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RESUMO 

A presente dissertação foi realizada para conclusão do ciclo de estudos do Mestrado Integrado em 

Engenharia e Gestão Industrial (MIEGI). O projeto em que se insere resulta da parceria entre a 

Universidade do Minho e a Bosch Car Multimédia Portugal SA – Innovative Car HMI. 

O projeto visava combater alguns problemas sentidos na empresa no âmbito da rastreabilidade das 

matérias-primas, na gestão da cadeia de abastecimento interna, do tempo de resposta aos seus clientes, 

da dependência de tarefas não automatizadas, da gestão de material de sucata e desvios de stock. Há 

um crescente foco na tentativa de redução de custos associados à gestão destes processos, assim como 

ao aumento da eficiência da gestão da cadeia de abastecimento interna. 

O objetivo da dissertação foi analisar o desenvolvimento e o impacto da implementação de um sistema 

de informação de gestão da rastreabilidade da logística interna com recurso à tecnologia RFID. 

Adicionalmente pretendia-se analisar os principais desafios e vantagens na mudança de paradigma da 

gestão de fluxos de materiais e  informação. Para o estudo do impacto financeiro da solução adotada foi 

desenvolvida uma framework de avaliação de desempenho, recorrendo a alguns indicadores, como por 

exemplo, o período de retorno de investimento. Tendo em conta o período de análise de 5 anos e o 

investimento realizado em hardware, pode afirmar-se que o retorno é relativamente curto (menos do que 

1 ano). A abordagem desenvolvida permitiu identificar ganhos de produtividade significativos (em 

algumas operações, acima dos 100%). A libertação de capacidade permitiu a alocação de colaboradores 

a outras tarefas, o que significa que o mesmo número de recursos poderá realizar mais atividades. Este 

procedimento permite dar resposta ao ritmo de expansão da empresa que encontra assim soluções 

economicamente mais viáveis, tanto para este projeto como para possíveis futuros projetos. 

No contexto da solução adotada na empresa, a tecnologia RFID permite a rastreabilidade das matérias-

primas na logística interna, tornando possível o acesso a informação de forma transparente e em tempo 

real. O nível de granularidade dos pontos de controlo da matéria-prima aumentou, passando de três 

pontos de controlo para treze pontos de controlo, permitindo uma maior automatização de processos e 

precisão de dados disponíveis, potenciando a eficiência na tomada de decisão. 

PALAVRAS-CHAVE 

RFID, Logística Interna, Rastreabilidade, Automatização de Processos, Gestão da Cadeia de 

Abastecimento. 
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ABSTRACT 

The presented dissertation was accomplished in order to conclude the Integrated Masters in Engineering 

and Industrial Management (MIEGI) cycle of studies. This project is part of a long-standing partnership 

between the University of Minho and Bosch Car Multimedia Portugal SA - Innovative Car HMI. 

The project aimed to solve some of the company's perceived problems such as the raw material 

traceability, the internal supply chain management, the company’s response time to customers, the 

dependence on non-automated tasks, the scrap material and stock deviations management. There is a 

focus on the attempt to reduce associated costs related to these processes management, as well as the 

increasing efficiency of the internal supply chain management. 

The dissertation objective was to analyze the development and impact on the implementation of a 

management information system for the internal logistics traceability, using RFID technology. Additionally, 

it was intended to analyze the main challenges and advantages in the paradigm shifting regarding 

information and material management and flow. In order to study the financial impact of the adopted 

solution, a performance evaluation framework was developed with some indicators definition, such as the 

payback period. Considering 5 years of analysis period and considering the investment made in hardware, 

it can be said that the payback period is relatively short (less than 1 year). The approach developed 

allowed the identification of significant productivity gains (in some operations, above 100%). The release 

of capacity allowed the employees allocation to other tasks, which means that the same number of 

resources could carry out more activities. This procedure allows responding to the company's pace of 

expansion that finds more viable solutions, both for this project and for possible future projects. 

Concerning the solution adopted by the company, RFID technology enables the raw material traceability 

in internal logistics, making it possible to have transparent access to data, in real time. The raw material 

traceability granularity level on the control points increases, shifting from three control points to thirteen 

control points, allowing greater processes automation and accuracy of available data, enhancing efficiency 

in decision taking. 

KEYWORDS 

RFID, Internal Logistics, Traceability, Process Automation, Supply Chain Management.
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem como objetivo a introdução e contextualização do projeto de dissertação de mestrado. 

O propósito desta dissertação é a conclusão do ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Engenharia 

e Gestão Industrial e tem como tema a “Implementação de um sistema de gestão de logística interna 

com recurso a tecnologia RFID” (identificação por radiofrequência, do inglês Radio Frequency 

Identification). Inicialmente, é apresentado um enquadramento do projeto em termos de contexto 

industrial. De seguida, são apresentados os objetivos da dissertação, assim como a metodologia de 

investigação utilizada na execução da mesma. Por fim, será apresentada uma estrutura organizacional 

da dissertação de forma a possibilitar a melhor perceção da disposição hierárquica dos temas abordados. 

1.1 Enquadramento 

Gestão da cadeia de abastecimento, por definição, envolve redes complexas de empresas que, enquanto 

legalmente independentes, encontram-se realmente dependentes entre si através de fluxos físicos, 

informacionais e financeiros. Cadeias de abastecimento de sucesso serão aquelas que irão procurar 

constantemente relações mutuamente vantajosas baseadas na confiança (Christopher, 2016). Nem 

sempre é fácil ir de encontro aos objetivos da área de negócio, por isso se diz que é imperativo procurar 

por soluções cada vez mais inteligentes (Santos, et al., 2015). 

De acordo com a normalização da ISO 9001:2000, a rastreabilidade na cadeia de abastecimento é a 

capacidade de rastrear o historial e localização de uma entidade pelos meios de registo disponíveis ao 

longo de toda a cadeia de abastecimento. Este processo conta com a cooperação de todos os 

intervenientes na cadeia de abastecimento (Aiello, Enea, & Muriana, 2015). 

Existem algumas tecnologias que são utilizadas como recurso para a ajuda na implementação de 

processos que aumentam a visibilidade na cadeia de abastecimento. A tecnologia RFID (identificação de 

material com recurso à radiofrequência) ajuda na coordenação de atividades entre todos os 

intervenientes, tal como: fornecedores, produtores, distribuidores, intermediários, fornecedor de serviços 

de transporte e clientes. A tecnologia RFID pode ser utilizada como forma de criar visibilidade em toda a 

cadeia de abastecimento e, consequentemente, melhorar processos. A gestão da logística interna é um 

exemplo do que foi descrito anteriormente (He, Tan, & Lee, 2009). Contudo, a tecnologia RFID traz 

associada a si um alto custo de implementação e de manutenção. É um erro muito grande assumir que 
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o maior custo da tecnologia é a sua implementação e esquecer os custos associados à manutenção de 

equipamentos, bases de dados e sistemas informáticos de gestão da informação (Owunawanne, 2016). 

O aumento da visibilidade em todo o processo logístico de uma empresa assume inúmeras vantagens 

no controlo de desvios e situações inesperadas. Segundo Alfaro e Rábade (2009), com a implementação 

de sistemas e tecnologias de apoio à rastreabilidade de fluxos físicos, as empresas podem determinar 

com precisão o que realmente aconteceu e em que fase do processo. Com isto, é clara a melhoria no 

que diz respeito à qualidade e quantidade dos processos analisados e ajustados da melhor forma 

possível. 

O departamento de desenvolvimento de projetos logísticos – LOI (do inglês, Logistics Innovation) da 

empresa Bosch Car Multimedia, Portugal S.A. (daqui em diante podendo ser designada como Bosch 

BrgP) tem como missão o desenvolvimento de ferramentas que apoiam a gestão dos processos 

logísticos. Assim sendo, há um esforço contínuo para o alcance da eficácia e eficiência em toda a cadeia 

de abastecimento (interna e externa), assim como da gestão da própria logística interna. Esta dissertação 

foi desenvolvida ao abrigo do projeto designado como SISC (Smart Internal Supply Chain), ou seja, Cadeia 

de Abastecimento Interna Inteligente com implementação de tecnologia RFID com a parceria – “iFactory 

– Novas Capacidades de Industrialização” - entre a Universidade do Minho (UM) e a Bosch BrgP. 

Para se cumprir o supramencionado, irão ser feitas análises do fluxo de materiais na logistica interna 

antes e depois da implementação da solução, assim como avaliações do impacto da solução nos 

processos logísticos. 
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1.2 Objetivos 

O objetivo deste projeto de dissertação é avaliar o impacto financeiro estimado e acompanhar a 

implementação da solução para o problema da rastreabilidade da matéria-prima (daqui em diante 

designada como MP) na cadeia de abastecimento interna com recurso à tecnologia RFID, assim como 

estimar o impacto da solução nos processos logísticos da empresa.  É abordado e explicado o fluxo atual 

do material e da informação e serão expostos os problemas que a solução pretende resolver. De seguida 

é documentado o fluxo dos materiais e da informação após a implementação da solução, assim como o 

resultado obtido após os problemas existentes terem sido solucionados. 

1.3 Metodologia de investigação 

No sentido de desenvolver o presente trabalho, foi adotado o estudo de caso como método de 

investigação. Este método analisa um fenómeno no seu cenário natural com recurso a múltiplos métodos 

para recolha de dados (Benbasat, Goldstein, & Mead, 1987). É visto como um método apropriado para 

se realizar investigação em várias áreas, nomeadamente na área do desenvolvimento de software 

(Runeson & Höst, 2009) – ver também Yin (2009). O estudo de caso será utilizado para melhor 

compreender e analisar o processo de adoção de novas tecnologias no suporte à gestão de fluxos de 

logística interna. 

No que diz respeito à procura de respostas para as questões de investigação, o estudo de caso não se 

diferencia de outros métodos de investigação. Este projeto procura a resposta a duas perguntas de 

investigação: 

 Quais os principais desafios da implementação da tecnologia RFID na rastreabilidade das 

matérias-primas? 

 Como avaliar o impacto financeiro e o desempenho dos processos e obter indicadores de 

ganhos/poupanças devido à implementação da tecnologia? 

1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em 7 capítulos, sendo que no final contém as referências 

bibliográficas, apêndices e anexos, os quais vão sendo referenciados ao longo do documento.  

O primeiro capítulo é introdutório e tem como objetivo apresentar e contextualizar a dissertação, assim 

como definir e explicar o propósito da realização da mesma. 
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Segue-se o capítulo da revisão de literatura onde são apresentados temas relacionados com o 

desenvolvimento deste projeto, documentando o estado da arte e as experiências sentidas pela indústria 

e pelas universidades através da apresentação de citações e ideias referidas em documentos científicos. 

O terceiro capítulo descreve a empresa e a sua história, assim como a carteira de clientes e fornecedores, 

volume de faturação, localização e enquadramento da mesma no grupo Bosch. 

Com o capítulo quatro dá-se início à descrição do fluxo de MP na cadeia de abastecimento interna nos 

locais de foco deste estudo - receção, armazém 102-WH e repacking -  antes da implementação da 

solução, expondo desta forma os problemas, ou potenciais pontos de melhoria, sentidos na logística 

interna, devido, principalmente, à falta de rastreabilidade da MP. 

De seguida, o capítulo cinco apresenta a forma como a implementação da solução vem cobrir os 

problemas expostos no capítulo anterior, mostrando um pouco de como foi construída a solução com 

base na identificação de requisitos, assim como o seu impacto no processo industrial. 

Após a estratificação dos problemas e da solução, é apresentada a análise do impacto sentido na 

implementação da solução no capítulo seis. Aqui é apresentada a framework de análise desenvolvida, 

tendo como grande finalidade a possibilidade do cálculo de diferentes parâmetros analíticos sobre o 

desempenho do projeto, tais como: rácio benefício/custo, valor atual liquido (VAL) e o tempo de retorno 

financeiro. 

Termina-se o corpo da dissertação com o capítulo sete, onde se identificam os principais desafios 

sentidos na implementação da solução. A análise crítica foca-se na opinião crítica do autor, pelo que 

serão também apresentadas perspetivas futuras de trabalhos a serem continuados no seguimento do 

projeto em desenvolvimento. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar uma revisão crítica dos temas relevantes para 

análise efetuada na presente dissertação. 

A abordagem realizada à revisão de literatura começou com um foco mais abrangente, começando por 

ser feita uma revisão crítica à gestão da cadeia de abastecimento. Relativamente a este tema foi estudada 

a forma como as empresas se comportam nos dias de hoje e a importância que dão à gestão das cadeias 

de abastecimento, assim como o papel que estas desempenham na competitividade instalada no 

mercado. Segue-se a revisão de literatura com foco na gestão das cadeias de abastecimento com recurso 

à tecnologia RFID, a constituição e arquitetura dos sistemas de gestão da informação e as vantagens e 

desvantagens da implementação de soluções baseadas na aplicação desta tecnologia. 

Ainda neste contexto, foi também feita uma pesquisa relativamente aos custos associados às cadeias de 

abastecimento e à visibilidade de circulação de dados e informações fornecidas e geridas por sistemas 

de informação que dão suporte à gestão destes processos logísticos. 

De seguida, a pesquisa foi orientada especificamente para a problemática aqui apresentada e foi 

direcionada para a perceção do estado da arte da utilização de sistemas de rastreabilidade de MP com 

recurso a tecnologia RFID no ambiente industrial. 

2.1 Gestão da cadeia de abastecimento  

Uma gestão eficiente da cadeia de abastecimento garante um fluxo contínuo de material e informação 

ao longo de todo o processo logístico. Neste contexto, a rastreabilidade e a transparência ao longo de 

toda a cadeia de abastecimento são peças chave para estabelecer uma vantagem competitiva. A 

utilização da tecnologia RFID é um dos fatores que mais potenciam a facilidade de rastreabilidade de 

materiais e informação ao longo de toda a cadeia de abastecimento. 

Atualmente, devido à complexidade e ao volume de materiais transportados em toda a cadeia de 

abastecimento, torna-se mais complexo gerir, controlar e planear o processo de reposição desses 

materiais (Cooper & Griffiths, 1994; Kärkkäinen, 2003). A gestão da cadeia de abastecimento engloba o 

planeamento de diversas atividades relacionadas com a aquisição de materiais, planeamento, produção 

e compra, assim como o transporte do fornecedor ou para o cliente. Desta forma, torna-se importante 

agilizar o processo de fluxo de informação e materiais para que toda a cadeia funcione da forma mais 

eficaz e eficiente possível (He, Tan, & Lee, 2009). No processo de análise da cadeia de abastecimento, 
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pequenas poupanças em custos operacionais podem resultar num impacto significativo nos custos gerais 

logísticos, assim como o aumento das margens de lucro. A produção lean tornou-se um método de 

extrema significância no melhoramento da eficiência dos processos, eliminando desperdícios, atividades 

sem valor acrescentado e, consequentemente, diminuição de lead times e custos associados as estas 

atividades (Chen, et al., 2013). 

