. Na Figura 13 

pode observar-se a disposição do referido material. As quantidades de cada referência de 

material foram definidas num estudo feito há vários anos e, ultimamente, tem-se verificado 

elevado risco de quebras de stock de referências críticas. Os atrasos por parte dos 

fornecedores contribuem para esta situação de risco. 
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Figura 13 - Armazéns de material de embalagem: prateleiras com sacos; paletes;kanban; armazém de caixas. 

Todo o material é controlado por kanbans e existe um procedimento fixo no que diz respeito à 

política de reabastecimento: um kanban desencadeia a encomenda de outro kanban. Esta é a 

política que se aplica a todo o material de embalagem de modo a uniformizar o procedimento 

e facilitar a tarefa do responsável pelo armazém. O consumo deste stock é feito por leitura de 

códigos de barras de etiquetas internas criadas para cada tipo de artigo (ver Figura 14). A 

leitura destas etiquetas atualiza, no atual ERP, o stock de material (entrada, consumo, 

devolução de consumo), no entanto, a gestão das encomendas é feita com base na gestão 

visual desencadeada por kanbans. Deste modo, terá que ser cumprido de forma criteriosa o 

plano de reabastecimento de modo a evitar falhas de stock ou stock excessivo. 

 

Figura 14 - Exemplo de etiqueta interna para consumo de material de embalagem. 

O consumo de produtos químicos é feito de modo semelhante ao já referido para o material de 

embalagem. Depois de os lotes de produtos químicos serem rececionados no ERP, o 

responsável do armazém cria etiquetas individuais para cada bidão de produto químico de 

cada lote. Na Figura 15 pode observar-se uma etiqueta do fornecedor e uma etiqueta interna 

destes produtos químicos. É a leitura do código de barras destas etiquetas que vai permitir 

atualizar os stocks no ERP à medida que é feito o consumo. No entanto, há horários de 

funcionamento de certos setores da fábrica que não coincidem com o horário do armazém de 

produtos químicos. Nestas situações, o consumo de produtos químicos não é atualizado em 

tempo real. Antecipadamente, são registados como consumidos os bidões de produtos 

químicos necessários para abastecer a produção nesses períodos. Fisicamente, todas estas 

unidades de produtos químicos são deslocadas de armazém para o setor onde vão ser 

consumidas. Embora as quantidades de stock de produtos químicos estejam atualizadas no 

ERP, não existe, em tempo real, informação que relacione consumos a produções. Só no final 

de cada mês, com acertos de stocks complementados por inventário físico, é que são 

relacionados consumos de produtos químicos com a produção de rolhas. 
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Figura 15 - Exemplo de etiqueta de produtos químicos. À esquerda a etiqueta original do fornecedor, à direita 

etiqueta interna da UI para consumo do material. 

O material de cortiça que é matéria-prima (granulado ou discos) ou produto em vias de 

fabrico (corpos, rolhas) não é controlado com etiquetas de códigos de barras. O material 

referido encontra-se em contentores, como o da Figura 16 ou, no caso do granulado, em Big 

Bags. Cada contentor tem uma placa, como a que se pode observar na Figura 16, onde a 

informação é preenchida e atualizada (apagada e reescrita manualmente) de acordo com o 

conteúdo do contentor. A movimentação dos contentores não é registada, porém, existem 

contentores de cores diferentes de acordo com o setor a que dizem respeito, facilitando 

(visualmente) a identificação e localização do conteúdo. Os registos de consumo ou produção 

do conteúdo dos contentores são feitos nas folhas de registos dos processos produtivos como 

foi demonstrado na secção 3.2.  

 

 

Figura 16 - Contentor de transporte e armazenamento de rolhas e etiqueta do contentor. 
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No caso dos Big Bags de granulado, apesar de possuírem etiquetas com código de barras 

individuais, essas etiquetas não estão a ser utilizadas para movimentação do material. Na 

Figura 17 podem observar-se 3 Big Bags de granulado a serem vazados para moegas onde são 

direcionados para silos de granulado que abastecem o setor da Moldação.  

 

 

 

Figura 17 - Setor do Granulado: vazamento de Big Bags para os silos à esquerda e etiqueta de Big Bag à direita. 
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4 Estudo e Proposta de Soluções 

 

Para a UI Champcork, a implementação do MES será de extrema utilidade no controlo de 

consumos e produções sendo esta a prioridade no levantamento de requisitos. Seguem-se os 

controlos de produto e processo. Pretende-se conseguir analisar fluxos produtivos em tempo 

real e ter uma atuação, nos processos, com maior rapidez e prontidão. Com a implementação 

do MES pretende-se, também, aumentar a fiabilidade dos registos de produções e de 

consumo. 

Na secção 4.2 deste capítulo é apenas apresentado parte do trabalho desenvolvido. Foi 

elaborado o documento “Especificação de Requisitos por Operação - Unidade Industrial 

Champcork - Projeto MES 2016”, onde, até à data de fim da presente Dissertação, foram 

analisados as operações de Receção de Granulado, Moldação, Colagem, Topejamento e ainda 

definidos alguns pormenores de outras fases de operações.  

4.1 Levantamento de Requisitos Transversais às Diferentes Unidades 
Industriais e Caderno de Encargos 

Para a implementação do MES o Grupo Amorim criou uma equipa de trabalho constituída por 

elementos da área industrial e de processo e por elementos da área informática. Durante a 

primeira fase da Dissertação o trabalho foi, então, desenvolvido em equipa, tendo-se definido 

os seguintes objetivos: 

 Recolher requisitos e necessidades dos processos de acordo com o template definido 

para a análise dos processos (ver ANEXO B); 

 Reunir com elementos da Direção de Produção das Unidades Industriais para validar 

os requisitos encontrados; 

 Elaborar o Caderno de Encargos; 

 Elaborar fluxogramas dos processos e das UI. 

Para a elaboração do Caderno de Encargos, foi feita uma análise crítica e detalhada dos 

processos de fabrico. Os processos foram estudados em todas as UI’s onde estão presentes, de 

modo a poder chegar-se a requisitos comuns que satisfaçam as diferenças entre Unidades 

Industriais. Todos os processos foram estudados em quatro vertentes: 

I. Balanço Mássico/ Rastreabilidade; 

II. Controlo de Qualidade; 

III. Monitorização do Processo; 

IV. Análise de Dados. 

O acompanhamento dos processos produtivos foi feito tendo como linha de orientação o 

template (ANEXO B) com os requisitos principais a recolher, seguindo as quatro vertentes 

referidas. A compreensão do processo não teria sido tão completa sem a informação prestada 



Especificação de Requisitos para Implementação de Sistema de Controlo da Produção 

28 

pelos operadores que trabalham diretamente em cada um dos processos. Dada a dimensão do 

trabalho desenvolvido, no conteúdo desta Dissertação, apenas é apresentado o processo de 

Moldação para demonstrar o trabalho realizado.  

No Capítulo 3, na secção 3.1 foi referido este processo descrevendo de forma simplificada os 

seus principais aspetos. O Processo de Moldação ocorre nas UI Champcork, UI de Sousa e UI 

Equipar (três diferentes Unidades Industriais do Grupo). Em reunião com representantes 

destas Unidades Industriais e com a Equipa do MES, os requisitos recolhidos de cada UI 

foram uniformizados tendo-se chegado a uma solução final comum às UI’s referidas. Com 

esta solução pretende-se que, depois da implementação do MES, o mesmo processo 

produtivo, possa ser analisado segundo os mesmos critérios nas diferentes UI’s em que ele 

ocorre e, assim, apresentar resultados globais mais robustos. 

A definição do modelo de processo foi alvo de discussão de ideias e procedimentos atuais 

versus futuros procedimentos que terão que se adotar devido à implementação do MES. 