O conceito lean emergiu nos anos 90 com o objetivo de trabalhar na melhoria contínua de processos, 

aplicando métodos simplistas e políticas focadas na eliminação de desperdícios e atividades sem valor 

acrescentado, focando-se na implementação de processos de pull production (do português, produção 

puxada) (Kolberg & Zuhlke, 2015). Foram adotados métodos sistemáticos e políticas que visam a 

eliminação de desperdícios e de atividades sem valor acrescentado (Freitas, et al., 2017). Este conceito 

tem vindo a acompanhar todo o desenvolvimento tecnológico e oferece às empresas a vantagem 

competitiva que elas necessitam para poderem responder aos seus clientes de forma rápida e confiável 

(Chen, et al., 2013; Ranasinghe & McFarlane, 2010; Powell & Skjelstad, 2012). Alguns autores têm vindo 

a defender que a adoção e implementação de princípios lean combinados com o desenvolvimento 

tecnológico, têm vindo a permitir uma gestão cada vez mais eficiente das cadeias de abastecimento 

(Powell & Skjelstad, 2012; Riezebos, Klingenberg, & Hicks, 2009). 

Transparência e visibilidade são fatores chave para se atingirem níveis equilibrados nos processos de 

abastecimento e devem ser efetuados de forma iterativa, hierárquica e com espetros temporais 

adequados. 

Na Figura 1 pode observar-se um esquema onde se encontra representado o planeamento de uma cadeia 

de abastecimento. É possível identificar-se a gestão que é feita na operação no dia-a-dia a nível da gestão 

de fluxo de materiais, passando pela estratégia tática de planeamento da procura, de stocks, de materiais 

e de produção e terminando com o paradigma estratégico delineado pela empresa a nível de 

planeamento de orçamentos anuais, planos de venda, marketing e plano de negócios. 
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Figura 1 - Framework de planeamento da cadeia de abastecimento (Carvalho, et al., 2012). 

 

Estes fatores permitem o fluxo de informação suficiente para uma melhoria no desempenho geral da 

cadeia de abastecimento, ajudando à criação de previsões mais precisas e de tempos de reposição de 

materiais cada vez mais curtos. Estes fatores permitem também a melhor identificação de falhas, assim 

como a redução de esforços no planeamento e até mesmo nos custos associados ao processo produtivo, 

sendo que a transparência expõe mais facilmente os pontos que necessitam de melhorias (Kärkkäinen, 

2003; Ranasinghe & McFarlane, 2009). 

Com recurso à tecnologia RFID, a prontidão e disponibilidade da informação potenciam a visibilidade, 

permitindo um impacto positivo nos tempos de obtenção da mesma. Pode-se assim afirmar que existe 

a possibilidade de se tornar possível o processo de gestão das cadeias de abastecimento com acesso a 

informação em tempo-real. Quando um sistema de rastreabilidade é implementado, o processamento 

de informação em tempo-real e a análise de grandes quantidades de dados são ferramentas necessárias 

para se poderem desencadear estes processos (Aiello, Enea, & Muriana, 2015). O acesso a informação 

em tempo-real permite, não só o recuperar a informação principal dos materiais em toda a cadeia de 

abastecimento, mas também a sua localização nos diferentes pontos e estados do seu fluxo, assim como 

ter acesso a todo o historial do processo, exponenciando a qualidade da informação. A rastreabilidade 
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aliada à precisão da informação, de certa forma, permite a redução e prevenção de erros inesperados 

ou imprevisíveis, tornando possível a produção de produtos mais personalizáveis de acordo com as 

necessidades e expectativas dos clientes e garantindo, consequentemente, a qualidade destes mesmos 

produtos e inerente redução dos tempos de resposta ao cliente (Helo & Szekely, 2005; Töyrylä, 1999; 

Ene, 2013). 

A tecnologia RFID pode ser descrita como sendo um método de identificação wireless (do português, 

sem fios) que contribui para a melhoria das capacidades de comunicação e fluxo de informação 

eletrónica associada aos itens físicos (Modrak, Knuth, & Novak-Marcinein, 2010). O RFID é uma 

tecnologia de identificação automática, maioritariamente utilizada para a identificação, rastreabilidade e 

deteção de materiais e/ou pessoas através de ondas eletromagnéticas (Mishra & Mishra, 2010). Esta 

tecnologia permite a leitura simultânea de múltiplos objetos que não necessitam de estar muito próximos 

e diretamente alinhados com os leitores, sendo que também permite uma maior interação com a tag (do 

português, etiqueta), que vem substituir o tradicional código de barras, permitindo a leitura e escrita de 

dados na própria tag. Estas características permitiram a revolução da gestão da cadeia de abastecimento, 

assim como a melhoria significativa na gestão do armazenamento e controlo de inventário de materiais 

(Barjis & Wamba, 2010). Pode então afirmar-se que a tecnologia RFID pode ser uma boa combinação 

entre o conceito lean (visto que irá permitir uma maior transparência ao longo de todo o fluxo de 

materiais, reduzindo erros nos sistemas de informação e na sua transferência) e o processamento e 

visualização da informação em tempo-real (Powell & Skjelstad, 2012). 

Precisão da informação, rastreabilidade dos materiais em tempo-real e o seu historial completo ao longo 

de todo o fluxo da cadeia de abastecimento, são outras potenciais vantagens na implementação da 

tecnologia RFID. São alguns exemplos a (1) automação dos processos de registo e manuseamento de 

materiais, (2) redução de níveis de inventário e tempos de entrega relacionados com os tempos de 

reposição de materiais, (3) redução de perdas de inventário, (4) aumento da eficiência dos processos, 

(5) processamento de informação em tempo-real e (6) eliminação do erro humano (Chen, et al., 2013; 

Lee & Park, 2008; Sarac, Absi, & Dauzre-Prs, 2010; Imburgia, 2006; Owunwanne & Goel, 2016).  

2.1.1 Sistema RFID 

A identificação através da tecnologia RFID é uma identificação wireless através da utilização de etiquetas 

que podem ser anexadas a objetos (paletes, caixas, veículos, etc.), permitindo a sua rastreabilidade ao 

passarem próximo de leitores (Hoag & Thomson, 2006). Um leitor é um dispositivo que passa uma 

grande corrente alternada através de uma bobina de leitura, resultando num campo magnético 
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alternativo no seu local. Esta indução magnética é a base do emparelhamento entre o leitor e a etiqueta 

que emitem sinais de radiofrequência através das antenas neles instaladas (Want, 2006). 

 

Tipos de etiquetas 

Um sistema RFID pode utilizar três tipos diferentes de etiquetas: ativas, passivas e semi-passivas. Os 

três tipos de etiquetas diferem em características funcionais, tais como a existência de fonte de energia 

própria, tamanho e preço, p.e., tal como podemos verificar na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Tipos de etiquetas RFID (Castro, 2012). 

 Ativas Passivas Semi-passivas 

Fonte de energia Na etiqueta Transferida pelo leitor 
Na etiqueta, mas necessita da energia do 

leitor para enviar informação 

Energia da etiqueta Contínua 
Aquando do alcance 

do leitor 
Aquando do alcance do leitor 

Intensidade requerida do 
sinal do leitor 

Muito baixa Muito alta Moderada 

Energia do leitor Disponível Pouco disponível Moderadamente disponível 

Alcance de comunicação 
(m) 

100+ <10 <100 

 

Arquitetura  

Um sistema RFID por si só não funciona. Necessita de sistemas informáticos para gerir os dispositivos, 

leituras e eventos. A gestão destes dados deverá ser feita através dos sistemas informáticos que 

organizam os dados em informação útil que será posteriormente apresentada ao utilizador da forma mais 

intuitiva possível. Um dos maiores desafios na integração destes sistemas é a visibilidade dos processos 

físicos nos sistemas, sendo de extrema importância a uniformização nos protocolos de comunicação 

entre dispositivos (Hoag & Thomson, 2006). Este sistema de integração chama-se o middleware e está 

representado na Figura 2, onde se encontra representado um esquema da constituição dos diferentes 

intervenientes integrados num sistema de gestão de informação com recurso à tecnologia RFID.  
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Figura 2 - Arquitetura geral de um sistema RFID . Fonte: Website RFID4u 

 

2.1.2 Vantagens e desvantagens na implementação da tecnologia RFID 

A tecnologia RFID é já uma tecnologia usada por diversas áreas de negócio e a sua prática é já uma 

referência na luta pela máxima eficiência das cadeias de abastecimento. Para as empresas a iniciarem 

contacto com esta tecnologia, é aconselhável implementarem-na de forma iterativa, i.e., começarem com 

um foco pequeno e expandirem a abrangência depois do ganho de maturidade e experiência na própria 

cadeia de abastecimento (Gaukler & Seifert, 2007). Estes mesmo autores apresentaram algumas 

questões que devem ser respondidas aquando da implementação da tecnologia para que se possam 

prever situações inesperadas durante o desenvolvimento e implementação da tecnologia. Pode observar-

se, de seguida, uma lista com as questões referidas: 

 Que tipo de etiquetas e leitores queremos usar? 

 Quantos pontos de leitura são necessários e onde? 

 Como é que o sistema de gestão das leituras RFID se conecta com os sistemas já 

existentes (MRP, ERP e sistemas de gestão de armazém)? 

 Que nível de treino/formação os colaboradores necessitam? 

A procura de respostas às questões anteriores depara-se com a procura do equilíbrio entre as vantagens 

e desvantagens da implementação da tecnologia. Como em todos os projetos, a relação benefício/custo 

deverá ser no mínimo vantajosa para que sejam tomadas decisões de avanço ou recuo no 

desenvolvimento e implementação do próprio projeto. A tecnologia RFID depara-se com inúmeros 

desafios, sendo que os mais impactantes incluem a maturidade da tecnologia, normalização global, 

regulações governamentais e custos associados, tal como descrito na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Desafios na implementação da tecnologia RFID (Attaran, 2012). 

Níveis Desafios 

- Fundamental 

 Elevados custos de capital; 

 Dificuldades em atingir ROI (retorno no investimento, do inglês 

return on investment) positivo; 

 Dificuldades em encontrar os impulsionadores da mudança. 

- Técnico 

 Níveis de leitura longe do pretendido; 

 Sistemas não testados (novos); 

 Dificuldade de produção de etiquetas de baixo custo; 

 Falta de experiência em relação à integração de sistemas 

informáticos, p.e., middleware; 

 Falta de colaborados com conhecimento sobre a tecnologia. 

- Segurança 

 Problemas relacionados com a segurança de dados nas 

transmissões wireless; 

 Falta de certezas quanto à segurança de armazenamento de 

dados e segurança física do local de armazenamento. 

- Regulações privadas/governamentais 
 Problemas de privacidade e legislação em vigor; 

 Incerteza sobre normalizações. 

 

 

Apesar das resistências sentidas, a tecnologia RFID traz inúmeras vantagens ao negócio e à gestão da 

cadeia de abastecimento, sendo que a informação que pode armazenar é bastante mais vasta do que 

um código de barras. Esta informação pode ser utilizada, por exemplo, para o melhoramento da gestão 

de inventários ao longo de toda a cadeia de abastecimento (Attaran, 2012). Na Tabela 3 podemos 

verificar alguns dos benefícios da tecnologia RFID tendo em conta os processos da cadeia de 

abastecimento em que estão inseridos.  
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Tabela 3 - Processos da cadeia de abastecimento e respetivos benefícios com a utilização do RFID (Attaran, 2012). 

Processos da Cadeia de Abastecimento Benefícios da tecnologia RFID 

- Gestão da Procura 
 Rápido retorno de informação precisa; 

 Melhores decisões. 

- Cumprimento das encomendas 

 Visibilidade aumentada ao longo da cadeia de 

abastecimento; 

 Informação de qualidade. 

 Gestão de inventários. 

- Fluxo de produção 
 Rastreabilidade de ativos mais precisa; 

 Aumento de processos automatizados; 

- Logística inversa 
 Produtividade aumentada; 

 Confiabilidade e qualidade aumentadas. 

- Gestão das relações com fornecedores 
 Custos de operação reduzidos; 

 Posição de competitividade melhorada. 

 

O fator mais crítico para várias empresas é o custo de aquisição da tecnologia, nomeadamente o custo 

de aquisição das etiquetas usadas para identificar produtos, sendo que este é considerado um custo 

variável. As empresas começam a sentir-se desiludidas com a elevada dificuldade em atingir um retorno 

no investimento positivo. Contudo, de forma a combaterem este problema, as empresas têm vindo a 

apostar no investimento em etiquetas reutilizáveis/reprogramáveis, transformando o custo das etiquetas 

num custo fixo (Gaukler & Seifert, 2007). 

2.2 Análise do impacto da implementação da tecnologia RFID 

Nesta secção serão apresentadas as quatro principais razões impactantes na avaliação da 

implementação de processos suportados por RFID: (1) o tempo, (2) o custo, (3) a flexibilidade e (4) a 

partilha de informação. Com esta análise, antes e depois da implementação, é dada uma perspetiva 

clara dos potenciais ganhos em termos de tempo, custo ou capacidade de resposta flexível no que diz 

respeito a toda a cadeia de abastecimento. No presente projeto, apenas foi considerado o custo para 

análise do impacto financeiro estimado na implementação da tecnologia. 
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2.2.1 Tempo 

É importante assegurar que a sincronização na rastreabilidade do material, no processo de entrega e na 

gestão de inventários é gerida de forma eficaz para que não haja atrasos no processo. Na revisão da 

literatura, foram identificados vários aspetos. 

A rastreabilidade do material é importante na ligação contínua entre o processo produtivo e o da 

reposição de material. Com a tecnologia RFID, a Toyota conseguiu automatizar todo o seu processo de 

receção de materiais. Como resultado, o número (e consequentes custos associados) de interrupções 

da produção foi reduzido (Kärkkäinen & Holmström, 2002). Tanto o tempo de paragem de equipamentos 

como os custos de manutenções podem também ser reduzidos com a ajuda da tecnologia RFID (Lu, 

Bateman, & Cheng, 2006).  

No domínio da gestão de situações inesperadas, é necessário intervir atempadamente, de forma a que 

seja possível prevenir o desenvolvimento destas situações em problemas críticos. Mas esta é 

precisamente a maior dificuldade neste domínio. McFarlane e Sheffi (2003) constataram que os dados 

podem ser adquiridos em tempo útil e os fluxos de material e informação também podem ser 

sincronizados com as tecnologias RFID. Em conclusão, esta tecnologia pode acelerar e melhorar a 

eficiência do processo de gestão de situações inesperadas. 

Com a implementação da tecnologia RFID, torna-se mais simples apontar os problemas relacionados 

com as entregas de materiais e agir em conformidade com base nos dados disponíveis (McCrea, 2005). 

Alguns exemplos de gestão de situações excecionais, incluindo liquidação de faturas, ajuste de dados de 

entregas e envio de alertas, também poderiam ser automatizados com a ajuda de tecnologias RFID 

(Lapide, 2004). 

2.2.2 Custo 

No que diz respeito aos custos, casos com recurso e não recurso à tecnologia RFID, foram comparados 

por Kok e Shang (2007). Neste estudo, o break-even point (do português, ponto de equilíbrio ou, em 

termos económicos, limiar da rendabilidade) puderam ser calculados com recurso a uma framework 

analítica. A implementação da tecnologia RFID assegura que o break-even point da organização é obtido 

aquando da recuperação do investimento realizado na implementação da tecnologia. Este facto encontra-

se fortemente associado com a redução de perdas de inventário e custos de mão-de-obra. 

O custo da cadeia de abastecimento foi definido como incluindo os fatores de custo de mão-de-obra, 

vendas perdidas, exploração de stock, assim como os custos de roubo de material (Manuel, 2006). Neste 

mesmo estudo, o custo de encomenda foi também considerado, sendo que o aumento da automação 
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pode melhorar a eficiência operacional e a consequente redução dos custos de mão-de-obra. O aumento 

do rigor, visibilidade e segurança podem reduzir a lacuna existente entre o inventário real e o registado 

em sistema (Manuel, 2006). Consequentemente, os produtos estarão mais disponíveis a partir do 

momento em que há um acesso a informação fidedigna e o mais próxima possível da realidade. Como 

resultado de tudo isto, a média dos níveis de inventário, juntamente com o custo de mão-de-obra, custos 

de aprovisionamento, custos de encomenda e perdas de venda, diminuíram. Não obstante, devido ao 

aumento da segurança, os custos de roubo de stock diminuíram também. 

De forma generalizada, a satisfação do cliente e o retorno esperado nas vendas podem ser melhorados 

pela implementação da tecnologia RFID, sendo que este fator não se encontra considerado neste estudo. 

O impacto da tecnologia RFID na cadeia de abastecimento pode ser evidentemente identificado pela 

definição da precisão da relação entre os fatores associados aos parâmetros quantitativos, assim, os 

benefícios podem ser medidos (Ustundag & Tanyas, 2009). 

2.2.3 Flexibilidade 

A flexibilidade no processo da gestão da cadeia de abastecimento com recurso à tecnologia RFID é 

associada à gestão de stock, manuseamento de materiais e utilização de espaço. O uso da tecnologia 

RFID pode ajudar na redução da ocorrência de situações de rutura de stock, bem como as vendas 

perdidas, podendo também permitir o aumento da precisão na gestão de stock de produtos acabados. 

Com a redução de rutura de stocks devido à utilização da tecnologia RFID, os retalhistas são capazes de 

se concentrar em promover a rastreabilidade e execução, estratégia de diferenciação de preços, gestão 

de categoria, introdução de novos produtos e layout de prateleiras (Rutner, Waller, & Mentzer, 2004). 

Schel (2004) apontou que o RFID poderia diminuir os níveis de stock de segurança, aumentando os 

dados de inventário, juntamente com a redução de ruturas de stock. Usando a prateleira “inteligente”, 

poderia reduzir-se mais o inventário, tempos de entrega, inventário gerido pelo vendedor (daqui em diante 

designado por VMI, do inglês Vendor Management Inventory) assim como o reabastecimento automático 

(Småros & Holmström, 2000).  

Twist (2005) afirmou que, uma vez que 50% a 80% do custo da mão-de-obra está associado ao 

manuseamento do material, a manipulação reduzida do material pode influenciar significativamente a 

operação de armazenamento, proporcionando uma melhor flexibilidade. Além disso, outros benefícios 

para a operação de armazenamento incluem prazos de entrega mais curtos, criação automática de rotas 

para o cross-docking (processo de redireccionamento direto de materiais sem armazenagem prévia), 
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menos atrasos nas entregas e desalfandegamento mais célere para entregas transfronteiriças (McCrea 

2006). 

A utilização da tecnologia RFID irá melhorar a eficácia, bem como a flexibilidade de utilização do espaço, 

de modo a melhorar o manuseamento do material (Twist, 2005). Ao reduzir os problemas de 

incompatibilidade do produto, a tecnologia RFID poderia proporcionar a flexibilidade de espaço para a 

alocação de produtos perigosos, bem como alocar espaço para digitalizar o código de barras. 

A análise da estrutura identifica o impacto da tecnologia RFID em diferentes atributos de uma 

organização. Segundo Omar A. (2012), a partir de um estudo realizado sobre a comparação das cadeias 

de abastecimento do Metro Group e da Wal-Mart observa-se que o nível médio de inventário, juntamente 

com o custo de mão-de-obra, manutenção de stock e vendas perdidas diminuem, resultando em custos 

associados reduzidos. Como as tecnologias RFID poderiam reduzir os erros humanos no manuseamento 

de materiais, seriam úteis também para melhorar a precisão de registo de stock, como observado em 

termos de gestão da qualidade. Desta seção, também se observou que a gestão do tempo é um aspeto 

muito importante e que influencia a rastreabilidade do material, processamento de entrega e gestão de 

stock. O uso da tecnologia RFID aumenta a precisão e a velocidade de resposta. O fluxo de informações 

chave do negócio em toda a cadeia de abastecimento irá resultar, juntamente com a integração perfeita 

de processos de negócios, melhorando assim a gestão de informações e a sua flexibilidade. Omar A. 

(2012) referiu ainda que os processos importantes entre os parceiros da cadeia de abastecimento, tal 

como WMS (Warehouse Management System, do português, sistema de gestão de armazém), ERP 

(Enterprise Resource Planning, do português, planeamento de recursos da empresa) e TMS também 

foram afetados por esses sistemas. 

2.2.4 Partilha de informação 

O valor do cliente pode ser aumentado e as despesas associadas à cadeia de abastecimento podem ser 

reduzidas através da partilha de informações. Isso, por sua vez, trará vantagens competitivas às 

empresas. Os membros da cadeia de abastecimento que fornecem produtos de alta qualidade podem 

vendê-los a preços mais elevados e melhorar o seu comércio. Há muitos exemplos para se mostrar a 

influência positiva da partilha de informações no desempenho da cadeia de abastecimento. Simatupang 

e Sridharan (2002) constataram que os dados de vendas e armazenamento foram compartilhados pela 

Wal-Mart, uma empresa retalhista, com os seus principais revendedores. Esta única troca de informações 

foi considerada como uma melhoria significativa no desempenho de toda a cadeia de abastecimento. 
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Produtos e dados relativos à cadeia de abastecimento podem ser partilhados entre as empresas 

comerciais por meio da tecnologia RFID, mas apenas se as empresas adotarem uma política de natureza 

colaborativa. Com a ajuda de tecnologias RFID, as empresas podem automatizar a gestão eletrónica das 

suas contas. Como resultado desta automação, o rastreamento manual de papel será bastante reduzido 

(Rutner, Waller, & Mentzer, 2004). Murphy-Hoye et al. (2005) referiu que as tecnologias RFID têm um 

acesso extremo a informações relativas à cadeia de abastecimento. Nesse contexto, seria possível 

personalizar o nível de agregação ou desagregação de informações da cadeia de abastecimento, de modo 

a permitir uma partilha de informações flexível. 

Os desafios e problemas que surgem neste processo devem ser entendidos pelas empresas, de forma a 

que os consigam superar mais fácil e rapidamente. Uma enorme quantidade de dados será recolhida e 

guardada pelos sistemas RFID, deste modo, as empresas devem manter esses dados seguros a todos 

os níveis. Este é um dos maiores desafios. Quanto melhor a integração dos processos de negócio, melhor 

o fluxo de informações-chave ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Os processos importantes de 

todos os parceiros da cadeia de abastecimento, tais como o WMS e o ERP também foram influenciados 

por esses sistemas. O maior risco é constituído pela grande quantidade de dados que fluem através da 

rede global EPC e pelos stocks elevados em alguns centros. É possível realizar espionagem corporativa 

por meio de rastreamento ou recolha de informações. Reengenharia de processos de negócios é o pré-

requisito principal para a implementação de tecnologias RFID. Esses processos de reengenharia são 

também considerados como detentores de riscos de segurança. 

2.3 Indicadores de avaliação económica de projetos de inovação 

Na tentativa de alcançar-se o sucesso em projeto de inovação, é necessário escolher alguns tipos de 

critérios a serem utlizados na avaliação dos projetos. Existem inúmeras formas de avaliação de projetos 

de inovação, desde a identificação de obstáculos que possam afetar o processo, passando pela pré-

seleção de critérios para cada etapa até à avaliação económica do mesmo. Existem pelo menos dois 

diferentes tipos de critérios que devem ser utilizados nesta avaliação (Hauschildt, 2007): 

 Técnico; 

 Económico 

Para a análise efetuada na presente dissertação, é de maior interesse abordar o tema da avaliação 

económica de um projeto de inovação, sendo que os métodos para as análises económicas são 

atualmente os mais utilizados para a avaliação de projetos de inovação (Ryan & Ryan, 2002). Apesar dos 
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métodos serem diferentes na sua implementação, todos partilham de um princípio comum: a abordagem 

orçamentária de capital para calcular o retorno económico de um projeto (Chiesa & Fratini, 2009). 

2.3.1 Valor atual líquido 

Uma das técnicas mais sofisticadas e populares para avaliação económica de projetos de inovação é o 

cálculo do valor atual líquido (daqui em diante designado como VAL). O VAL é um indicador de avaliação 

da viabilidade de um projeto de investimento, assim como de avaliação de qualquer outro ativo que gere 

fluxos de dinheiro. Por VAL entende-se o valor de um determinado montante hoje que será obtido no 

futuro. Este indicador económico consiste em descontar todos os fluxos de dinheiro futuros (de entrada 

e de saída) resultantes do projeto de inovação com uma determinada taxa de desconto e, em seguida, 

somá-los. O mérito da inovação é medido considerando o seu contributo para a criação de valor 

econômico a partir do investimento necessário (Copeland, Koller, & Murrin, 2010). 

Um projeto gera fluxo de dinheiro ao longo dos anos, sendo necessário atualizar o valor de cada um 

desses fluxos de dinheiro e compará-los com o investimento. O projeto apresenta uma rentabilidade 

positiva quando o VAL é positivo, ou seja, quando o valor investido é menor que o valor atual dos fluxos 

de dinheiro ao longo dos períodos da análise. De seguida pode-se ver a equação (1) onde se mostra o 

cálculo do VAL, assim como a explicação das variáveis e constantes (Khan, 1999). 

 

𝑉𝐴𝐿 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑡)𝑖

𝑛

𝑖=1
            (1) 

 

CFi = Fluxo de dinheiro líquido gerado pelo projeto no ano i (CF, do inglês cash-flow) 

t = Taxa de desconto 

 

O primeiro princípio da abordagem do VAL é que 1€ investido amanhã é menos valioso que 1€ hoje. 

Assim, os fluxos de dinheiro futuros são descontados a cada ano. A taxa de desconto reflete o custo de 

oportunidade do capital mobilizado, o que aumenta com o risco estimado da oportunidade de inovação. 

De facto, espera-se que projetos mais arriscados proporcionem maiores retornos. Isto significa que tal 

abordagem é ajustada ao risco, enquanto outras métricas, como ROI (retorno no investimento, do inglês 

Return on Investment) ou o IRR (taxa interna de retorno, do inglês Internal Rate of Return), não são (Gailly, 

2011). 

Sustentado pelo escrito até então neste subcapítulo, o VAL foi um dos indicadores utilizados para a 

avaliação económica do projeto em análise. 
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2.3.2 Período de retorno (payback period) 

O período de retorno é o período (neste caso em anos), necessário para recuperar o custo de 

investimento. O período de retorno de um investimento é determinante para se poder assumir uma 

determinada posição perante a apresentação de um projeto. Este método de avaliação financeira 

utilizado para avaliar projetos, calcula o retorno por ano desde o principio do projeto até que o valor 

acumulado desses retornos seja igual ao custo do investimento, ou seja, calcula quando é que o 

investimento é tido como pago. O tempo decorrido para a obtenção deste retorno é designado como 

período de retorno (Lefley, 1996). Períodos de retorno mais longos não são normalmente tão desejáveis 

para posições de investimento, tendo também em conta que este indicador não considera o valor do 

dinheiro no tempo, sendo que para a sua análise, um 1€ hoje vale o mesmo que 1€ amanhã. Assim 

sendo, podemos concluir que existem duas grandes desvantagens na utilização deste método: (1) não 

tem em consideração os retornos obtidos após o período de recuperação e (2) ignora o momento dos 

retornos (Lumby, 2001). 

O período de retorno é obtido através da razão entre o investimento inicial do projeto e o total de ganhos 

no investimento, tal como podemos observar na equação 2 (Wong, Eames, & Perera, 2007). 

 

Período de retorno =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
                     (2) 

 

2.3.3 Rácio benefício/custo 

A relação benefício/custo pode ser calculada como a proporção do valor equivalente de benefícios para 

o valor equivalente dos custos. Os valores equivalentes podem ser valores presentes, valores anuais ou 

valores futuros. A relação de custo de benefício é formulada como indicado na equação 3 (Blank & 

Tarquin, 1999). Quando o rácio benefício/custo é maior ou igual a 1, indica que o projeto avaliado é 

economicamente vantajoso, tornando este rácio num indicador que pode servir tanto para analisar uma 

alternativa por si só como para fazer a comparação entre duas ou mais alternativas, fazendo com que 

seja possível a escolha daquela que parece ser a economicamente mais vantajosa. Nas análises 

benefício/custo, os custos não são precedidos por um sinal negativo, pois o objetivo a ser maximizado 

por trás desta relação é selecionar a alternativa com o maior valor presente líquido ou com o maior valor 

anual líquido equivalente (Kahraman, Tolga, & Ulukan, 2000).  
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Rácio benefício/custo =
𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
   (3) 

 

2.4 Conclusões 

Atualmente as empresas procuram cada vez mais ser competitivas no que diz respeito à gestão da cadeia 

de abastecimento. A preocupação com este princípio fez com que as empresas focassem cada vez mais 

as suas energias na tentativa de criar processos de abastecimento interno e externo cada vez mais 

eficientes. As grandes empresas procuram criar conhecimento, processos e tecnologia que as coloca na 

vanguarda do desenvolvimento tecnológico e industrial. Com isto, as empresas conseguem ser as 

primeiras a apresentar soluções que as permitem combater a concorrência de forma mais vantajosa, 

sendo que conseguem obter custos de produção, logística, ou qualquer outro processo associado à sua 

atividade, cada vez mais baixos. Contudo, apesar das vantagens pode também observar-se algumas 

desvantagens/desafios internos e externos sentidos pelas empresas tal como ilustrado na Figura 3 que 

representa uma síntese do capítulo. 

 
Gestão da Cadeia de

Abastecimento
Desafios Internos

RFID

Desafios Externos

Benefícios da 
Tecnologia RFID

Gestão da
procura

Cumprimento das
encomendas

Gestão do fluxo da
produção

Logística
inversa

Gestão da relação
com fornecedores

 Rápido retorno de 
informação precisa;

 Melhores decisões.

 Visibilidade aumentada ao 
longo da cadeia de 
abastecimento;

 Informação de qualidade

 Rastreabilidade de ativos 
mais precisa;

 Aumento de processos 
automatizados.

 Produtividade aumentada;
 Confiabilidade e qualidade 

aumentadas.

 Custos de operação 
reduzidos;

 Posição de competitividade 
melhorada.

 Elevado custo de capitais
 ROI;
 Impulsionadores;
 Integração.

 Problemas de segurança;
 Privacidade e confiança;
 Múltiplas normas;
 Regulamentos 

governamentais.

 
Figura 3 - Vantagens e desvantagens da implementação da tecnologia RFID. 
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As empresas tentam cada vez mais concentrar as forças no combate aos entraves do desenvolvimento 

de soluções com elevado custo de capital. Os governos têm vindo a trabalhar de mão dada com as 

empresas na tentativa de ajudar com investimentos, redução de normas, regulamentos ou legislações 

que por vezes são impeditivos deste desenvolvimento. As vantagens tornam-se assim cada vez mais 

enquanto que os desafios se encontram a ser superados cada vez mais. 
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3. ESTUDO DE CASO - A EMPRESA 

Este capítulo apresenta empresa na qual o projeto de dissertação de mestrado foi realizado. Trata-se da 

Bosch BrgP, sendo esta uma sucursal da divisão Car Multimedia (daqui em diante designada como CM) 

do Grupo Bosch. A sua atividade é a produção de aparelhos de instrumentação e navegação automóvel, 

assim como sensores automóveis e sistemas de unidades de controlo do ramo da eletrónica doméstica. 