Atualmente o processo de Moldação é tratado como um processo de granularidade n-1 

(consome granulado e produtos químicos e produz corpos conformes), tendo ficado definido 

que, com a implementação do MES, o processo seria considerado n-n (produz subproduto 

para além do referido). O subproduto não é frequente e é consequência, maioritariamente, de 

procedimentos programados de paragem e limpeza das máquinas. Sendo algo pouco 

significativo em comparação com a produção total de corpos, não é contabilizado por 

produção (por dia/semana de produção). Com a implementação do MES, o modo de 

procedimento perante o processo terá que ser modificado uma vez que, todas as saídas de uma 

dada produção terão que ser contabilizadas nessa produção. Neste, e noutros aspetos, terá que 

haver adaptação a novas metodologias de trabalho por parte da UI Champcork. 

 

4.1.1 Caderno de Encargos 

 

O Caderno de Encargos elaborado reuniu os requisitos recolhidos de todos os processos. 

Nesta secção serão apresentadas as considerações gerais que estão inerentes à compreensão 

dos processos apresentados. Será utilizado o processo de Moldação como demonstração do 

trabalho desenvolvido.  

Na Figura 18 podem observar-se os requisitos de operação de Moldação e o fluxograma do 

processo, complementados com considerações transversais às UI’s no âmbito do 

funcionamento do MES. 

Considerações Transversais 

Todos os produtos terão que ser identificados por parâmetros comuns sendo eles: ordem de 

fabrico de origem, código e descrição do artigo e quantidade. Definiu-se que cada artigo terá 

um código distinto e que na descrição estará indicado o tipo de artigo (rolhas de 1 disco ou 

rolhas de 2 discos), calibre e classe. Para que o sistema MES funcione como idealizado, todos 

os produtos têm que estar identificados com Código de Barras, sejam produtos químicos, 

matérias-primas, produto em vias de fabrico, produto acabado ou amostras. 

As receitas utilizadas nos processos produtivos terão como intuito: auxiliar no 

reconhecimento dos produtos a consumir e sua quantidade; efetuar o consumo de matérias-

primas e materiais subsidiários; fornecer as combinações de parâmetros de máquina a 

introduzir/comunicar com os autómatos. A quantidade de produtos químicos a utilizar por 

operação deverá estar indicada na receita, de modo que, no momento da comunicação com os 

autómatos das máquinas, estes transmitam o registo real da quantidade utilizada por ordem de 

fabrico. Pretende-se também que sejam gerados alertas de substituição dos produtos químicos 

quando estes se estiverem a aproximar do fim. Ficará indicado no MES o número de 
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máquinas a que está afeto um produto químico para que possa haver uma gestão controlada 

dos níveis de stock. 
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Figura 18 - Fluxograma de processo da Moldação no âmbito de funcionamento do MES. 

Quanto ao consumo de produtos, e à semelhança do procedimento atual, o MES só permitirá 

consumir produtos cujo estado de inspeção seja “Aprovado” ou “Derrogado”. 

Sendo pressuposto base de que todos os produtos terão que ter identificação, ao contrário do 

procedimento atual, todas as amostras recolhidas para análise estarão identificadas por uma 

etiqueta da amostra e associadas à ordem de fabrico.  

Ao contrário do que acontece atualmente, e de acordo com a granularidade definida, todos os 

produtos resultantes de uma produção terão que ser considerados como produtos dessa 

produção sejam eles produto conforme, co-produto ou subproduto. O produto conforme 

refere-se a produção que está dentro das especificações e o co-produto e subproduto referem-

se a produtos fora das especificações. O co-produto, após avaliação, e de acordo com a 
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decisão de aproveitamento, pode sofrer nova classificação e destino de produção (exemplo: 

uma produção de rolhas pode estar fora da especificação de um cliente mas enquadrar-se 

dentro dos requisitos de outro cliente sendo aproveitada para este último). O subproduto 

refere-se a produto que não pode ser utilizado no processo produtivo. No procedimento atual, 

o produto não conforme (co-produto, subproduto) não é tratado de igual forma em todas as 

operações de fabrico. Em algumas operações o produto não conforme é contabilizado como 

produção da operação e noutras não é contabilizado em função da produção. 

Processo de Moldação  

No processo de Moldação serão os autómatos das moldadoras a fazer o controlo das 

quantidades da receita e do tempo de mistura. Esta operação terá como barreira a estabilização 

dos corpos após a moldação.  

 

I. Balanços Mássicos/Rastreabilidade 

 Entradas de Produto: Granulado, cola, óleos e água; 

 Saídas de Produto: Corpos. 

II. Controlo de Qualidade 

 Variáveis de Produto a Controlar: Calibre, Massa, MVA, Impermeabilidade, 

Humidade, Absorção, Torção; 

 Condições para aceitar produtos de entrada no processo: Validade dos produtos 

químicos e granulado aprovado em relação aos níveis de humidade; 

 Condições para disponibilizar os produtos de saída do processo: Cumprimento 

do tempo de estabilização após Moldação definido por cada UI. Este será um 

campo parametrizável. 

III. Monitorização do Processo 

 Variáveis de Máquina: Receita, Temperatura do forno frio e do forno quente, 

Temperatura Média dos Tabuleiros, Correção de Humidade, Tempo de Ciclo, 

Tempo de Mistura. 

 Destino dos produtos de saída do processo:  

i. UI Champcork: Os corpos são descarregados para silos; 

ii. UI De Sousa e UI Equipar: os corpos são descarregados para 

contentores; 

IV. Análise de Dados 

 KPI’s: OEE por: secção, máquina, grupo de máquina e unidade temporal 

 Relatórios de Produção: Quantidade produzida por unidade temporal e por 

máquina; Número de tabuleiros vazios por moldadora e por unidade temporal; 

Consumo de granulado por corpo. 

 Relatórios de Processo: Por cada máquina obter a relação entre as várias 

variáveis de máquina e variáveis de produto. 

4.2 Especificação de Requisitos de Utilização na UI Champcork 

A implementação do MES na UI Champcork irá decorrer até ao final do atual ano de 2016, 

sendo um processo ainda não terminado. Desse modo, serão apenas demonstrados os 

resultados do trabalho desenvolvido até à data de fim da presente Dissertação. 
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Foi feito um novo levantamento de requisitos orientado para a especificação de requisitos de 

utilização. Este documento, mais orientado para requisitos de utilização do que o inicial 

referido na secção 4.1, e adaptado à realidade da UI Champcork, apresenta ainda uma 

proposta de ambiente MES e o procedimento de atuação do operador perante o processo 

produtivo e a interface MES. 

Dando continuidade à análise inicial (secção 4.1), analisou-se os processos na UI Champcork 

tendo em conta os seguintes temas: Rastreabilidade, Balanços Mássicos, Controlo de 

Qualidade e Análise de Dados. Este levantamento de requisitos seguiu o processo produtivo 

desde a sua primeira etapa e terminará na última tendo, por isso, começado no setor de 

Receção de Granulado, seguindo-se o setor produtivo de Moldação. Foi estudado como o 

processo decorre atualmente no que diz respeito a rastreabilidade do produto, registos de 

produção, registos de controlo do processo, interação com o controlo de qualidade e 

rastreabilidade no controlo de qualidade. Neste projeto teve que se ter em consideração a 

futura interação entre o MES e o novo ERP (ainda não determinado) mas também a interação 

entre o MES e o atual ERP que ocorrerá numa fase provisória. Foi ainda acautelada a 

interação entre MES e softwares de controlo de qualidade (ControLab e Medcork). 

No ANEXO C encontra-se o fluxograma do percurso do granulado até às moldadoras e dos 

corpos até aos silos de estabilização. O granulado é vazado para as moegas e destas 

direcionado para os silos. Até às moldadoras passa ainda pelos rotex e por buffers intermédios 

(designado por Sec.1 e Sec2.). Depois do processo de moldação os corpos são direcionados 

para os silos de estabilização segundo o percurso apresentado. 