3.1 Grupo Bosch 

Robert Bosch GmbH, também conhecida apenas por Bosch, é uma empresa multinacional alemã com 

sede em Gerlingen, Estugarda. A Bosch tem como ramo de indústria a engenharia eletrónica, sendo que 

cada vez mais se mostra preocupada com toda e qualquer área inerente ao seu processo industrial ou 

de gestão relativo a todas as (das mais de 250) fábricas espalhadas pelo mundo.  

Atualmente, o seu CEO (Diretor Executivo, do inglês Chief Executive Officer) é Volkmar Denner, 

encontrando-se em funções deste cargo desde 2012.  

A Bosch tem como lema Invented for Life (do português, inventado para a vida) pois a sua máxima é 

tentar simplificar a vida de todos os consumidores e proporcionar-lhes a possibilidade de adquirir meios 

de suporte ao seu dia-a-dia no trabalho, em casa, em momentos de lazer e em situações de transporte 

entre cada uma destas realidades. Para isso, a Bosch encontra-se dividida em quatro diferentes áreas 

de negócio, como podemos ver na Figura 4: (1) soluções de mobilidade, (2) tecnologia industrial, (3) 

bens de consumo e (4) tecnologia de construção e energia. Estes ramos produzem diferentes gamas de 

produtos ou serviços, tais como: peças para automóveis, ferramentas elétricas, sistemas de segurança, 

eletrodomésticos ou serviços de manutenção. 
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Figura 4 - Áreas de negócio da Bosch (Grupo Bosch, 2017). 

 

A Bosch baseia-se na criação de valores transversais a todos os colaboradores, sendo eles diretos ou 

indiretos, defendendo que a formação de profissionais não é independente da formação de cada indivíduo 

a nível pessoal. Alguns destes valores passam pela orientação, responsabilidade, iniciativa, 

determinação, abertura, confiança, equidade, fiabilidade, credibilidade e diversidade cultural. 

Em 2015 a Bosch tinha cerca de 375.000 colaboradores associados em todo o mundo, auferindo uma 

faturação de cerca de 70,5 mil milhões de euros (incluindo Bosch Siemens Hausgeräte GmbH e ZF 

Lenksysteme) (ver Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Volume de vendas do Grupo Bosch por área de negócio (Grupo Bosch, 2017). 
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3.2 Divisão Bosch Car Multimedia 

Esta divisão da Bosch é responsável pelo desenvolvimento e produção de meios e aparelhos de 

entretenimento, navegação, instrumentação, telemática e funções de ajuda à condução. A divisão CM 

desenvolve soluções inteligentes que integram requisitos da mobilidade moderna. A comunicação e 

interação homem-máquina (HMI, do inglês Human-Machine Interface) desempenham um papel crucial 

e integrador no desenvolvimento automóvel.  

A perspetiva futura da Bosch é conseguir com que os veículos se conectem a uma “nuvem” onde depois 

será possível armazenar informação relativa ao trânsito, meteorologia, entre outros, tornando possível o 

acesso e comunicação em tempo real para e entre todos os veículos. 

Na Figura 6 estão representadas no mapa-mundo a localização das diferentes unidades de produção da 

divisão CM. 

 

Figura 6 - Distribuição geográfica das unidades de produção da divisão CM (Grupo Bosch, 2017). 

 

3.3 Bosch Car Multimedia Portugal, S.A. 

A Bosch BrgP é a empresa no qual se encontra integrado este projeto de dissertação de mestrado (ver 

Figura 7). Esta fábrica, localizada em Braga, é a maior unidade de produção de toda a divisão CM, com 

cerca de 3000 colaboradores. A sua inauguração remonta ao ano de 1990 com a iniciação da unidade 

de produção de autorrádios Blaupunkt. Esta empresa tornou-se a maior da Europa no ramo e recebeu 

inúmeras distinções e inúmeros certificados de excelência. Em 2009 o Grupo Bosch adquiriu esta 

unidade e integrou nas instalações uma fábrica da divisão CM, ou seja, a Bosch BrgP (ver Figura 7). 
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Em 2014, a Bosch BrgP apresentou um volume de faturação de cerca de 440 milhões de euros, mas 

desde então que se encontra em expansão. Em 2015 auferiu um volume de cerca de 700 milhões de 

euros e em 2016, 900 milhões de euros. Para 2017, contando com negócios já efetuados, a Bosch BrgP 

projeta uma faturação de cerca de 1000 milhões de euros. 

A visão da Bosch BrgP é ser referência mundial no setor eletrónico e atingir a excelência empresarial 

para um futuro sustentável. A sua missão é ser ágil e flexível na criação de valor para os clientes, 

antecipando e dando resposta às suas expectativas. Aqui são desenvolvidas soluções inovadoras através 

de uma aposta na inovação e no desenvolvimento das competências de todos os colaboradores.  

 

 

Figura 7 - Visão aérea da planta da Bosch BrgP (Grupo Bosch, 2017). 

 

3.3.1 Fornecedores 

A Bosch BrgP tem um grande número de fornecedores (428) em todo o mundo (Figura 8): 55% da Ásia; 

1% da América do Norte, África e Oceânia; 34% de toda a Europa (especialmente na Alemanha); 10% de 

Portugal. Esses fornecedores enviam MP para o armazém da Bosch BrgP como resposta a solicitações 

do sistema de planeamento de recursos corporativos (daqui em diante designado como ERP, do inglês 

Enterprise Resources Planning) que controla e gere os níveis de stock na empresa. No caso da Bosch, o 

sistema ERP utilizado é o SAP (ver Apêndice I.a - SAP). 
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Figura 8 - Distribuição geográfica dos fornecedores da Bosch (Grupo Bosch, 2017). 

 

3.3.2 Produtos 

A Bosch BrgP também realiza a produção de algumas gamas de displays para caldeiras e esquentadores. 

Abaixo seguem algumas figuras com a estruturação de categorias e gamas de produtos que são 

produzidos na Bosch BrgP: 

 Sistemas de navegação e de info-entretenimento (ver Figura 9): 

 

 

Figura 9 - Sistemas de navegação e de info-entretenimento Bosch (Grupo Bosch, 2017). 

 

 

 

 

 



26 

 

 Sistemas de instrumentação (ver Figura 10): 

 

Figura 10 - Sistemas de instrumentação Bosch (Grupo Bosch, 2017). 

 

 
 Sistemas profissionais (ver Figura 11): 

 

Figura 11 - Sistemas profissionais Bosch (Grupo Bosch, 2017). 
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 Sistemas de manufatura (ver Figura 12): 

 

Figura 12 - Sistemas de manufatura Bosch (Grupo Bosch, 2017). 

 

3.3.3 Clientes 

A Bosch BrgP vende artigos a mais de 45 clientes da indústria automóvel e a mais de 10 no setor dos 

eletrodomésticos. Desde sempre que a Bosch se provou ser uma marca de excelência na produção de 

componentes eletrónicos. A vasta carteira de clientes vem corroborar esta ideia e provar que a confiança 

dos clientes não é tida em vão pela Bosch. A qualidade nos produtos e no fornecimento dos mesmos faz 

com que esta empresa tenha vindo a ganhar cada vez mais confiança do mercado e esse é um dos 

principais fatores do crescimento que se tem vindo a sentir na Bosch BrgP e no Grupo Bosch, em geral. 

A Figura 13 e a Figura 14 representam a carteira de clientes do setor automóvel e dos eletrodomésticos, 

respetivamente.   

 

 

Figura 13 - Carteira de clientes da indústria do ramo automóvel (Grupo Bosch, 2017). 
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Figura 14 - Carteira de clientes da indústria do ramo de eletrodomésticos (Grupo Bosch, 2017). 

 

Os produtos são distribuídos por cerca de 190 diferentes localizações. Na Figura 15 podemos observar 

a percentagem de incidência da distribuição por diferentes zonas do globo (cerca de 92% na Europa e 

Turquia, 3% na América do Norte e Central e 5% na Ásia). 

 

 

Figura 15 - Distribuição geográfica dos clientes Bosch (Grupo Bosch, 2017). 

 

3.3.4 Estrutura organizacional 

Devido à sua dimensão, a Bosch BrgP divide-se em vários departamentos e secções (ver Figura 16). Esta 

estruturação organizacional permite um melhor controlo e manutenção das diferentes áreas da empresa, 

funcionando como uma grande máquina em que cada componente tem o seu papel imperativo e crucial 

ao funcionamento harmónico da mesma. Ao mais alto nível, a fábrica divise-se em duas áreas: área 

comercial e área técnica. Para cada uma destas áreas existe um diretor que é responsável pela sua 

administração, reportando diretamente à empresa sede em Hildesheim, Alemanha. 
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QMM
Gestão da Qualidade
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Técnico para Plásticos
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Contolo)

CM/MFI2
Produção internacional

 

Figura 16 - Estrutura organizacional da Bosch BrgP (Grupo Bosch, 2017). 

 

O projeto no qual a dissertação se insere encontra-se integrado no departamento de logística (daqui em 

diante designado como LOG) na secção de LOI. 

O departamento LOG encontra-se dividido em várias secções: 

• LOP: Secção responsável pela expedição de produto final, o que a torna também responsável 

pela gestão de encomendas dos clientes e consequente planeamento da produção. 

• LOM: Secção responsável pela gestão da logística interna, ou seja, gestão do armazém de MP e 

abastecimento das linhas de produção. 

• LOS: Secção responsável pela compra de MP aos fornecedores e gestão da receção das mesmas 

nas instalações da Bosch BrgP. 

• LOT: Secção responsável pela gestão de transportes em camiões, via marítima e urgentes 

(avião), assim como pelo suporte em transportes que necessitem de serviços alfandegários. 
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• LOD: Secção responsável pela gestão e desenvolvimento de embalagem (retornável e one-way).  

• LOI: Secção responsável pela realização, controlo e gestão de projetos logísticos de inovação 

que visam a melhoria do desempenho do departamento LOG. Esta secção tem também a 

responsabilidade de dar suporte ao restante departamento de LOG no que diz respeito à utilização do 

sistema ERP da empresa. 

• LOC: Secção responsável pelo controlo do desempenho de todo o departamento de LOG, no que 

diz respeito aos seus custos associados. 

• LOQ: Secção responsável pelo controlo de qualidade dos processos logísticos. É nesta secção 

que são geridas e processadas reclamações de clientes da Bosch. 
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4. RASTREABILIDADE INTERNA DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

O presente capítulo é composto por cinco seções, sendo que nas primeiras três secções se descreve e 

analisa o processo de gestão do fluxo da MP e da informação, assim como o layout das respetivas zonas. 

A análise efetuada neste capítulo permite identificar os problemas de falta de rastreabilidade que serão 

alvo de resolução pela adoção de uma solução tecnológica, baseada em RFID, e a ser discutida no 

capítulo 5. Na parte final deste capítulo são apresentados os desenvolvimentos futuros do projeto em 

análise e as conclusões finais deste capítulo, respetivamente.  

Como forma de contextualização, apresenta-se uma lista com a identificação de todas as áreas logísticas 

da Bosch BrgP (ver Figura 17). 

 

  
Figura 17 - Layout piso 0, áreas operacionais logísticas. 

 

 Receção de matéria-prima – Local onde a MP é rececionada e registada. A descarga dos camiões 

é realizada nas três (de cinco) docas instaladas (as restantes são destinadas à expedição de 

produto acabado). É neste ponto que a MP é lançada no sistema informático (SAP). 

 PQA (do inglês Plant Quality Automotive) – local onde a MP é selecionada para inspeção de 

qualidade. As novas MP sofrem sempre este processo e as restantes apenas periodicamente. 

Ambas são inspecionadas através de uma seleção por amostragem. 
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 102-WH – armazém principal de armazenamento da MP. Este armazém encontra-se dividido em 

duas áreas: material volumoso (colocado à palete) e não volumoso (colocado à caixa). 

 Área do repacking – local onde a MP é reembalada em caixas RAKO (caixas standard utilizadas 

pela Bosch para proteção de descargas electroestáticas e prevenção de danos da MP durante o 

seu transporte. Estas caixas apresentam um formato ergonómico para encaixe fácil nas estantes 

dinâmicas dos supermercados). 

 Bulky-Zone (Área do volumoso) – local entre a zona de repacking e os supermercados onde se 

encontram alocadas MP com maior taxa de consumo. 

 104-WH – armazém de produto acabado. 

 

4.1 Receção 

A MP dá entrada nas instalações da Bosch BrgP através de três cais predefinidos. Após a descarga, a 

MP é registada em SAP pelo colaborador. Para finalizar este processo de receção, os colaboradores vão 

proceder ao manuseio da MP conforme ela seja volumosa ou não volumosa. Visto os dois processos 

serem diferentes, eles serão explicados em dois pontos diferentes mais à frente nesta secção, de forma 

a facilitar a sua compreensão. 

Após a sua receção na fábrica, a MP é selecionada e organizada segundo critérios definidos, tais como 

o tamanho ou o destino da MP. De momento, existem cinco classificações diferentes relativamente a 

estes critérios (ver Tabela 4), em que cada um tem associada a si uma zona específica de receção (ver 

Figura 19). 

 

Tabela 4 - Categorização e descrição da MP. 

Categoria da MP Descrição 

Volumoso MP recebida à palete 

Não volumoso MP recebida em caixa 

Retrabalho 
MP que saiu das instalações para trabalhos num fornecedor 

externo 

BANF 
MP não produtiva (material de escritório, equipamento de 

segurança e proteção) 

PQA MP com destino a testes de qualidade 
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Na Figura 18 pode observar-se um diagrama com os fluxos de MP genérica, MP elétrica, MP mecânica, 

produto semiacabado e produto acabado na área da logística interna, sendo que o foco da presente 

dissertação restringe-se à análise do fluxo da MP. A área da receção encontra-se destacada. 

 

 

 

Figura 18 - Fluxograma da logística interna da Bosch BrgP. 

 

Layout 

Na Figura 19 encontra-se representado o layout da área da receção, identificando-se com diferentes 

cores as zonas de receção do material por tipo ou destino. Aqui os destinos são distintos dos destinos 

definidos pela TO (ordem de transferência, do inglês transfer order). A TO é uma ordem criada pelo 

sistema que define que um determinado material deve ser transferido de um depósito origem para um 

depósito destino. Assim sendo, todo o material que entra na fábrica tem associado a si uma TO, após o 

seu registo em sistema. Quando a MP chega à fábrica é encaminhada para uma de três áreas: (1) PQA, 

(2) BANF ou retrabalho (ver Tabela 4). 
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Figura 19 - Layout da zona de receção de MP (piso 0). 