Para o setor do Granulado, começou-se por analisar a possível ligação entre sistemas 

informáticos de diferentes UI’s do Grupo Amorim visto que o granulado da UI Champcork 

provém de venda interna de Unidades Industriais do Grupo. Em simultâneo foi observado e 

estudado o procedimento atual do operador nas fases de receção do granulado e de 

transferência do granulado dos Big Bags para os silos (ver Big Bag  na Figura 17 e ver fluxo 

no ANEXO C). Propôs-se uma solução de procedimento tendo em conta a forma mais eficaz 

de o operador a executar e que garantisse a rastreabilidade do produto e fiabilidade dos 

registos de consumo. 

Setor de Granulado 

Para este setor serão necessários um quiosque MES, 1 leitor portátil de código de barras e 

uma impressora. Neste setor serão considerados dois tipos de armazém: armazém de Big Bags 

e armazém silos de granulado.  

 

I. Rastreabilidade 

Um lote de granulado será identificado pelas seguintes características: Número de lote, Tipo 

de Granulado, Fornecedor, Quantidade Total (kg), Número de Big Bags, Quantidade por Big 

Bag (kg), Data de Embalagem e Data de Receção. A condição básica para o procedimento 

definido é de que cada lote virá acompanhado de uma etiqueta com código de barras com a 

informação do lote e que cada Big Bag virá com uma etiqueta que o identifique. Na 

eventualidade de tal não acontecer, existirá a hipótese de, no momento da receção, inserir 

manualmente, a informação do lote e imprimir etiquetas para todos os Big Bags (ver menu em 

ANEXO D).  

II. Balanços Mássicos 

Receção de granulado 

No setor do Granulado será dada a entrada em stock do granulado por leitura do código de 

barras da etiqueta global do lote. Ao ser lido o código de barras da etiqueta global do lote, 

aparecerá em ambiente MES a informação que se pode observar na Figura 19. O operador terá 
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que confirmar caso esteja correta ou cancelar em caso contrário. Ao ser confirmada a receção, 

a informação do lote fica disponível no menu da Figura 20. 

Pretende-se que, a nível de ERP, a transação de material seja iniciada na UI fornecedora. 

Quando um lote de granulado estiver no armazém de expedição da UI fornecedora com 

destino à UI Champcork, essa informação será visível no menu de “Encomendas em Trânsito” 

(ver ANEXO D). Na UI Champcork, ao ser confirmada a receção do granulado, em ERP será 

dada a confirmação da transferência da totalidade do lote para o armazém da UI Champcork. 

No período intermédio entre a expedição de uma UI e a receção na Champcork, o stock 

encontrar-se-á num armazém virtual temporário. Ao ser feito este passo, o MES terá que 

filtrar do ERP a informação relativa às guias de transporte de transferência do granulado para 

a UI Champcork de modo a recolher informação do peso total do lote. Este peso, pesado na 

báscula (líquido da tara do camião e indicado na guia de transporte) é o peso real de granulado 

que terá que ser aceite pelo sistema. O MES terá que assumir esta quantidade como a 

quantidade de granulado rececionada e dividi-la pelo número total de Big Bags de modo a 

quantificar cada um. Quando forem consumidos Big Bags, terá que ser esta a quantidade a 

utilizar na atualização de stocks. O peso indicado nas etiquetas dos Big Bags é uma estimativa 

da quantidade encomendada por Big Bag (etiqueta com peso de 300kg na Figura 17). Porém, 

o total do lote nunca corresponde à quantidade encomendada mas é próxima desta. Assim, 

este peso deverá ser ignorado.  

No menu da Figura 20 estão visíveis os lotes rececionados e, portanto, que se encontram em 

stock. Na eventualidade de ser necessário imprimir etiquetas de algum lote, selecionando o 

lote e carregando no botão “Gerar Etiqueta de Lote”, serão impressas todas as etiquetas do 

lote. Poderão ser feitos diferentes tipos de filtros para consulta de granulado em stock: filtro 

por lote, por tipo de granulado, por fornecedor, por data de receção, por estado de aprovação.  

 

 

 

Figura 19 - Mensagem de confirmação do lote no momento da receção. 
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Figura 20 - Menu de consulta de lotes recebidos e de lotes em stock. 

Transferência de granulado 

Uma vez que os consumos de granulado são contabilizados em função dos registos da 

Moldação, neste setor, no que respeita a movimentações, apenas são feitas entradas de stock e 

transferências de armazém: transferência do granulado do armazém de Big Bags para o 

armazém de silos de granulado. Para a transferência de granulado o operador terá que ler o 

código de barras de cada Big Bag e do da moega onde pretende vazar o Big Bag (ver Figura 

17 da secção 3.4 onde está apresentado este procedimento). Este procedimento implica que 

cada moega tenha um código de barras. Será imposta uma restrição temporal não permitindo 

que, dentro de um período a definir posteriormente, seja alocado um Big Bag a uma moega 

que já esteja ocupada. Assim, cada lote é consumido Big Bag a Big Bag e pode obter-se a 

rastreabilidade do lote sabendo quando e para que silo foi vazado.  

Caso se perca alguma etiqueta de um Big Bag, o operador deverá vazar para as moegas todos 

os Big Bags desse lote, e, ao selecionar a opção de impressão de etiquetas no menu de 

“Transferência de Granulado” (ver Figura 21 onde se apresenta o menu de Transferência de 

Granulado), o sistema deverá reconhecer quais as etiquetas que ainda não foram lidas e 

imprimi-las. O sistema terá que permitir que um lote fique “Em Consumo” nas situações em 

que, no final do turno de trabalho, a transferência do lote não esteja completa. Neste processo 

de transferência, à semelhança do procedimento atual, granulado especial (FSC, ROSA MO, 

etc), será vazado na moega 1, pois o silo 1 destina-se a granulado especial (ver fluxograma 

ANEXO C). Não foi imposta nenhuma limitação no sistema quanto a este procedimento. 

Terá que haver contabilização do número de Big Bags vazios uma vez que são propriedade da 

Unidade fornecedora. À medida que os Big Bags forem ficando vazios, o sistema deverá fazer 

essa contagem e associá-la ao dia a decorrer. Quando for emitida a guia de devolução dos Big 

Bags vazios, o ERP terá que fazer filtragem ao MES por dia para identificar a quantidade de 

Big Bags.  
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Figura 21 - Menu com informação dos lotes disponíveis para consumos e dos lotes que estão a ser transferidos 

para os silos de granulado. 

III. Controlo de Qualidade 

Por defeito, cada lote entra em stock com o estado de inspeção “Em Inspeção”. Esta 

informação só será alterada após concluído o boletim ControLab. Definiu-se que, no 

momento da receção de um lote e da sua confirmação, será automaticamente criado um 

boletim em ControLab com a informação desse lote (ao carregar no botão “OK” do menu da 

Figura 19). Procedimento semelhante ocorrerá no caso de a informação do lote ser inserida 

manualmente. O operador, à semelhança do procedimento atual, terá que preencher no 

boletim as informações sobre humidade e MVA do granulado. O estado de inspeção do lote, 

em MES, deverá ser automaticamente atualizado em função do resultado transmitido pelo 

ControLab. Deverá ser possível consultar os resultados do boletim se se selecionar o lote, em 

MES (no menu de Receção de Granulado Lotes Recebidos- Figura 20). Assim, é necessário 

que haja comunicação bilateral entre o MES e o ControLab. O estado de inspeção de um lote 

pode ser alterado por um nível de autorização superior – Diretor de Qualidade (menu da 

Figura 20 botão “Alterar Estado”). Terá que ser acrescentada uma observação sobre o motivo 

de alteração do estado de inspeção. 

No âmbito do controlo do processo terão ainda que ser registados os valores de humidade e 

temperatura do setor. Tal será feito no menu “Controlo do Setor” que se apresenta no 

ANEXO D. O MES deverá gerar alertas periódicos relembrando o operador deste tipo de 

registo. A periodicidade destes será definida posteriormente. 

 

IV. Análise de Dados 

No que diz respeito a análise de dados, pretende obter-se o stock, em função de diferentes 

variáveis, por diferentes unidades temporais (dia, semana, mês). Na Figura 22 apresenta-se 

exemplo do menu de filtragem de stock por diferentes variáveis. 
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Figura 22 - Menu de consulta de stocks no setor de Granulado. Apresenta-se um resultado de pesquisa em função 

das variáveis selecionadas. 

 

Moldação 

Este é um setor muito automatizado sendo possível recolher informação bastante completa 

dos autómatos das máquinas. As moldadoras recebem granulado automaticamente, em função 

das suas necessidades, segundo o circuito apresentado no fluxograma do ANEXO C. Os 

corpos produzidos são encaminhados automaticamente para silos de estabilização (ver 

ANEXO C). 

Para implementação do MES neste setor, serão necessários um quiosque MES, 1 leitor 

portátil de código de barras e uma impressora de etiquetas. 

I. Rastreabilidade 

Este setor será controlado por ordens de fabrico semanais, uma para cada um dos dois tipos de 

calibre produzidos. A ordem terá a seguinte nomenclatura: M.I.16.22 – Setor. Grupo de 

Máquinas. Ano. Semana do ano. A uma ordem de fabrico estará associada uma quantidade 

para aquele grupo de máquinas. Cada grupo de máquinas representa um calibre de corpos. 

Poderá haver situações de produções especiais (granulado com requisitos específicos) que 

sejam alocadas a uma máquina específica. Nestas situações, a ordem de fabrico será diferente 

da referida, pois para além de ter que ser indicado o número de máquina (ou máquinas), a 

ordem não será semanal mas sequencial. Será desenvolvido com o fornecedor de software dos 

autómatos a possibilidade de integrar ordens de fabrico no autómato, de modo a que os dados 

já recebidos sejam em função da ordem de fabrico. 

O registo de rastreabilidade dos corpos das moldadoras para os silos de estabilização (silos do 

Topejamento) terá que ser transmitido do autómato da secção para o MES. Não existindo uma 

ligação direta entre cada máquina e um silo, apenas se terá uma rastreabilidade parcial 

sabendo que a produção de certas máquinas foi direcionada para um silo específico a uma 

certa hora. A Figura 23 apresenta a informação de rastreabilidade recolhida dos autómatos. 
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Figura 23 - Rastreabilidade dos corpos da Moldação para os Silos de estabilização retirado dos autómatos do 

setor - silos do setor de Topejamento. 

 

II. Balanços Mássicos 

O consumo de granulado e produtos químicos é desencadeado automaticamente pelas 

necessidades de produto por parte das moldadoras. Cada moldadora possui caudalímetros que 

controlam as quantidades de produtos químicos respeitando a receita em utilização. Os 

consumos de produtos químicos serão recolhidos dos autómatos das moldadoras e serão estes 

valores que o MES terá que utilizar para atualização de stocks. Os consumos de granulado 

serão também recolhidos dos autómatos, no entanto, será introduzido um fator de correção de 

granulado para acautelar perdas. O MES utilizará o valor corrigido para atualização de stocks. 

Para controlo dos lotes de produtos químicos em consumo terá que haver um código de barras 

para cada moldadora de modo a que seja possível alocar a unidade do produto químico às 

moldadoras. Este procedimento será feito pela leitura do código de barras do produto químico 

e associado à moldadora em MES. O MES deverá confirmar se o produto se encontra dentro 

da data de validade. O sistema terá que reconhecer a quantidade do recipiente de produto 

químico e, em função dos consumos transmitidos pelos autómatos das moldadoras, ir 

descontando a quantidade consumida. Se o operador, por leitura de código de barras, der 

entrada a consumo de outro recipiente e o primeiro ainda estiver a ser consumido, o último 

fica “Em espera” até o primeiro terminar. O MES terá que respeitar o critério FIFO no 

consumo de produtos químicos. Só após ser consumido na totalidade o primeiro recipiente é 

que o MES poderá associar o conteúdo do segundo recipiente à produção. A informação 

relativa ao lote em consumo deverá ser atualizada em MES respeitando o procedimento 

descrito. O sistema não deverá permitir ter mais do que 2 unidades do mesmo produto “Em 

espera” por máquina/setor. A Figura 24 apresenta o menu com os lotes em consumo. 
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Figura 24 - Menu com informação sobre os lotes de produtos em consumo. 

Os corpos produzidos são maioritariamente encaminhados para silos, no entanto algumas 

produções são alocadas a contentores. Nestas situações, após leitura do código de barras do 

contentor, será feita a alocação da produção em ambiente MES segundo o menu apresentado 

na Ilustração 7 do ANEXO D. Da mesma forma, subproduto da moldação será alocada a 

contentores, selecionando a opção “Apara” no mesmo menu. 

Na Figura 25, podem observar-se alguns dados sobre a produção referentes ao turno a 

decorrer, com exceção da produção por dia que será do dia a decorrer. A coloração 

diferenciada no OEE e no total produzido por dia permitem uma perceção mais imediata da 

informação e consequentemente do processo. Cores a verde indicam que os valores estão 

dentro das especificações. Uma cor laranja ou vermelha indica valores foram das 

especificações definidas. Estes limites terão que ser definidos posteriormente.  

Selecionando uma moldadora, observam-se os consumos específicos dessa moldadora por dia, 

turno e ordem de fabrico (ver Ilustração 8 ANEXO D). 
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Figura 25 - Menu produção do setor da Moldação. Informação relativa ao turno a decorrer. Total de produção 

desde o início do dia até ao momento. 

III. Controlo de Qualidade 

Para o controlo deste processo produtivo quer-se que esteja acautelado o Controlo Estatístico 

do Processo em MES e que se estabeleça ligação entre o MedCork e o MES (Ilustração 10, 

ANEXO D). Deverão ser programados alertas em MES para a recolha de amostras.  

Controlos do produto e do processo como humidade do granulado das moegas das 

moldadoras e teste de impermeabilidade dos corpos, são análises feitas no setor e cujos 

resultados terão que ser inseridos manualmente em ambiente MES. Na Figura 27 pode ver-se 

o equipamento onde é realizado este teste e na Ilustração 11 do ANEXO D, o menu onde 

serão registados os resultados de humidade. 

Na Figura 26 pode observar-se o menu de registo dos resultados do teste de 

impermeabilidade. Carregando no botão “Novo Teste”, aparecerá uma nova linha com 

campos automaticamente preenchidos em função do dia e da hora. Por defeito serão 

recolhidos 11 corpos, no entanto, esse será um campo editável. Ao carregar num campo para 

o editar, aparecerá o teclado virtual. No cimo da tabela encontram-se filtros para possíveis 

pesquisas: por moldadora, por turno e por data. Selecionando um, ou vários filtros, deverá 

aparecer a informação em relação à pesquisa. A opção de refresh volta a mostrar os últimos 

registos inseridos dentro do limite de linhas visíveis. O MES deverá gerar alertas periódicos 

para relembrar a necessidade de realização do teste. 

Haverá a possibilidade de registar amostras e imprimir etiqueta de amostra para os casos de 

análises de produto no laboratório. 