 

Matéria-prima volumosa 

A MP volumosa é descarregada no cais nº2. Após a sua descarga, o colaborador utiliza um leitor de 

códigos de barras (daqui em diante designado por LCB) para proceder ao registo da MP em sistema, 

procedendo à leitura de todos os códigos de barras da etiqueta VDA (ver Figura 27), com exceção do 

campo Batch Number. Quando se finaliza o registo, o SAP associa a localização do material ao ST 902 

(localização em SAP, do inglês storage type). O sistema de informação utilizado para a receção e registo 

da MP é o ALPE-Scan (ver Apêndice I.b – ALPE-Scan). Quando, por algum motivo, a MP não tem 

associada a si uma etiqueta VDA, o seu registo processa-se manualmente em computador. Alguma MP 

entra nas instalações já embalada em caixas retornáveis e quando isto acontece, após o registo da MP, 

as caixas são também registadas no ST 903. Desta forma, as caixas são assumidas pelo sistema como 

estando cheias, permitindo uma gestão do fluxo de embalagens retornáveis. Após este processo, é criada 

a TO de forma a ser possível identificar a movimentação da MP para o local de destino da MP. Quando 

o registo da MP volumosa é realizado, com recurso a um LCB, a TO é imediatamente processada. Caso 

contrário, a TO tem de ser processada manualmente em computador. Para finalizar, (1) a TO é colocada 

na palete, (2) a palete é colocada em transportadores gravíticos (ver Figura 20) onde no final destes (3) 

será transportada por um empilhador para o local do espera-paletes adequado (local à entrada do 102-
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WH onde a MP espera pela sua devida alocação), para que (4) o operador do trilateral possa depois 

colocá-la no devido local de destino no WH-102(ver Figura 21). 

 

 

Figura 20 - Colocação de TO na palete (esquerda) e colocação de palete nos roletes (direita). 

 

 

Figura 21 - Zona do espera-paletes. 

 

O fluxograma do processo de receção de MP volumosa está representado na  Figura 22. 

Chegada da MP Alocação em 102-WH
Colocação da 

MP no espera-
paletes

Descarga da 
MP

Registo da MP
Colocação da 

MP nos roletes 
gravíticos

Registo em 
902

Criação da TO 
de 902 para o 

destino
 

Figura 22 - Fluxograma da receção de MP volumosa. 
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Matéria-prima não volumosa 

A MP não volumosa é rececionada no cais nº1 ou, em parte, no cais nº3 que é partilhado com a 

expedição. Quando a MP dá entrada nas instalações é imediatamente criada uma unidade de manuseio, 

ou seja, as caixas são aglomeradas numa palete de forma a facilitar a leitura e manuseio dos diferentes 

tipos de MP (ver Figura 23).  

 

Figura 23 - Unidade de manuseio. 

Finalizado este processo, a palete é colocada num dos três roletes destinados a receberem estas 

unidades de manuseio e as respetivas guias de remessa são colocadas numa pasta para depois serem 

registadas em sistema, no ST 902. O registo é realizado no computador dos gabinetes da receção, os 

documentos gerados no registo são impressos e são colocados junto das guias de remessa para 

confirmação nas respetivas mesas onde são feitas as confirmações (ver Figura 24). 

 

Figura 24 - Mesa de confirmações. 

Nestas mesas, a confirmação é feita visualmente pelo colaborador que verifica se a quantidade de MP 

está de acordo com os documentos gerados no registo e as guias de remessa. No caso de não existir 

nenhuma inconformidade, é criada uma Matlabel para MP e é emitida uma TO para esse material. Com 

esta TO passam a existir dois destinos possíveis para a MP: 
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 102-WH – a MP é colocada nas bancadas e transportada com porta-paletes manual até ao 

espera-paletes. 

 Armazém avançado SMD – a MP é colocada numa palete e de 50 em 50 minutos é colocada 

na zona de espera do MR do armazém SDM. 

Todo o processo de receção de MP não volumosa representado no esquema da Figura 25. 

 

 

Descarga MP

Espera-paletes
Mesa de 

conferência

Consolidação 
de vários 

pacotes numa 
palete

Colocação da 
palete nos 

roletes 
gravíticos

Registo da MP

Registo - 
902

1

1

TO (902-
102/SMD)

Destino?

Espera-paletes G12

102-WH

SMD

 

Figura 25 - Fluxograma da receção de MP não volumosa. 

Embalagens 

A MP que é recebida nas instalações chega embalada em dois tipos de caixas diferentes: (1) caixas de 

cartão, também designadas como caixas one-way, ou (2) caixas RAKO, que são as embalagens em 

plástico, retornáveis (ver Figura 26). 

 

Figura 26 - Caixa one-way (esquerda) e caixa RAKO (direita). 
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Toda a MP que chega às instalações da Bosch BrgP vem identificada com etiquetas ao nível da caixa e 

da palete, assim como uma guia de remessa que identifica o frete em que a MP foi transportada. A 

etiqueta que de momento identifica paletes designa-se etiqueta VDA (Associação da Indústria Automóvel, 

do Alemão Verband der Automobilindustrie) e é composta por seis campos de informação relevante para 

a  identificação de todos os materiais existentes nessa mesma palete, tal como podemos observar na 

Figura 27: 

 

Figura 27 - Etiqueta VDA. 

(1) Delivery Note: Código do frete; 

(2) Part Number: Referência de identificação da MP; 

(3) Quantity: Quantidade de MP existentes na palete; 

(4) Supplier Code: Código de identificação do fornecedor; 

(5) Serial Number: Código da embalagem; 

(6) Batch Number: Número de lote. 

Para além da identificação de palete como um conjunto, existe também a identificação de cada caixa, 

relativamente ao tipo e quantidade de MP que as mesmas contêm. Estas etiquetas são designadas como 

etiquetas Matlabel. A MP que não chega em paletes (não volumosa) é normalmente identificada com 

este tipo de etiqueta, podendo também ser identificada apenas com código de barras. A etiqueta Matlabel 

informação tal como um código de barras, mas contém também um código bidimensional, o que permite 

agregar vários códigos de barras com diferentes informações associadas. Este código bidimensional 

permite a leitura de toda a informação contida nos diferentes códigos de barras, mas processando 

apenas uma leitura, evitando assim as múltiplas leituras dos códigos de barras. A Matlabel desempenha 
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um papel importante no que diz respeito à rastreabilidade da MP que abastece MOE1, principalmente. 

Desta forma, tem havido um esforço acrescido na negociação com os fornecedores no que diz respeito 

à uniformização do uso de etiquetas Matlabel. Abaixo, na Figura 28 podemos observar uma etiqueta 

Matlabel com códigos de barras e código bidimensional (Matlabel). 

 

Figura 28 - Etiqueta Matlabel (exemplo de identificação de um PCB). 

4.2 Armazém 102-WH 

Após a MP ser rececionada e colocada no espera-paletes do 102-WH, o colaborador da logística interna 

que opera o trilateral (máquina que procede aos transportes dentro do 102-WH) vai proceder à sua 

alocação no 102-WH através de um processo designado como putaway. Ambos os tipos de MP (volumosa 

e não volumosa) seguem o mesmo processo de alocação, sendo que a única diferença é que a MP 

volumosa é colocada à palete e a não volumosa é colocada à caixa. O processo de putaway começa com 

a visualização da TO por parte do operador, de forma a que este saiba qual o local onde terá de colocar 

a MP, passa pelo manuseio e colocação da palete no respetivo local e termina com a confirmação dessa 

mesma TO (ver Figura 29). 
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Figura 29 - Putaway de palete no 102-WH. 

A confirmação da TO divide-se em três leituras com o LCB: (1) número da TO, (2) posição do armazém 

(existem etiquetas colocadas em cada posição do armazém de forma a possibilitar a sua identificação 

em sistema) e (3) part number (referência do material, daqui em diante designado por PN). Quando se 

vai retirar MP do 102-WH, o procedimento é praticamente o mesmo, havendo uma segunda confirmação 

de TO: a confirmação de saída. O colaborador visualiza no seu leitor a MP que foi pedida por MOE2 (ver 

Apêndice II – Abastecimento dos supermercados e MOE2) e que deve ser retirada do armazém, 

procedendo ao seu manuseio depois de fazer a leitura do PN e da posição do armazém de onde vai 

retirar a MP. Para além disto, o operador também anota a quantidade de MP que retirou. Este processo 

é designado por picking. Em ambas as operações de putaway e picking, o software utilizado é o SOL102 

(ver Apêndice I.c - SOL). A operação de picking termina com a colocação das paletes ou caixas no espaço 

de espera da zona de reembalamento (daqui em diante designada como WA-R, do inglês Waiting Area-

Repacking) para serem transportadas manualmente para a zona de repacking. 

Na Figura 30 pode observar-se um diagrama com os fluxos de MP genérica, MP elétrica, MP mecânica, 

produto semiacabado e produto acabado na área da logística interna, sendo que o foco da presente 

dissertação restringe-se à análise do fluxo da MP, sendo que a área do armazém se encontra destacada. 
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Figura 30 - Fluxograma da logística interna da Bosch BrgP. 

Após uma recolha de dados do sistema ERP, fez-se uma contagem de todas as TO com origem na zona 

da receção de MP, de forma a conseguir-se analisar quais os destinos mais representativos. Foi 

selecionado um período de um ano e as TO referentes apenas a MP como parâmetros de extração dos 

dados do sistema. Após análise dos dados extraídos do sistema, conclui-se que estas percentagens 

apresentadas abaixo são praticamente constantes, apresentando variações praticamente nulas. Os 

resultados são apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Destinos da MP. 

Destino % da totalidade de MP rececionada 

102-WH 60% 

Armazém avançado SMD 30% 

PQA 7% 

Outros 3% 

 

O destino “Outros” refere-se a retrabalho, fornecedores externos, material com necessidade urgente na 

produção, material danificado, etc. Pode então observar-se que armazém 102-WH é o destino mais 

representativo. 
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Layout 

Na Figura 31 pode observar-se o layout do armazém 102-WH onde se encontram também representadas 

as zonas de armazenamento de MP volumosa e volumosa. Como se pode constatar, a área de 

armazenamento da MP volumosa é a mais representativa. É possível também observar-se que o 

armazém 102-WH se encontra numa disposição espacial próxima à área da receção, permitindo assim 

que as movimentações sejam reduzidas o máximo possível. 

 

 

Figura 31 - Layout da zona de armazenamento de MP volumosa (amarelo) e não volumosa (azul). 

4.3 Repacking 

Como se pode observar na Figura 32, é na zona de repacking que a MP é reembalada em caixas RAKO, 

conforme as normas de embalagem presentes no SAP, importadas para o sistema de controlo de 

kanbans - KALO (ver Apêndice I.c - SOL). 
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Figura 32 - Bancada do repacking. 

Nas bancadas de repacking, o colaborador tem de fazer a leitura do PN e proceder ao repacking da MP 

nas respetivas caixas indicadas pelo sistema KALO. O e-kanban vem substituir o típico cartão de plástico 

kanban, principalmente devido à sua versatilidade de registo e edição de informação. O e-kanban é 

associado à caixa RAKO e agrega informação relativa à quantidade de MP que a caixa contém, 

identificando também o supermercado de destino da respetiva caixa. Para além disto, o e-kanban contém 

também uma Matlabel que serve para o PoUP (colaborador responsável pelo transporte da MP desde os 

supermercados até à linha de produção, do inglês Point of Use Provider) ler aquando do esvaziamento 

da caixa, despoletando um pedido para o 102-WH especificamente daquela MP, naquelas quantidades, 

para aquele local ao fim de ser atingido o lote definido para se despoletar o pedido (ver Figura 33). 

 

Figura 33 - e-kanban (esquerda) e cartão kanban (direita). 

Concluído o repacking, as caixas de MP são colocadas nos roletes gravíticos da zona do repacking onde 

irá passar um comboio logístico, ou milk-run (daqui em diante designado como MR), em ciclos de 20 

minutos que assegura o transporte do material entre a área de repacking e os supermercados – 

pequenos armazéns de material de apoio à produção (ver Figura 35). O operador do MR vai transferir as 

caixas para as carruagens e transportá-las para o respetivo supermercado. Para MP volumosa, as caixas 

são diretamente colocadas nas zonas destinadas para o efeito, sem que passem pelos roletes. As 

dimensões das caixas ou a frequência de consumo não permitem o mesmo tratamento (ver Figura 34). 
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Figura 34 - Milk-run. 

 

Layout 

Na Figura 35 pode observar-se o layout da zona do repacking que se encontra logo a seguir ao armazém 

102-WH. A imagem contém estas duas zonas para que seja percetível a disposição espacial relativa das 

diferentes áreas da fábrica. 

 

Figura 35 - Layout da zona do repacking (vermelho). 
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4.4 Síntese dos problemas detetados 

Com a descrição dos processos associados à gestão da logística interna no presente capítulo, pode 

constatar-se a falta de normalização de processos que se refletem em duas grandes vertentes 

problemáticas: (1) a falta de visibilidade da MP e de (2) automatização dos processos na gestão da 

cadeia de abastecimento interna. Estes dois fatores resultam em processos ineficientes ao longo da 

cadeia de abastecimento interna, assim como a dependência da intervenção humana.  A Tabela 6 

resume os principais constrangimentos logísticos nas diferentes localizações da fábrica ou processos. 

Tabela 6 - Problemas detetados nas diferentes áreas da Bosch BrgP. 

Principais constrangimentos nos processos da logística interna 

Falta de automatização de processos 

 Lançamento do material manualmente (leitura 

de códigos de barras); 

 Confirmação manual das TO; 

 Pedidos manuais de material; 

 Processos dependentes de impressões em 

papel; 

 Falta de sistema de alertas e notificações; 

Falta de normalização de processos 

 Diferentes fornecedores usam diferentes 

etiquetas; 

 Diferentes processos de abastecimento de MP 

(kanban e e-kanban); 

 Mau balanceamento de postos de trabalho; 

 Inexistência de ordens de trabalho; 

Falta de precisão na confirmação de movimentação de 

material 

 Não existe o emparelhamento entre o fluxo físico 

e o virtual. 

 

A situação que se faz sentir presentemente dificulta o planeamento das necessidades dos clientes e pode 

mesmo, em casos extremos, provocar atrasos na produção devido à falta de material. O SAP tem alguns 

constrangimentos no que diz respeito à gestão e visibilidade das MP na cadeia de abastecimento interna. 

Desde o 102-WH até ao se consumo nas linhas de produção, não existe informação relativamente ao 

seu estado. Para se poder entender melhor o problema descrito, assim como a visibilidade em SAP, a 

Figura 36 ilustra o nível de visibilidade das MP em SAP. 
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Figura 36 - Fluxo interno de MP.  Fonte:  (Freitas, et al., 2017) 

 

Como mostrado na Figura 36, o primeiro passo na cadeia de abastecimento interna é a área da receção, 

onde o material é recebido e lançado em SAP. De seguida, o material é alocado no armazém, seguindo 

uma heurística de alocação caótica, através do processo de putaway.  Uma vez que o material é pedido 

por MOE1 ou MOE2, acontece o processo de picking do material no armazém. Todas as caixas one-way 

são reembaladas na área do repacking e são de seguida recolhidas pelo MR que irá, através de rotas 

cíclicas, abastecer os supermercados, que por sua vez abastecem as linhas de produção através da ação 

do POuP. 

Relativamente a este processo, existe uma enorme falha no que diz respeito à rastreabilidade das MP 

desde o 102-WH até às linhas de produção, resultando na não rastreabilidade e visibilidade da MP nas 

áreas de (1) repacking, (2) zona do volumoso, (3) MR, (4) passagem logística interna/MOE, (5) 

supermercado, (6) esvaziamento de kanbans, (7) fluxo inverso (incluindo devoluções) e (8) área de 

limpeza de embalagem retornável.  Para o SAP, as únicas três localizações possíveis para a MP são: (1) 

receção, (2) 102-WH e (3) MOE1/2, sendo que as restantes localizações físicas da MP entre o armazém 

e a área de produção sejam todas a mesma zona para o SAP. Desta forma, a falta de visibilidade resulta 

numa rastreabilidade fraca da MP e consequente  dificuldade em se detetar com objetividade a 

localização e razão dos problemas que surgem ao longo da cadeia de abastecimento interna.
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5. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO FLUXO DE MP NA LOGÍSTICA INTERNA 

No presente capítulo serão identificados os requisitos para o desenvolvimento da solução, a solução 

proposta para resolução dos problemas detetados e as conclusões, sendo que as conclusões são a 

comparação entre os problemas sentidos (capítulo 4) e a solução pretendida (capítulo 5). 

5.1 Requisitos da solução 

A equipa de desenvolvimento formada por elementos da Bosch BrgP e da UM foi responsável pelo 

desenvolvimento de uma solução informática baseada no uso da tecnologia RFID e suportada por um 

sistema de informação adaptado aos requisitos do modelo de negócio da Bosch BrgP. Através da análise 

de diferentes processos foi possível avaliar-se os requisitos e o impacto das mudanças, assim como a 

monitorização dos indicadores de desempenho. 

Durante o desenvolvimento da solução foram feitas inúmeras reuniões com os departamentos clientes 

da ferramenta (LOM, LOS e LOP), o departamento responsável pelo desenvolvimento (LOI) e a equipa 

de investigação e desenvolvimento composta por elementos da Bosch e da UM, do qual o autor da 

presente dissertação também faz parte, para que fossem estruturados e identificados todos os requisitos 

que a ferramenta deverá cumprir. Estes requisitos são tidos em conta para o desenvolvimento de 

funcionalidades que a ferramenta deverá ter para que os problemas identificados na secção 4.4 sejam 

atacados e resolvidos, tendo sempre em conta o trabalho diário da operação e da gestão dos fluxos de 

MP. De seguida pode observar-se a Tabela 7 onde se encontram descritos esses requisitos, os quais 

surgiram de inúmeras reuniões realizadas regularmente entre as diferentes equipas afetadas ao projeto. 
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Tabela 7 - Expectativas e requisitos da solução. 

Expectativas Requisitos 

Aumentar a transparência do 

fluxo de MP 

 Consultar o stock em tempo real nas diferentes localizações; 

 Identificar desvios de inventário; 

 Criação de alertas quando os stocks se encontram no nível mínimo de 

segurança; 

 Criação de alertas sobre a falta de material; 

 Criação de alertas aquando da aproximação da data de validade; 

 Assegurar rastreabilidade da MP ao longo de toda a cadeia de 

abastecimento; 

 Assegurar a comunicação de toda a cadeia de abastecimento interna. 

Aumentar a automatização dos 

processos logísticos 

 Assegurar registo da MP na receção; 

 Assegurar confirmação eletrónica da MP; 

 Criação automática de TO; 

 Gestão automática das movimentações da MP na logistica interna; 

 Assegurar rastreabilidade de quantidades parciais de MP; 

 Assegurar leituras automáticas no fluxo de retorno de MP; 

 Criação de confirmações visuais nos processos de picking e putaway; 

 Automatizar o processo de abastecimento dos MR no repacking; 

 Criar ordens de trabalho automáticas; 

 Gestão automática de pedidos urgentes. 

Aumentar o controlo e 

monitorização de toda a cadeia 

de abastecimento interna 

(modelo de análise estatística) 

 Medir níveis de stocks; 

 Medir níveis de serviço e desempenho nos diferentes processos; 

 Medir número de pedidos de MP às diferentes localizações da fábrica; 

 Medir tempos de abastecimento; 

 Medir perdas de inventário; 

 Medir quantidades de material recebido nas diferentes localizações da 

fábrica; 

 Contabilizar TO não concretizadas; 

 Consultar erros de movimentação; 

 Consultar estado e quantidade de MP por tipo de embalagem, fornecedor, 

etc.; 

 Balanceamento dos postos de trabalho no repacking. 

 

A Tabela 7 apresenta os requisitos identificados pela diferentes equipas envolvidas no projeto, ou seja, 

os departamentos clientes da solução e a equipa de desenvolvimento, sendo que a definição de requisitos 
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tem como objetivo contribuir para a resolução dos problemas do cliente. Uma boa definição de requisitos 

garante um melhor desenvolvimento de funcionalidades orientadas ao problema, definindo as 

especificações, propriedades ou restrições que o software deverá ter. No Anexo 1 encontram-se descritas 

algumas das funcionalidade que foram desenvolvidas no SISC para darem resposta aos requisitos 

identificados para resolução dos problemas sentidos. 

5.2 SISC – Smart Internal Supply Chain 

A solução adotada para resolver os problemas identificados – introdução da tecnologia RFID para 

rastreabilidade da MP na cadeia de abastecimento interna – é combinada com a utilização do software 

de gestão das leituras RFID, o SISC. A tecnologia RFID é responsável pela leitura e registo de MP nas 

áreas operacionais enquanto que o sistema é responsável pela sua monitorização. Além disso, o SISC 

executa cálculos de indicadores de desempenho baseados nos dados recolhidos, exportando rápida e 

facilmente relatórios completos de análises complexas. 

O SISC tem como principal objetivo eliminar os pontos “cegos” para o SAP na cadeia de abastecimento 

interna. Como atualmente é impossível perceber e visualizar, em detalhe, a localização da MP nos 

processos logísticos, foram criados novos pontos de controlo, os quais são visíveis para o SISC e refletem 

o processo físico na íntegra. A Figura 37 representa o fluxo da MP na logística interna após a 

implementação do SISC.  

 

 

Figura 37 - Visibilidade da matéria-prima no SISC. 
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Como se pode observar, todos os pontos de armazenamento e transporte de MP na Bosch BrgP foram 

tidos em consideração no desenvolvimento do SISC, eliminando-se todos os pontos cegos em SAP. Desta 

forma, podemos garantir a rastreabilidade da MP na cadeia de abastecimento interna. Toda a informação 

é recolhida nestes novos pontos de controlo e enviada para o SISC, onde a mesma é posteriormente 

enviada para SAP sempre que o processo assim obriga. 

 

A tecnologia RFID é baseada nas leituras de etiquetas RFID, criando eventos que serão processados em 

sistema. Estes eventos de leitura vão ser despoletados por leitores RFID fixos e portáteis, localizados em 

pontos estratégicos. O sistema de informação RFID será capaz de mostrar com precisão onde os 

materiais se encontram, visto as etiquetas serem lidas automaticamente sempre que a MP se move de 

uma localização para outra dentro da fábrica. 

Com a implementação do RFID, existem processos logísticos que vão sofrer bastantes melhorias, visto o 

fluxo ser mais transparente e ágil. A MP é identificada com a etiqueta RFID que contém informação 

relativa ao material contido na embalagem, como por exemplo (1) a referência do material, (2) a 

quantidade, (3) o tipo de embalagem, (4) a data de validade, (5) a quantidade e (6) a localização, 

guardando também a data e hora de todas as leituras efetuadas à respetiva etiqueta. Por questões de 

segurança de dados, a informação deve estar sempre guardada na base de dados do SISC que comunica 

com a etiqueta e não diretamente na etiqueta. 

A mudança no fluxo e forma de gestão da informação fará com que os processos logísticos sofram 

também alterações. A intervenção humana será reduzida devido à automatização de leituras e fluxo de 

informação em tempo-real. Estes fatores têm maior impacto nos três pontos de análise focados no 

presente projeto de dissertação: (1) receção de MP, (2) armazém 102-WH e (3) repacking (milk-run). 

Visto as leituras de códigos de barras ser eliminada por leituras automáticas de etiquetas RFID, é possível 

haver ganhos de tempo de operação e melhorar os processos de transporte interno da MP. A 

disponibilidade da informação em tempo-real também vai permitir o balanceamento e otimização do 

trabalho dos colaboradores e dos respetivos postos de trabalho. 

Na receção de MP, o material será colocado nos tapetes gravíticos onde estarão colocados os leitores de 

sinal RFID e à sua passagem, a leitura será automaticamente efetuada e o material será lançado em 

sistema nesse momento. 

O próximo passo é o transporte do material para o armazém 102-WH. O operador executa o picking da 

palete em questão e os leitores colocados nos grafos do empilhador vão ler a etiqueta do respetivo 

material, sendo de imediato mostrado num ecrã ao operador o local de armazém para executar o 
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putaway. Uma vez executado, o leitor do empilhador lê desta vez a posição da estante e faz uma 

confirmação de colocação correta do material, despoletando um alerta, em casos contrários. 

Já no armazém, o próximo passo é proceder ao picking da palete e colocar na zona de reembalamento 

de material. Novamente, é feita uma confirmação no picking mostrando ao sistema e ao operador que a 

operação está a ser executada e que existe um novo local de armazém vago onde poderá ser colocado 

novo material. 

5.3 Conclusões 

Com o aumento da visibilidade e rastreabilidade da MP através do aumento dos pontos de controlo em 

sistema (ver Tabela 8), a logística interna consegue detetar desvios com rapidez e focar com precisão as 

medidas corretivas e preventivas para os problemas que surgem. Com a implementação do SISC 

passarão a existir treze pontos de controlo em vez de três, aumentando significativamente o nível de 

granularidade do controlo do fluxo da MP dentro da Bosch BrgP. A deteção de erros e desvios passa a 

ser bastante mais orientada para o processo, sendo mais fácil focar a resolução e restringir as ações 

corretivas aos pontos realmente afetados. 

 

Tabela 8 - Número de pontos de controlo de MP antes e depois da implementação do SISC. 

Pontos de controlo (SISC) Antes Depois  

902   

Espera-paletes   

102-WH 
Putaway   

Picking   

Repacking   

Zona do volumoso   

MR   

Passagem logística 

interna/MOE2 
  

Supermercados 
Putaway   

Picking   

Esvaziamento de kanbans   

Fluxo inverso   

Área de limpeza   

Total 3 13 
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A disponibilidade de informação em tempo-real e o mais aproximada possível do processo físico permite 

ao processo logístico e industrial comportar-se como um todo, potenciar a eficiência, rapidez de resposta 

e nível de serviço ao longo de toda a cadeia.  

Em jeito de conclusão, o desenvolvimento do SISC permite não só um controlo bastante mais preciso e 

real sobre os stocks, respetivas quantidades e fluxos, mas também a criação de um novo paradigma de 

trabalho mais automatizado e eficiente. A obtenção e organização da informação a este nível ajuda à 

criação de normas e instruções de trabalho baseadas em heurísticas de cálculo e apresentação de 

sugestões cada vez com menos desperdício de tempo e recursos. O SISC é uma solução tecnológica e 

vanguardista, sendo que se mostra alinhada e orientada para a indústria 4.0. Este princípio afirma-se 

cada vez mais como um futuro próximo, académica e cientificamente apoiado, na procura por soluções 

cada vez mais integradas e automatizadas. 
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6. ANÁLISE DO IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISC 

No presente capítulo é estimado o impacto da implementação da solução na cadeia de abastecimento 

interna, tendo em conta os pontos de potencial melhoria expostos no capítulo 5. Melhorias nos processos 

inerentes à gestão da logística interna são processos que obrigatoriamente melhoram outras atividades. 

Em termos industriais, esta análise do impacto esperado da nova solução é importante para 

apresentação de possíveis resultados futuros. A implementação do sistema RFID para a rastreabilidade 

da MP na logística interna irá permitir uma maior transparência e disponibilidade da informação em 

tempo real, sendo que desta forma, a qualidade da informação armazenada também aumenta. 

Para que fosse possível efetuarem-se todos os cálculos, serão apresentados na Tabela 9 todos os dados 

fornecidos pela Bosch BrgP. Parte-se destes pressupostos para se poder deduzir e calcular os indicadores 

apresentados durante as restantes seções deste capítulo. Todos estes dados são genéricos e comuns 

aos cálculos de todos os indicadores. Os restantes dados que são específicos dos cálculos apresentados 

em cada subcapítulo, serão apresentados no próprio subcapítulo. 

Tabela 9 - Dados internos da Bosch BrgP. 

Descrição Valor 

Tempo efetivo de trabalho por turno (ineficiência incluída) 7 horas 

Número de turnos por dia 3 

Custo anual por operador 18.000,00€ 

Custo de impressão por etiqueta 0,02€ 

Custo anual empilhador (Manutenção + Renting) 5.004€ 

Custo anual stacker do cais (Manutenção + Renting) 3.000€ 

Custo anual stacker do produto acabado (Manutenção + Renting) 4.045€ 

Custo anual trilateral (Manutenção + Renting) 24.672€ 

Custo anual MR (Manutenção + Renting) 2.383€ 

 

A análise realizada neste capítulo foca-se na criação de uma ferramenta capaz de receber como input os 

dados afetados ao processo e dar como output os indicadores de foro financeiro do investimento 

realizado. Devido à abrangência do projeto, na presente dissertação foi feita a análise restringida a três 

secções piloto do âmbito total do projeto: (1) picking e putaway no armazém, (2) repacking e (3) MR. 

Dentro de uma variedade de possíveis indicadores a serem utilizados como ferramenta de análise e 

avaliação, foram escolhidos três: (1) VAL (valor atual líquido), (2) período de retorno (do inglês payback) 

e (3) rácio benefício/custo, explicados no subcapítulo 2.3.  
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Nas secções seguintes é realizada uma análise detalhada a cada uma das atividades acima mencionadas 

(picking e putaway, repacking e MR) para que então possam ser calculados os indicadores pretendidos. 

Note-se que, consideraram-se para análise 5 anos, desde 2017 até 2021 sendo que, no primeiro ano é 

feito todo o investimento em hardware e apenas em 2018 se inicia a implementação dos mesmos e por 

conseguinte, os ganhos obtidos. 

Esses ganhos são de diferentes ordens, passando, por exemplo, pelo aumento da produtividade obtido 

devido ao aumento do output (resultado de trabalho) sem que os inputs (recursos utilizados) fossem 

alterados. Em grande parte, estes resultados são possíveis devido a reduções de tempos de operações 

afetadas pela implementação da tecnologia. Os dados utilizados para os cálculos de produtividade foram 

obtidos através de análises às atividades de picking e putaway no armazém, repacking e MR. 

6.1 Picking e putaway no 102-WH 

O processo de picking e de putaway no 102-WH trata-se de levantamento e alocação de material no 

armazém de MP. Este processo foi detalhadamente explicado no ponto 4.2 e, atualmente, é 

extremamente dependente da operação manual, e como tal, das limitações dos mesmos. 

No ponto de controlo do picking e putaway, foram tidos em consideração os seguintes dados 

apresentados na Tabela 10. O número médio de picking e de putaway efetuados por dia são dados 

fornecidos pela Bosch BrgP em que a informação é retirada do SAP, tendo em conta o número de TO’s 

criadas para movimentação de material. 

Tabela 10 - Dados relativos ao processo de picking e putaway. 