Dos autómatos das máquinas para o MES terá que ser transmitido o registo e motivo de 

paragens das moldadoras. Paragens programadas serão também indicadas no Plano de 

Manutenção, estando incluídas neste plano as paragens para limpeza. De acordo com a 

periodicidade destas paragens o MES deverá gerar alertas na proximidade da paragem. Caso a 

data da paragem seja alterada, deverá ser indicado o motivo 
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Figura 26 - Menu para registo dos resultados do teste de impermeabilidade. 

 

Figura 27 - Teste de Impermeabilidade aos gases onde os corpos são pressionados a uma pressão de 6 bar para 

detetar fugas. 

IV. Análise de Dados 

Existirá um menu para consulta de diversos relatórios relacionando as variáveis referidas na 

secção 4.2. Por defeito, serão apresentados os relatórios definidos, contudo, será possível criar 

relatórios conjugando diferentes variáveis (Ilustração 12, ANEXO D). 

4.3 Gestão de armazém de material de embalagem 

 

As receitas de produção nos diferentes processos estarão associadas ao MES. A receita 

fornecerá as necessidades de produtos de entrada para o processo bem como as suas 
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quantidades e parâmetros de máquina necessários para a produção. Por exemplo, no processo 

de Embalagem os consumos de material de embalagem são parte da receita do processo. A 

quantidade de rolhas por saco, a quantidade de rolhas por caixa e a quantidade de caixas por 

palete são informações presentes na nota de encomenda. Neste contexto é relevante uma 

correta definição de posições de stock e de quantidades em stock para atualização da 

informação de consumos.  

Na UI Champcork, em 2012, foi feito um estudo de layout de armazéns e quantidades de 

stock de segurança do armazém de material de embalagem. Contudo, a alteração da carteira 

de clientes e de encomendas e a alteração de padrões de entrega de fornecedores, culminaram 

na necessidade de reavaliação  do layout do armazém de embalagem bem como das 

quantidades em stock. A acrescentar ao referido, durante o período de Dissertação surgiram 

novas referências de caixas de embalagem para as quais teria que ser estudado o seu local de 

armazenamento. Para além dos aspetos anteriores, reforça-se que o foco nesta área se deve à 

criticidade do processo de consumo destes materiais. O processo de Embalagem é um 

processo crítico na UI que, pela sua elevada capacidade produtiva exerce pull nas operações a 

montante no fluxo produtivo. Uma falha de material nesta operação pode condicionar todo o 

fluxo de produção e provocar atrasos nas datas de expedição. 

A análise do layout do armazém e dos consumos de materiais incidiu sobre as caixas, sacos 

para embalar rolhas, filme extensível bem como sobre as paletes. Esta análise permitiu 

verificar se o atual sistema de gestão de stocks satisfazia as necessidades atualizando-o de 

modo a acompanhar a evolução da carteira de clientes, focando-se a análise na diminuição 

(dentro do possível) da quantidade de stock e sempre procurando evitar rupturas de stock. 

 

Caixas 

A disposição das caixas para embalagem na UI encontra-se como se apresenta na Figura 28. 

As caixas encontram-se em paletes, dispostas em filas de quatro paletes de profundidade por 

três paletes de altura (com exceção da referência 27482 – ver Figura 29). 

 

Figura 28 - Disposição das caixas na Unidade Industrial. 

 

 

Na Figura 29 pode observar-se a disposição do armazém de caixas para embalagem, por 

referência de caixa no início do estudo. Existiam cinco filas da referência 27512, três de 

referência 27197, duas filas da referência 27019, uma fila de referência 27480 e duas paletes 

de profundidade por duas paletes de altura da referência 27482.  
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Figura 29 - Disposição do stock de caixas no início do projeto de Dissertação, por referência. 

Para compreender se o stock existente estava ajustado às necessidades de produção, foram 

analisados os dados de consumos das referências de caixas nos últimos 3 anos 2013-

2015,tendo sido dado especial ênfase aos dados de consumo do último ano, 2015, devido à 

sua proximidade com o ano atual e às alterações na carteira de encomendas que se deram 

nesse ano e que se prevê que se mantenham.  

Os dados de consumo foram analisados segundo o seu consumo semanal. A tabela que se 

segue Tabela 2 apresenta várias informações essenciais ao estudo: dados do stock e valores 

calculados para a análise. 

 

Tabela 2 - Consumos de caixas para embalagem e cobertura semanal do stock tendo em conta os consumos. 

Referência Nº 

caixas/ 

palete 

Nº 

paletes/ 

fila 

Nº 

caixas 

em stock 

Consumo 

semanal 

Máximo 

Consumo 

semanal 

Médio 

Cobertura 

semanas 

Cons.Máx 

Cobertura 

semanas 

Cons.Méd. 

27512 80 12 4800 3940 2647 1,2 1,8 

27197 80 12 2880 946 493 3 5,8 

27019 80 12 1920 813 390 2,3 4,9 

27480 80 12 960 294 40 3,2 24 

27482 80 4 320 276 170 1,2 1,8 

  

Em função do número de caixas por palete e do número de paletes por fila foi determinado o 

stock das diferentes referências. Dos dados de consumo estudados foi identificado o valor 

máximo de consumo por semana e o valor semanal médio de consumo. Em função desses 

dois valores de consumo (máximo e médio) foram calculadas as coberturas, em semanas. Foi 

também analisada a frequência dos valores de consumo semanais para perceber a relevância 

dos picos máximos (ver ANEXO E). 

Verificou-se que havia stock excessivo das referências 27480, 27482 e 27197. Como já 

referido, a alteração na carteira de encomendas foi o motivo principal para o desajuste da 

quantidade em stock face às necessidades de consumo. No que diz respeito à referência 

27019, as quantidades em armazém estão ajustadas ao consumo. Em relação à referência 

27512, tal não se verifica, sendo que a quantidade de stock em armazém é inferiror à 

necessária. Esta referência é a mais utilizada na UI, pois é requisitada pela grande maioria dos 

clientes. 

Para além dos consumos foram também tidos em conta os prazos de entrega por parte dos 

fornecedores. As caixas de referências 27480 e 27482 são fornecidas pelo Grupo Amorim 

sendo o prazo de entrega muito curto: podem ser entregues no próprio dia ou no dia seguinte. 

As restantes três referências de caixas provêm de um único fornecedor cujo prazo de entrega é 
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de 15 dias úteis. Para além do prazo de entrega ser relativamente longo, nos últimos meses 

têm-se verificado vários atrasos de entrega por parte deste fornecedor. 

O sistema de reposição para acionar nova encomenda era conseguido sem problemas. Cada 

fila de caixas representa um kanban. Uma fila vazia despoletava a encomenda de outro 

kanban. Eram exceção as referências 27480 e 27482 por serem constituídas por um único 

kanban cada uma. Nestes dois casos, o consumo de meio kanban despoletava a encomenda de 

meio kanban.  Visto que não havia necessidade de alterar o sistema de reposição, depois deste 

estudo manteve-se o mesmo procedimento: o consumo de um kanban despoleta a encomenda 

de outro kanban.  

Com base nos consumos demonstrados na Tabela 2 e tendo em conta os prazos de entrega por 

parte dos fornecedores,  foi reestruturada a disposição do stock de segurança das caixas como 

consequência da alteração das quantidades de stock necessárias. Assim, e como se pode 

observar na Figura 30, reduziu-se um kanban à referência 27197, aumentou-se um kanban à 

referência 27512 e eliminaram-se os kanbans das referências 27480 e 27482. A referência 

27019 manteve-se.  

 

Figura 30- Nova disposição de layout das referências de caixas para embalagem. 