Descrição Valor 

Número de operadores por turno 5 

Número de unidades de picking por dia 616 

Número de unidades deputaway por dia 1790 

 

Visto que, a implementação da tecnologia RFID irá automatizar as leituras e diminuir a necessidade de 

inputs manuais, como as leituras código de barras feitas atualmente pelos operadores, pode depreender-

se que, o tempo de operação destas atividades irá diminuir consideravelmente. Pode então concluir-se 

que os tempos de leitura de material passam a ser nulos (ver Tabela 12), reduzindo assim o tempo total 

de operação. A Tabela 11 pretende mostrar as alterações na produtividade como consequência da 

diminuição do tempo de operação, mantendo-se o mesmo número de operadores. 
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Tabela 11 – Análise comparativa sobre o processo de picking e putaway no 102-WH. 

 #médio de 

unidades 

processadas/dia 

Tempo médio 

de 

processamento 

diário (h.H) 

operadores/dia 

(3 turnos de 5 

operadores) 

Produtividade 

(número de 

unidades 

processadas/h.H) 

Variação de 

produtividade 

Presente 2406 105 15 23  

 2406 70 15   

RFID 3609 105 15 52 124% ↑ 

 

Como se pode ver na Tabela 11, com o mesmo número de operadores consegue aumentar-se 

significativamente o número médio diário de pickings e putaway (cerca de 50%), devido à redução do 

tempo total de operação, tendo em conta que os tempos de leitura foram eliminados (ver Tabela 12). 

Desta forma, se cada picking e putaway demora menos tempo a ser realizado, podemos calcular quantos 

passariam a ser realizados durante um dia, ou seja, em 7 horas efetivas de trabalho, 105 horas.homem 

(3609 unidades). Assim, pode verificar-se que a produtividade passa a ser 52 pickings e/ou putaways 

por hora homem, aumentando assim 124% (de 23 para 52 unidades processadas por hora homem). 

Tabela 12 - Tempos de operação picking & putaway. 

 Processo Tempos médios de 

movimentação (seg) 

Tempos médios de 

leitura (seg) 

Total 

(seg) 

Antes do SISC 
Picking 70 15 85 

Putaway 60 10 70 

Depois do SISC 
Picking 56 0 56 

Putaway 48 0 48 

 

É possível observar-se na Tabela 12 que o tempo de leitura é eliminado, pois com a implementação da 

tecnologia RFID, a leitura do material é processada aquando do seu manuseamento, visto os leitores 

serem estrategicamente colocados de forma a garantirem a sua leitura. Os tempos de movimentação 

são igualmente reduzidos, pois o manuseamento de paletes não é condicionado pelo posicionamento 

das mesmas, pois as etiquetas RFID são colocadas no material de forma a garantir a sua leitura 

independentemente da sua posição, eliminando assim tempo de manuseamento e posicionamento das 

mesmas para posteriores leituras. Foi estimada uma redução de 20% através da experiência partilhada 

por equipas de outras fábricas Bosch nas reuniões efetuadas em Braga. 

Contudo, para fazer-se a análise pretendida é necessário contabilizar também o investimento em HW 

neste ponto de controlo de 14.216,00€, assim como os custos de manutenção anual de 1.421,60€ ao 
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longo dos anos do projeto, os quais se encontram detalhados por equipamento adquirido, tal como se 

pode observar no Apêndice V – Investimento em hardware nos três pontos de controlo da análise.  

Apresenta-se de seguida a tabela resumo dos resultados dos indicadores calculados (Tabela 13). Todos 

os cálculos são apresentados no Apêndice VI – Cálculo dos indicadores financeiros. As equações (1), (2) 

e (3) presentes no subcapítulo 2.3. 

 

Tabela 13 - Indicadores financeiros - picking e putaway. 

Indicadores Resultados 

VAL 266.566€ 

Rácio benefício/custo 6,23 

Payback 0,18 anos (≈ 3 meses) 

 

6.2 Repacking 

No que diz respeito ao Repacking (processo detalhadamente explicado no subcapítulo 4.3) foram tidos 

em consideração os seguintes dados apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Dados relativos ao processo do repacking. 

Descrição Valor 

Número operadores no turno 1 7 

Número operadores no turno 2 7 

Número operadores no turno 3 6 

Número de embalagens reembaladas por hora 200 

Número de etiquetas impressas por ano 1.737.000 

 

Por forma a fazer uma análise mais detalhada a cada um dos postos de trabalho (daqui em diante 

designados por PT), contabilizou-se o número médio de embalagens reembaladas por hora em cada um 

dos PT através de dados retirados do SAP onde foi possível calcular-se a quantidade de embalagens que 

saiam do repacking através da contagem de TO em que a origem da mesma era a área do repacking. 

Na Tabela 15 são apresentados os resultados médios obtidos através de informação fornecidos pela 

Bosch BrgP, através de informação retirada do SAP. 
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Tabela 15 - Output dos PT da área do repacking atualmente. 

PT Output  

1 33 

2 31 

3 31 

4 30 

5 29 

6 31 

7 13 

 

Pela análise da Tabela 15, pode constatar-se que, as estações não estão devidamente balanceadas. 

Desta forma, foi possível balancear-se os PT, tendo em conta a capacidade máxima instalada. Assim o 

número médio de embalagens reembaladas seria igual em todos os PT, possibilitando a eliminação de 

um deles. Todos os PT estariam balanceados e equilibrados, sendo possível eliminar-se uma estação 

que libertaria espaço e recursos a serem utilizados para outras atividades. Na Tabela 16 pode observar-

se a distribuição das cargas de trabalho após o balanceamento dos PT. 

 

Tabela 16 - Output dos PT da área do repacking após balanceamento. 

PT Output 

1 33 

2 33 

3 33 

4 33 

5 33 

6 33 

7 0 

 

Após esta análise efetuaram-se cálculos para se determinar qual o aumento de produtividade (número 

de reembalamentos por dia por operador), considerando o mesmo output, mas desta vez com menos 

recursos. A Tabela 17 apresenta a análise comparativa ao processo de repacking. 
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Tabela 17 – Análise comparativa  sobre o processo de repacking. 

 #médio/dia #postos de 

trabalho 

#operadores/di

a 

Produtividade (nº médio 

reembalamentos/operador/dia) 

Variação da 

produtividade 

Presente 4200 7 20 210  

RFID 4200 6 17 247 18% ↑ 

 

A capacidade foi assim aumentada em cerca de 15% (como mostrado no cálculo abaixo) sendo que, ao 

mantermos os recursos para darem resposta ao aumento do volume de negócio que se faz sentir na 

Bosch BrgP, os mesmos seriam capazes de realizar um maior output. Considerando a equação 5, obtém-

se o seguinte resultado: 

 

Aumento de capacidade =
(20 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑖𝑎 − 17𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑒𝑟𝑠/𝑑𝑖𝑎)

20 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑖𝑎
× 100% = 15% 

 

Considerando um cenário em que se manteria o mesmo volume de negócio, onde se pode assumir que 

se libertam 3 colaboradores para se obter o mesmo output (contudo, na realidade estes recursos 

continuam na empresa, mas são utilizados para outras operações, ou seja, são utilizados para dar 

resposta ao aumento do volume de negócio), pode calcular-se o ganho obtido pela empresa no que diz 

respeito aos custos diretos associados aos recursos humanos devido à capacidade aumentada. É ainda 

importante referir que, com a implementação da tecnologia RFID, a impressão de etiquetas para 

identificação das RP e respetiva posição em supermercado deixará de ser necessária (ver Tabela 18). 

Assim, devem ainda ser consideradas as poupanças obtidas através da eliminação da impressão de 

etiquetas. A Tabela 18 pretende, ainda que de forma resumida, mostrar os ganhos obtidos no processo 

de repacking, considerando os custos anuais dos operadores e os custos anuais de impressão de 

etiquetas. 

 

Tabela 18 - Ganhos obtidos no processo do repacking. 

 Operadores Etiquetas Total Ganhos anuais 

Presente 360.000€ 34.740€ 394.740€  

RFID 306.000€ 0€ 306.000€ 88.740€ 
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Tendo em conta que o investimento em hardware efetuado nesta área é de 40.587,00€ e o custo anual 

de manutenção é de 4.058,70€ (ver Apêndice V – Investimento em hardware nos três pontos de controlo 

da análise), apresenta-se de seguida a tabela resumo dos resultados dos indicadores calculados (Tabela 

19). Todos os cálculos são apresentados no Apêndice VI – Cálculo dos indicadores financeiros. As 

equações (1), (2) e (3) presentes no subcapítulo 2.3. 

 

Tabela 19 - Indicadores financeiros - repacking. 

Indicadores Resultados 

VAL 227.841€ 

Rácio benefício/custo 2,09 

Payback 0,53 anos (≈ 6 meses) 

6.3 Milk-run 

À semelhança do que aconteceu nas secções anteriores, também o ponto de controlo dos MR sofrerá 

significativas alterações com a implementação da tecnologia RFID. Dessa forma, é também um tópico 

de análise relevante nesta dissertação. A Tabela 20 apresenta os dados atuais relativos ao processo MR 

(dados fornecidos pela Bosch BrgP). 

 

Tabela 20 - Dados relativos ao processo do MR. 

Descrição Valor 

Número operadores por turno 8 

Número médio de ciclos por dia 478 

Tempo médio de ciclo (min) 21,1 

 

Como se pode verificar pela análise da tabela acima apresentada, atualmente, são efetuados, em média, 

478 ciclos por dia, sendo que cada uma demora, em média, 21,1 minutos a ser realizado. Futuramente, 

com a implementação da tecnologia RFID, o tempo de cada ciclo diminuirá, sendo que o operador será 

suportado por diversas funcionalidades fornecidas pela tecnologia, tais como a apresentação de uma 

lista com ordem de trabalhos (paragens, caixas a ser descarregadas em cada supermercado, caixas a 

serem carregadas na área do repacking, etc.). Assim, os colaboradores não terão mais de decidir através 

do seu livre arbítrio quais as paragens e caixas a serem carregadas/descarregadas em cada estação de 

repacking/supermercado. Ao contrário do que acontece atualmente, o operador saberá exatamente os 
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pontos em que deve carregar ou descarregar material, evitando assim paragens desnecessárias. Desta 

forma, estima-se que, com esta melhoria, o tempo de ciclo diminua cerca de 10%, ou seja, para 18,9 

minutos, permitindo que com os mesmos recursos se consigam efetuar mais ciclos por dia. A Tabela 21 

apresenta a análise comparativa efetuada ao processo de MR para perceber o aumento da produtividade 

com a implementação. 

Tabela 21 - Análise comparativa  sobre o processo do MR.. 

 Tempo médio/ciclo 

(min) 

#max 

ciclos/dia 
#operadores/dia Produtividade 

Variação da 

produtividade 

Presente 21,1 478 24 23  

RFID 18,9 533 24 28 22% ↑ 

 

Pela análise da tabela acima apresentada pode perceber-se que é expectável que a produtividade 

aumente em 22%. E que, ao invés de os 24 operadores realizarem 478 ciclos por dia, poderão passar a 

realizar um máximo de 533 ciclos por dia. Mantendo o mesmo número de operadores, consegue-se um 

maior output, respondendo assim ao crescente aumento do volume de negócio sentido de momento na 

empresa. 

Importa também fazer o exercício inverso, isto é, perceber (com o novo tempo de ciclo) qual o número 

de colaboradores necessários para satisfazer a atual procura, para que se possa também perceber a 

capacidade libertada. Para se calcular o novo número de colaboradores necessários para realizarem os 

mesmos 478 ciclos, tendo em conta que cada um passaria a demorar menos tempo (18,9 minutos), 

considerou-se que os 24 colaboradores por dia realizam 478 ciclos de 21,1 minutos cada, tal como 

apresentado na equação abaixo: 

 

Número de colaboradores =
18,9𝑚𝑖𝑛 × 24colaboradores

21,1𝑚𝑖𝑛
= 22colaboradores 

 

Chegou-se ao resultado de que seriam necessários 22 colaboradores (número arredondado por excesso, 

visto tratar-se de recursos humanos em que quando a necessidade excede a casa das unidades, tem de 

se considerar um novo recurso). Com esta informação, é agora possível calcular a capacidade libertada, 

sabendo que: 

 

Aumento de capacidade =
(24 − 22)

24
× 100% = 8% 
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A capacidade foi assim aumentada em cerca de 8% sendo que, ao mantermos os recursos para darem 

resposta ao aumento do volume de negócio que se faz sentir na Bosch BrgP, os mesmos seriam capazes 

de realizar um maior output. 

Considerando o mesmo volume de negócio, onde se pode assumir que se libertam 2 colaboradores para 

se obter o mesmo output (na realidade estes recursos continuam na empresa, mas são utilizados para 

outras operações, ou seja, são utilizados para dar resposta ao aumento do volume de negócio), pode 

calcular-se o ganho obtido pela empresa no que diz respeito aos custos diretos associados aos recursos 

humanos devido à capacidade aumentada (ver Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Custos e ganhos obtidos no processo do MR. 

 Operadores Ganhos anuais 

Presente 432.000€  

RFID 396.000€ 36.000€ 

 

Tendo em conta que o investimento em hardware efetuado nesta área é de 78.880,00€ e o custo anual 

de manutenção é de 7.888,00€ (ver Apêndice V – Investimento em hardware nos três pontos de controlo 

da análise), apresenta-se de seguida a tabela resumo dos resultados dos indicadores calculados (ver 

Tabela 23). Todos os cálculos são apresentados no Apêndice VI – Cálculo dos indicadores financeiros. 

As equações (1), (2) e (3) presentes no subcapítulo 2.3. 

 

Tabela 23 - Indicadores financeiros – MR. 

Indicadores Resultados 

VAL 10.231€ 

Rácio benefício/custo 0,36 

Payback 3,47 anos (≈ 3 anos e 6 meses) 

 

6.4 Indicadores não mensuráveis de avaliação do projeto  

A implementação da tecnologia RFID, aliada ao sistema de monitorização e controlo das MP em tempo 

real – SISC – trará ao processo melhorias possíveis de quantificar, tais como aconteceu na secção 

anterior, contudo trará também muitas outras melhorias que não mensuráveis. A Tabela 24 pretende 
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mostrar exatamente esses pontos de potencial melhoria, os quais não podemos medir de forma 

quantitativa, mas apenas de forma qualitativa. Estes pontos são mais relevantes quanto maior for o seu 

impacto positivo no processo. 

 

Tabela 24 - Sumário dos potenciais pontos de melhoria não mensuráveis. 

Descrição Não mensuráveis 

Aumento da produtividade no processo de receção de MP -Precisão da informação 

Aumento da visibilidade da MP (número de pontos de controlo) 
-Precisão da informação 

-Atualização de stocks 

Aumento da produtividade no processo de confirmação de TO Precisão da informação 

Desvios de stock 

-Precisão da informação 

-Atualização de stocks 

-Material de sucata 

Aumento do espaço disponível em 102-WH -Atualização de stocks 

Melhoria no processo de putaway e picking -Material de sucata 

Diminuição dos custos associados a fretes especiais 
-Precisão da informação 

-Atualização de stocks 

Melhoria no processo de repacking -Atualização de stocks 

Redução dos erros de repacking -Precisão da informação 

Otimização das rotas dos MR 

-Precisão da informação. 

-Atualização de stocks. 