Com a reestruturação do layout recuperou-se a área de dois kanbans. Estava assim criada uma  

localização para uma das novas referências de caixas que passará a fazer parte do stock da 

Unidade Industrial. Uma destas novas referências, as Big Box, apresenta a particularidade de 

possuir dimensões bastante diferentes das dimensões de todas as outras paletes de caixas e de 

ser constituida por 3 módulos diferentes. Estas caixas são montadas encaixando uma camisa 

(corpo) entre um topo e um fundo. As paletes dos topos e fundos destas caixas têm dimensões 

semelhantes às das referências já analisadas, porém, o corpo da caixa, a camisa, tem o dobro 

do comprimento das outras caixas. Para além da diferença referida quanto às dimensões da 

camisa da Big Box, uma palete de camisas tem 100 caixas enquanto que as paletes de fundos e 

topos têm 50 caixas. Portanto, para cada palete de camisas são necessárias duas paletes de 

topos e duas paletes de fundos. Tendo em conta estas especificidades, era necessária uma 

reestruturação da disposição do armazém. 

A Figura 30 já considera a disposição destas caixas. Estão, assim, dispostas em dois kanbans: 

o kanban interior é de stock de segurança sendo o kanban da direita um kanban de stock em 

utilização. Uma vez que esta referência é recente e só surgiu durante o período de Dissertação, 

já foi possível considerá-la na nova disposição de stock no armazém, contudo não são 

conhecidos os padrões de consumo. Quanto a reposição desta referência, o consumo de uma 

palete de camisas desencadeia a encomenda da mesma quantidade. 

Com as alterações ao stock de caixas diminuiu-se o valor de inventário em 1453€. 

Sacos  

Para os sacos e paletes foi feita uma análise análoga à previamente descrita. Com base nos 

registos de consumo dos últimos anos, mas, novamente, dando ênfase aos dados do ano de 

2015 e analisados os mesmo parâmetros, reestruturou-se o armazém de sacos para 
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embalagem. Foram também tidos em conta os prazos de entrega do fornecedor nesta análise. 

O fornecedor dos sacos plásticos tem um prazo de entrega de 15 dias úteis. 

A disposição destes materiais apresentava-se como se pode observar na Figura 13 (da secção 

3.4) e no ANEXO E onde se apresenta a disposição por referência. As paletes de sacos 

encontram-se em estantes sendo considerado um kanban uma palete. Ao analisar os dados e 

estudar a necessidade de alterações foram tidas em consideração duas hipóteses de nova 

disposição: aumentar ou reduzir o número de kanbans ou variar os quilogramas por palete. Na 

Tabela 3, apresentam-se dados semelhantes aos referidos para a Tabela 2 mas relativos aos 

consumos de sacos. Foi também analisada a frequência dos valores de consumo semanais para 

perceber a relevância dos picos máximos (ver ANEXO E). 

 

Tabela 3 - Consumo semanal e cobertura semanal tendo em conta o consumo das referências de sacos. 

Referência Kg/ 

palete 

Nº de  

kanban 

Nº kg 

em stock 

Consumo 

semanal 

Máximo 

Consumo 

semanal 

Médio 

Cobertura 

semanas 

Cons.Máx 

Cobertura 

semanas 

Cons.Méd. 

27507 500 5 2500 1140 870 2,2 2,9 

27508 500 2 1000 90 39 11 25 

27514 500 3 1500 360 209 4,2 7,2 

271006 500 2 1000 180 60 5,6 16,7 

27085 598 2 1196 435 256 2,7 4,7 

Analisando os dados apresentados conseguiu reestruturar-se a disposição das paletes de sacos 

na estante.Nesta análise teve-se em conta os tempos de entrega do fornecedor e a cobertura de 

stock. Concluiu-se que, para algumas referências havua stock excessivo e para outras stock 

insuficiente. Contudo, e como já foi indicado, a UI tem conhecimento da entrada em 

consumo,num futuro próximo, de novas referências de caixas para além das Big Box que já 

foram tidas em conta no estudo. De modo a poder acomodar esta alteração e mantendo aberta 

a possibilidade de outras alterações, optou-se por, não só alterar o número de kanbans e o 

número de quilogramas por palete mas também aumentar a estante. A atual estante tem dois 

andares de altura mas dimensionou-se uma estante com três andares de altura (Figura 32). Na 

Figura 31 apresenta-se o layout que será válido no armazém após a instalação da nova estante. 

 

Figura 31 - Disposição das referências de sacos (e outros materiais) após instalação da nova estante. 

Este aumento da capacidade de armazenamento da estante permitiu introduzir várias 

alterações: 

 Aumento em 1 kanban do stock dos sacos de referência 27507; 

 Criação de área para uma palete de stock de segurança  de cada uma das caixas de 

referências 27482 e 27480. Como tinha sido referido anteriormente, estas referências 

foram eliminadas da zona de armazém das caixas. No setor da embalagem existe um 

pequeno stock de algumas referências de caixas, havendo uma palete de cada uma das 
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referências: 27480 e 27482. Assim, o stock total destas referências na UI passa a ser de 

duas paletes da referência 27480 e três paletes da referência 27482; 

 Ganhou-se espaço de armazenamento para uma das novas referências que irão ser 

introduzida posteriormente – caixas PTK Euro; 

 Conseguiu duplicar-se o armazenamento dos Big Bags Equipar Corpos e Big Bags 

Equipar Rolhas; 

 Obtiveram-se três “células” de estante livres para futuras necessidades; 

 Os sacos de referência 27140 (ANEXO E – Ilustração 1) libertaram a estante e 

passaram para outra localização uma vez que se prevê a descontinuação do seu uso. 

Houve também alterações no que diz respeito à quantidade por palete. As paletes de sacos de 

1000 rolhas (referência 27507) eram de 500kg e optou por encomendar-se paletes de 600kg. 

As paletes de sacos de microperfurado (referência 27514) mantiveram o número de kanbans 

mas aumentou-se o peso por palete de 500kg para 600kg. O oposto foi feito nas paletes de 

sacos de 500 rolhas (referência 27508) cujo peso por palete era de 500kg e passarão a ser 

encomendadas paletes de 300kg. A referência 271006 será alvo de análise contínua devido 

imprevisibilidade de consumos. O filme extensível (referência 27085) não sofreu alterações. 

Manteve-se o mesmo modelo de reabastecimento onde o consumo de um kanban desencadeia 

a encomenda de outro kanban. 

 

Figura 32 – Esquema da estrutura da nova estante. 

A estante dimensionada apresenta algumas diferenças face à estante existente. Para além do 

aumento da altura (aumento de um andar, mantém-se o comprimento), esta estante terá vigas 

batentes ao longo de todo o comprimento da parte de trás. Estas vigas serão uma proteção 

para apoiar as paletes impedindo que se desloquem para trás e choquem com a parede. Para 

melhorar a capacidade de suporte, uma vez que se aumentou o número de quilogramas por 

andar, cada divisória da estante terá estrados zincados. Estes estrados prestam maior suporte 

ao material melhorando a segurança das estantes. 

Com as alterações estudadas para o stock  de sacos, houve um aumento de valor de inventário 

de 1796€. 
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Paletes 

As figuras que se seguem, Figura 33 e Figura 34, apresentam a disposição de paletes na 

Unidade Industrial Champcork. 

 

Figura 33 - Disposição das paletes na Unidade Industrial. 

 

 

 

Figura 34 - Layout das diferentes referências de paletes. 

 

Os consumos de paletes foram analisados de duas formas distintas: 1.à semelhança dos sacos 

e das caixas foram analisados os consumos com base nos registos fornecidos pela UI 

Champcork dos anos anteriores; 2. Analisou-se, de uma forma aproximada, o consumo das 

paletes em função das combinações de referências de caixas que lhes costumam estar 

associadas. Devido ao seu elevado consumo e baixa quantidade em stock, foram analisados 

consumos diários. Tendo em conta o facto de que é uma Unidade Industrial do Grupo que 

fornece paletes à UI Champcork com um período de entrega de 1 dia, concluiu-se que não 

seria necessário introduzir alterações ao modelo de armazenamento nem ao modelo de 

reabastecimento. O modelo de reabastecimento segue os modelos anteriores: o consumo de 

um kanban desencadeia a encomenda de um kanban. Para todas as referências de paletes um 

kanban representa uma fila de paletes, excepto a referência 174 em que meia altura representa 

um kanban. 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

 

A implementação de um sistema de controlo da produção, função que se pretende que o MES 

venha a cumprir, é um projeto ambicioso e prolongado que envolve a interação entre vários 

departamentos da empresa. Prevê-se um maior controlo da produção e dos consumos bem 

como do processo. Será possível consultar consumos e produções em tempo real bem como 

consumos em função de produções. A rastreabilidade será um aspeto que se prevê que seja 

melhorado. O período de duração do projeto de Dissertação não permitiu cobrir todas as 

etapas de um projeto desta envergadura. No entanto, a fase inicial, e de extrema importância, 

de levantamento de requisitos transversais de operações conseguiu ser cumprida.  

Foi desenvolvido um trabalho de recolha de requisitos bastante completo e aprovado por todas 

as Unidades Industriais da Unidade de Negócio de Rolhas. O Caderno de Encargos elaborado 

na primeira fase da Dissertação permitiu encontrar as diferenças e semelhanças entre as 

mesmas operações de fabrico em diferentes Unidades Industriais. Para o desenvolvimento 

deste trabalho a colaboração dos operadores fabris foi imprescindível. A identificação dos 

pormenores do processo e de detalhes críticos ou menos relevantes é de fácil perceção para 

quem está em contacto direto com o meio diariamente. O acompanhamento por parte de 

diretores industriais completou os conhecimentos mais práticos recolhidos com os operadores. 

Daqui resultou uma compreensão global do processo e dos seus requisitos de funcionamento. 

Durante o projeto MES na Champcork, as soluções propostas foram estudadas tendo em 

consideração vários critérios: a fiabilidade da informação, o controlo dos balanços mássicos, o 

tipo de utilizador, a simplicidade da informação, a simplicidade do procedimento. O esforço 

foi feito no sentido de criar uma solução que cumprisse o referido: informação fiável, de fácil 

visualização e cujo procedimento fosse simples para o operador. Foram observados outros 

sistemas já utilizados pelo Grupo no sentido de adaptar bons procedimentos com os quais o 

operador já está familiarizado. A análise foi feita também no sentido inverso, o de identificar 

e estar alerta para procedimentos menos corretos ou cuja implementação não tenha decorrido 

como desejado e evitá-los ou melhorá-los. Pretende-se que com a proposta de solução de 

utilização se cumpra o referido e se consiga obter e tratar informação de forma muito mais 

expedita do que atualmente. 

A elaboração de um Caderno de Encargos de requisitos de utilização para a Unidade 

Industrial Champcork, exigiu uma observação mais pormenorizada e uma análise mais 

profunda do processo. Para a solução proposta foram estudadas as atuais, e as possíveis, 

ligações entre diferentes sistemas informáticos. As limitações de algumas funcionalidades dos 

diferentes sistemas apelaram à criatividade na elaboração de soluções diferentes das 

desejadas, que seriam de difícil implementação. 

Um exemplo de uma das limitações foi observada aquando do estudo do Setor do Granulado. 

Como referido, atualmente os Big Bags de granulado já se encontram etiquetados, com 

etiquetas de códigos de barras, e cada etiqueta tem indicação do peso do Big Bag. Este não é o 

peso real mas sim um peso estimado em função de uma quantidade encomendada. A UI 

Champcork encomenda semanalmente quantidades muito aproximadas. Verifica-se que os 
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lotes entregues têm sempre o mesmo número de Big Bags mas variam em relação à 

quantidade encomendada. Uma vez que a UI fornecedora não possui sistema de peso dos Big 

Bags, no momento de impressão de etiquetas, é indicado o peso da encomenda. Este valor é 

distribuídos pelo número de Big Bags. O peso real do lote é mensurado na báscula, no 

momento da expedição, e consta na guia de transporte. Ao ser rececionado na UI Champcork, 

é este peso que é assumido para o lote. 

Para procedimento neste setor pretendia-se que a quantidade indicada na etiqueta do Big Bag 

fosse a real. Analisou-se a possibilidade de implementação de balanças para pesar cada Big 

Bag na UI fornecedora. Não se prevê que tal se venha a cumprir no período planeado para 

implementação do MES. Estipulou-se o procedimento descrito na secção 4.2 para contornar a 

situação e sempre evitando que o peso real fosse introduzido manualmente pelo operador. Na 

eventualidade de se implementar o sistema de pesagem, o procedimento será simplificado em 

termos informáticos. 

Ainda para este setor, pretendia-se que, o boletim ControLab criado pela UI fornecedora para 

um lote de granulado fosse o mesmo aberto na UI Champcork. O mesmo boletim seria 

utilizado para acrescentar os valores controlados na Champcork confirmando os resultados da 

UI fornecedora. Assim, evitava-se informação repetida e duplicação de boletins para o mesmo 

lote. Atualmente cada UI cria um boletim para o mesmo lote. O procedimento irá manter-se e 

a abertura do boletim será como o descrito: os campos do lote serão inseridos 

automaticamente quando se confirme a receção do lote, ficando o boletim aberto para o 

operador o completar. Trabalho futuro a desenvolver será o estudo dos requisitos necessários 

para que seja criado um único boletim de qualidade e o mesmo seja partilhado entre as duas 

Unidades. No período de Dissertação e tendo em conta o planeamento para levantamento de 

requisitos na Champcork, não foi possível concluir esse estudo. 

No que diz respeito à impressão de etiquetas internas para os produtos químicos, será 

necessário analisar mais detalhadamente as atuais limitações do sistema no sentido de 

encontrar melhorias e soluções para que as etiquetas contenham a informação desejada 

(etiqueta do lado direito da Figura 15, da secção 3.4). Atualmente a quantidade de cada 

unidade do lote tem que ser calculada manualmente e inserida no sistema (dividindo o total do 

lote pelo número de unidades). A data apresentada é a data de receção do lote; o responsável 

pelo armazém imprime as etiquetas quando receciona o lote. Pretende-se que a quantidade de 

cada unidade seja obtida de forma expedita, que seja possível imprimir a data de validade e 

que cada etiqueta tenha uma numeração de acordo com o número da unidade dentro do total 

de unidades do lote. Estes requisitos adicionais favoreceriam o controlo visual do inventário e 

o cumprimento do FIFO. Este será um estudo a desenvolver futuramente. 

A proposta de solução sugerida envolveu contacto com fornecedores de desenvolvimento de 

software. Foi necessário construir uma listagem de variáveis a recolher dos autómatos das 

máquinas e contactar o fornecedor de desenvolvimento de software. No que ao processo de 

Moldação diz respeito, conseguiu obter-se a confirmação de que será possível extrair para 

MES todas as variáveis referidas dos autómatos. 

O trabalho de análise de stocks desenvolvido é algo que deveria ser feito periodicamente de 

modo a ajustar o inventário às necessidades da produção. A quantidade de stock que existia no 

início do projeto de Dissertação estava desatualizada das necessidades atuais. Em relação a 

alguns artigos existia stock excessivo e em relação a outros o stock não era suficiente para 

cobrir falhas de material. A reestruturação das quantidades de material em stock para além da 

mudança física no armazém é acompanhada por mudança dos valores de inventário.  

A estruturação das novas prateleiras foi um trabalho interessante e que contribuiu para o 

aumento de segurança da zona de armazém. As prateleiras que existiam não possuíam vigas 

batentes nem estrados zincados. O aumento do peso das paletes de algumas referências 

contribuiu para a necessidade de introduzir estrados zincados nas prateleiras.  
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No que diz respeito a trabalhos futuros nesta área, será desejável repetir o estudo com maior 

periodicidade de modo a manter os procedimentos e o total de stock de segurança ajustado às 

necessidades da Unidade Industrial. Ficou definido, aquando do estudo realizado, que a 

evolução do consumo da referência de sacos 271006 terá que ser acompanhada, devido a 

imprevisibilidade dos padrões de consumo. As referências novas (Big Box e outras cuja 

utilização está prevista para próximo) terão também que ser estudadas para concluir quanto à 

distribuição do seu consumo e à quantidade de stock de segurança. 

Durante o período de Dissertação as aprendizagens foram múltiplas. A transversalidade do 

projeto MES permitiu um profundo conhecimento dos processos de fabrico e da sua interação 

com outros sistemas dentro da Unidade. As visitas a todas as Unidades Industriais da UN de 

Rolhas contribuíram para aumentar o leque de conhecimentos e recolher informações no 

sentido de desenvolver um trabalho mais abrangente e completo. 

Ao longo de grande parte da Dissertação, foi mantido contacto direto com o sistema de 

registos de produção da UI Champcork. Foi possível identificar diversos pontos de melhoria e 

até atuar sobre alguns. Foi desenvolvido um pequeno trabalho de programação visual basic 

em Excel onde foram criadas rotinas de validação nas folhas de registos para evitar erros na 

escrita das ordens de fabrico de consumo e na data. Este contacto permitiu também perceber 

pontos críticos onde o MES terá que atuar. Neste campo há muito trabalho a desenvolver na 

UI nomeadamente reestruturar o modelo de registos e torná-lo mais robusto e fiável antes da 

implementação do MES. O modelo terá que ser também adaptado no sentido de se registarem 

produções por artigo e não por setor como se faz atualmente. No ERP os stocks estão 

organizados por artigo e não por setor. Esta adaptação será essencial para facilitar a 

implementação do MES. 
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ANEXO A:  Fluxograma de operações de rolhas de 1 disco 
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ANEXO B:  Grelha comparativa de requisitos por operação 

 

GRELHA COMPARATIVA de REQUISITOS  por OPERAÇÃO 
 

 

 

 
   

 
 

Operação: 
  

  

  

    
Pontos de análise Champcork outra UI 

I.
 B

A
LA

N
Ç

O
S 

M
Á

SS
IC

O
S/

R
A

ST
R

EA
B

IL
ID

A
D

E 

Entrada 1     

CARACTERISTICAS 
    

    

Entrada 2     

CARACTERíSTICAS 
    

    

Saída 1      

CARACTERISTICAS 
    

    

Saída 2     

CARACTERISTICAS     

      

1 - Como contabilizar materiais não cortiça 
(entrada a consumo ou OF a OF?) 

    

2 - Receita - como contabilizar a receita?     

3 - Necessário redefinir OF?       

4 - Qual é o tipo de movimentação? (Ex. Consumo; 
Produção; Transferência; Devolução) 

    

4.1 - Qual a proveniência das entradas no 
processo? (Interno (setores) ou Externos) 

    

4.2 - Qual o destino do produto final?     

5 - Nº Máquina no Sector     

6 - As máquinas tem contadores/desviadores?     
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6.1 - Extração de dados (Automática ou Manual?)     

6.2 - Caso manual, quantas impressoras/ pistolas 
de código de barras são necessárias? 

    

6.3 - Se automática, qual o fornecedor de 
máquinas ? É possivel a adaptação expedita ou é 
preciso desenvolvimentos com o fornecedor? 

    

7- Nº de consolas para registos por sector?     

II
. P

O
N

TO
S 

D
E 

C
O

N
TR

O
LO

 1- Controlo Qualidade?     

2 -Váriáveis controlo de produto:     

3 - Operação barreira? (Só avança se OK)     

4 - Condições para aceitar produtos de entrada:     

5 - Condições para disponibilizar produção:     

6 - Nº Silos/Posições Antes e Após Operação     

II
I.

 M
O

N
IT

O
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 D

O
 

P
R

O
C

ES
SO

 

1 - Variáveis de máquina:     

2 - Extração de dados (Automática ou Manual?)     

2.1 - Se automática, qual o fornecedor de 
máquinas? É possivel a adaptação expedita ou é 
preciso desenvolvimentos com o fornecedor? 

    

3 - Descrição e contabilização de avarias e 
paragens? 

    

IV
. K

P
I´

S 

1 - KPI´S :     

V
. O

b
se

rv
aç

õ
es

 

1 - Previsão de alterações futuras na operação?     

2 - Necessidade de acautelar módulos "invisíveis"?     
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ANEXO C:  Fluxograma representativo do fluxo do granulado desde o 
setor de Granulado até à moldação e dos corpos no setor de 
moldação 
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ANEXO D:  Proposta de ambiente MES para os setores de Granulado e 
Moldação 

Setor do Granulado 

 

Ilustração 1- Menu inicial do setor do granulado. 
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Ilustração 2 - A partir da seleção de "Receção de Granulado" da Ilustração 1, acede-se a estas opções. O símbolo 

“casinha” retorna ao menu inicial. 

 

 

 

Ilustração 3 - Menu para registar lote de granulado caso este não venha acompanhado de etiquetas. Esta 

informação será retirada da guia de transporte e inserida pelo operador. 
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Ilustração 4 - Menu para consulta das encomendas em trânsito que se encontram no armazém de expedição da UI 

fornecedora com destino À UI Champcork. 

 

 

Ilustração 5 - Menu Controlo do Setor. Carregando em “Novo Registo” aparecerá uma nova linha para 

preencher. 
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Setor da Moldação 

 

Ilustração 6 - Menu Inicial setor de Moldação. 

 

Ilustração 7 - Menu despoletado pela leitura do código de barras do contentor para alocação de produções a 

contentor. 
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Ilustração 8 - Consumos específicos por moldadora. 

 

Ilustração 9 - Menu de Controlo de Qualidade. Acede-se a este menu através do menu inicial, Ilustração 6. 

 



Especificação de Requisitos para Implementação de Sistema de Controlo da Produção 

59 

 

Ilustração 10 - Menu do teste de qualidade MedCork onde serão inputados os resultados do teste. 

 

Ilustração 11 - Menu para preenchimento do resultado do teste de humidade do granulado das moegas das 

moldadoras. 
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Ilustração 12 - Menu para consulta de relatórios pré-definidos ou de criação de relatórios por conjugação de 

diferentes variáveis. 
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ANEXO E:  Armazém de material de embalagem 

 

Ilustração 1 – Disposição inicial das referências de sacos nas prateleiras do armazém de material de embalagem. 

As paletes das referências 27507, 27514, 27508 e 271006 eram de 500kg. 

 

Gráfico 1 - Histograma com a frequência dos consumos semanais da caixa de referência 27512. 

 

Gráfico 2 - Histograma com a frequência dos consumos semanais da caixa de referência 27197. 
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Gráfico 3 - Histograma com a frequência dos consumos semanais da caixa de referência 27019. 

 

Gráfico 4 - Histograma com a frequência dos consumos semanais da caixa de referência 27480. 

 

Gráfico 5 - Histograma com a frequência dos consumos semanais da caixa de referência 27482. 
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Gráfico 6 - Histograma com a frequência dos consumos semanais do saco de 3mil rolhas, de referência 27514. 

 

Gráfico 7 - Histograma com a frequência dos consumos semanais do saco de 500 rolhas, de referência 27508. 

 

Gráfico 8 - Histograma com a frequência dos consumos semanais de filme extensível, referência 27085. 
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Gráfico 9 - Histograma com a frequência dos consumos semanais do saco de 1250 rolhas, de referência 271006. 