-Redução de stock nos supermercados 

-Aumento da taxa de ocupação dos MR 

Criação de avisos antecipados -Tempos de reação a desvios 

Processo de rastreabilidade -Precisão da informação 

 

 

Pode assim observar-se que as vantagens e melhorias que o SISC traz para a gestão da cadeia de 

abastecimento interna são vastas e que, ainda que não seja possível quantifica-las é muito importante 

numerá-las pois trarão impactos significativos no processo interno das mais variadas formas. Assim, 

todos estes aspetos contribuirão de forma positiva para a melhoria contínua dos processos da logística 

interna e, consequentemente, na redução dos custos logísticos. 
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6.5 Conclusões 

Após a análise demonstrada ao longo deste capítulo, pode afirmar-se a viabilidade do projeto, pois 

apresenta um VAL positivo em todas as atividades analisadas. Contudo, é importante fazer a análise na 

sua globalidade e perceber o impacto da implementação de uma forma mais genérica. Construiu-se, 

para isso, uma tabela onde são enunciados para cada ponto de controlo em análise, os investimentos e 

os ganhos ao longo dos anos, conseguindo assim, calcular-se o benefício de cada um dos pontos e 

também de todos os pontos na globalidade do projeto. Quanto ao rácio benefício/custo (1,51), pode 

afirmar-se que a proporção entre os dois fatores é favorável, visto o projeto apresentar mais benefícios 

do que custos. Terminando com o período de retorno, pode-se verificar que ao fim de cerca de 9 meses, 

verifica-se o período de recuperação do investimento (ver Apêndice VI – Cálculo dos indicadores 

financeiros para avaliação do projeto). Tendo em conta todos estes indicadores resumidos na Tabela 25, 

é possível afirmar-se que o projeto é atrativo do ponto de vista financeiro. A Tabela 25  mostra as 

avaliações por ponto de controlo, assim como a avaliação geral do projeto. 

 

Tabela 25 - Resumo dos indicadores de avaliação total do projeto. 

 Picking & Putaway Repacking MR Total 

Investimento 14.216€ 40.587€ 78.880€ 133.683€ 

Ganhos 90.000€ 88.740€ 36.000€ 214.740€ 

VAL 266.566€ 227.841€ 10.231€ 504.638€ 

Benefício/custo 6,23 2,09 0,36 1,51 

Payback (anos) 0,18 0,53 3,47 0,73 

 

Na Figura 38 pode observar-se a representação gráfica dos investimentos e ganhos obtidos por processo 

analisado, assim como o visão geral tendo em conta a análise como um todo. Podemos observar que 

apesar do investimento no processo do MR ser maior que os ganhos obtidos, em termos gerais o projeto 

apresenta mais ganhos que investimentos, tornando-se assim economicamente atrativo. 
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Figura 38 - Representação gráfica dos ganhos e investimentos por processo. 

 

Na Tabela 26 é possível observar-se o resultado total do projeto no fim de cada ano. No primeiro ano 

(2017) foi realizado o investimento, sendo normal não existirem qualquer tipo de ganhos, pois ainda não 

foram realizadas implementações.  

 

Tabela 26 - Resultado líquido no final de cada ano. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Resultado  - 133.683 € 49.382 € 215.805 € 367.099 € 504.638 € 
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Durante o ano de 2017 estão a ser realizados testes e instalado o hardware. Contudo, no final do ano 

2018 já existem resultados positivos, ainda que seja um valor relativamente baixo, tendo em conta que 

o projeto ainda não atingiu a sua maturidade tal como mostra a Figura 39. 

 

 

Figura 39 - Avaliação geral do projeto. 

 

Em jeito de conclusão, pode observar-se na Figura 39 um quadro com os cálculos gerais dos indicadores 

utilizados para avaliação económica do projeto. Em termos gerais, a tabela demonstra os gastos e os 

ganhos realizados com o projeto. O resultado de cada ano diz respeito ao resultado do ano anterior 

somado ao benefício do próprio ano, sendo que o benefício é calculado através de um fator de atualização 

do dinheiro no tempo que tem em conta a taxa de 10% de valorização de capital. No final, são calculados 

também os resultados dos indicadores económicos utilizados, sendo que podemos observar um VAL de 

504,638.19€, um rácio benefício/custo de 1.51, o que significa que para cada 1€ de custo, obtemos 

1,5€ de benefício. Por fim, pode observar-se que o projeto encontra o seu período de retorno ao fim de 

cerca de 9 meses (0,73 anos). À presente data os valores verificados são apenas os valores de 

investimento em hardware, sendo que a equipa já os adquiriu para dar início à fase de testes.

2017 2018 2019 2020 2021

A - Invest imento (HW) (133,683.00)€ -€             -€             -€             -€             

A1 - Picking and putaway 14,216.00€         -€                   -€                    -€                    -€                    

A2 - Repacking 40,587.00€         -€                   -€                    -€                    -€                    

A3 - MR 78,880.00€         -€                   -€                    -€                    -€                    

B - Manutenção -€              (13,368.30)€  (13,368.30)€  (13,368.30)€  (13,368.30)€  

B1 - Picking and putaway -€                    1,421.60€          1,421.60€          1,421.60€          1,421.60€          

B2 - Repacking -€                    4,058.70€          4,058.70€          4,058.70€          4,058.70€          

B3 - MR -€                    7,888.00€          7,888.00€          7,888.00€          7,888.00€          

C - Ganho -€              214,740.00€ 214,740.00€  214,740.00€  214,740.00€  

C1 - Picking and putaway -€                    90,000.00€        90,000.00€        90,000.00€        90,000.00€        

C2 - Repacking -€                    88,740.00€        88,740.00€        88,740.00€        88,740.00€        

C3 - MR -€                    36,000.00€        36,000.00€        36,000.00€        36,000.00€        

D - Benefício -€              201,371.70€ 201,371.70€  201,371.70€  201,371.70€  

D1 - Picking and putaway -€                    88,578.40€        88,578.40€        88,578.40€        88,578.40€        

D2 - Repacking -€                    84,681.30€        84,681.30€        84,681.30€        84,681.30€        

D3 - MR -€                    28,112.00€        28,112.00€        28,112.00€        28,112.00€        

E - Fator de atua lização 1 1.1 1.21 1.331 1.4641

F - Beneficio  depois do fa tor 183,065.18€ 166,422.89€  151,293.54€  137,539.58€  

G - Resultado (133,683.00)€ 49,382.18 €  215,805.07 € 367,098.61 € 504,638.19 € 

H - VAL 504,638.19€  

I - Rácio benefício/custo 1.51              

J  - Payback (anos) 0.73 27% 73%

K - Taxa va lorização de capita l 10%

L - Taxa anual de manutenção sobre o invest imento 10%

SISC - Cash Flow
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7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

No presente capítulo serão apresentadas sugestões e perspetivas futuras em relação à solução 

apresentada, tanto internamente (na Bosch BrgP) como interempresas do grupo Bosch. Apresentam-se 

também aqui as considerações finais da presente dissertação e de todo o trabalho desenvolvido, sendo 

expostos os principais desafios e oportunidades experienciadas no desenvolvimento e futura 

implementação da solução. Neste capítulo, são também respondidas as perguntas de investigação de 

forma clara e objetiva. 

7.1 Conclusões  

Em jeito de conclusão, responde-se objetivamente às questões de investigação, as quais foram obtidas 

através do desenvolvimento do presente projeto de dissertação. Pode assim dizer-se que o principal 

objetivo da presente dissertação foi conseguido, uma vez que após a investigação, estruturação e 

desenvolvimento da mesma, conseguiu obter-se conhecimento útil para auxiliar a implementação e 

avaliação da solução, assim como para melhor perceção do grupo de desenvolvimento em relação ao 

presente e a futuros projetos. 

Quais os principais desafios da implementação da tecnologia RFID na rastreabilidade das MP? 

De acordo com o trabalho de pesquisa e desenvolvimento realizado na presente dissertação, foram 

identificados inúmeros desafios para a implementação da tecnologia RFID para rastreabilidade da MP na 

cadeia de abastecimento interna. A implementação do SISC precede de um processo de 

desenvolvimento, sendo que os desafios podem estar associados à avaliação do impacto no âmbito 

operacional ou no âmbito financeiro, embora os desafios sentidos no âmbito operacional terem impacto 

no âmbito financeiro e vice-versa.  

Segue uma lista onde se pode observar os principais pontos detetados com impacto na operação: 

 Como é que o sistema de gestão das leituras RFID se conecta com os sistemas já existentes 

(MRP, ERP e sistemas de gestão de armazém)? 

 Que tipo de etiquetas queremos usar? 

 Quantos pontos de leitura são necessários e onde? 

 Que nível de treino/formação os colaboradores necessitam? 

 Falta de experiência em relação à integração de sistemas informáticos, p.e., middleware; 

 Falta de colaborados com conhecimento sobre a tecnologia; 
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 Problemas relacionados com a segurança de dados nas transmissões wireless; 

 Incertezas quanto da segurança de armazenamento de dados e segurança física do local de 

armazenamento; 

 Problemas de privacidade e legislação em vigor; 

 Incerteza sobre normalizações. 

Pode também observar-se na lista que se segue os principais desafios sentidos na implementação da 

solução no âmbito financeiro: 

 Elevados custos de capital; 

 Dificuldades em atingir indicadores financeiros atrativos; 

 Dificuldade na avaliação e estimativa do impacto financeiro da implementação. 

Em suma, os principais desafios da implementação da solução passam pela concretização de 

investimento, pela recolha de requisitos que respondam a todos os problemas levantados (tendo em 

conta as limitações e especificações dos equipamentos que pretendemos usar, tanto de hardware como 

de software) e pela sinergia que se tem de fazer sentir entre todos os stakeholders do projeto para que 

o desenvolvimento e implementação se encontrem alinhados e orientados com o objetivo final: criar uma 

solução viável e fiável para solucionar um problema sentido na fábrica. Não obstante, outro grande 

desafio passa pela recolha de informação disponível que reflita a experiência de outras empresas com a 

utilização da tecnologia, visto a solução estar a ser desenvolvida internamente. O melhor conhecimento 

do estado da arte, permite ao grupo de desenvolvimento detetar antecipadamente os desafios e procurar 

caminhos que à partida contornarão estas dificuldades. A experiência é um fator positivo para o 

desenvolvimento de projetos, sendo que a falta dela se pode classificar como outro dos grandes desafios 

ao desenvolvimento e implementação da solução. 

Como avaliar o impacto financeiro e o desempenho dos processos e obter indicadores de 

ganhos/poupanças devido à implementação da tecnologia? 

Para melhor se entender o desempenho de um projeto, é necessário avaliarem-se os processos e refletir 

esse desempenho na qualificação de indicadores de ganhos ou poupanças estimadas para a 

implementação do projeto. O desempenho dos processos é avaliado pela capacidade de utilização de 

recursos para obter um determinado resultado. O cálculo da produtividade é um exemplo de avaliação 

do desempenho de um processo. A capacidade que um determinado conjunto de recursos oferece (input) 

para se obter uma determinada quantidade de resultados (output). 
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Os indicadores de ganhos ou poupanças obtidas através da implementação de determinada solução, 

passam pela avaliação do resultado monetário obtido em função do tempo decorrido. Quando uma 

determinada quantia de dinheiro é investida num projeto, espera-se que exista um retorno financeiro, 

qualitativa e quantitativamente atrativo.  

No presente projeto de dissertação, os indicadores de ganhos e/ou poupanças escolhidos foram o (1) 

VAL, (2) o rácio benefício/custo e o (3) período de retorno. Estes indicadores foram calculados com base 

nas mudanças sentidas nos processos, tendo em conta o impacto dessas mudanças nos gastos 

concretizados com os recursos afetados aos processos. 

Com isto podemos concluir que após a avaliação do desempenho dos processos é possível transformar 

os resultados em ganhos e/ou poupanças e avaliar-se um projeto com base nas previsões daquilo que 

se irá sentir aquando da sua implementação.  

Tabela 27 - Indicadores de desempenho dos processos e desempenho financeiro do investimento. 

Desempenho dos processos Desempenho financeiro 

Produtividade VAL 

Capacidade Rácio benefício/custo 

Normalização Período de retorno 

 

Na Tabela 27 pode observar o resumos dos indicadores estudados no presente projeto de dissertação 

para avaliação do impacto e desempenho dos processos e do investimento realizado. Tal como se pode 

observar na Tabela 26, em 2021 (último ano da análise) espera-se que a Bosch BrgP tenha poupado  

cerca de 500.000€  em operações relacionadas com o fluxo da MP na cadeia de abastecimento interna. 

7.2 Trabalhos futuros 

Futuramente, a solução vai expandir para o âmbito total do projeto e abranger outras áreas da fábrica, 

tal como o abastecimento aos supermercados e às linhas de produção (ver Apêndice II – Abastecimento 

dos supermercados). 

O grupo Bosch foca-se constantemente na uniformização e partilha de informação, assim como na 

construção e desenvolvimento de ferramentas e processos entre as diferentes fábricas espalhadas pelo 

mundo, numa tentativa continuada de criação de sinergias e partilha de conhecimento e experiências, 

para que assim se possam construir e trabalhar em soluções para problemas já sentidos e ultrapassados 

noutras fábricas. Um exemplo concreto dessa partilha de conhecimento ocorreu durante o 

desenvolvimento do SISC, em que foram realizadas reuniões periódicas com uma fábrica Bosch da 
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Alemanha, já experiente em projetos com recurso à tecnologia RFID. Esta partilha de informação permitiu 

à fábrica da Alemanha auxiliar na escolha e aquisição de hardware, bem como na sua implementação, 

recorrendo à sua experiência no que respeita aos fatores mais críticos na implementação e utilização da 

tecnologia na Bosch BrgP. Por sua vez, a equipa do SISC, na Bosch BrgP, apresentou um software 

extremamente bem projetado para a gestão do fluxo de materiais dentro da fábrica, mais precisamente 

nos supermercados, o qual procurou adaptar às necessidades e especificidades da Bosch na Alemanha. 

No decorrer da realização do presente projeto, o sistema encontra-se já a ser implementado nessa 

mesma fábrica na Alemanha. Futuramente, prevê-se que o SISC seja apresentado e possivelmente 

implementado em muitas outras fábricas, sendo que a tecnologia se encontra emergente dentro do grupo 

Bosch.  

Internamente, pela potencialidade da solução, a Bosch BrgP também já pensou na sua extensão para 

outros fluxos da fábrica, conseguindo assim alastrar o âmbito do projeto, assim como da rastreabilidade 

dos materiais, automatização das atividades e consequente aumento da eficiência dos processos. De 

seguida é apresentada uma lista de exemplos de fluxos/processos que poderão beneficiar da 

implementação do SISC: 

 

 Fluxo de MP na área de MOE1, MOE2 e pedido de MP; 

 Rastreabilidade de MP no processo de qualidade; 

 Fluxo de retorno de MP de MOE para 102-WH; 

 Fluxo de RP com os LSP; 

 Fluxo de abastecimento de MP dos fornecedores para a Bosch BrgP. 

 

Contudo, a maturidade e experiência irão ditar a velocidade de implementação e migração da solução 

para outros processos, uma vez que o trabalho de implementação da solução poderá implicar a criação 

de um novo projeto, devido à sua complexidade, abrangência e âmbito. 
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ANEXO 1 

No Anexo 1 são descritas algumas das funcionalidades do SISC que foram desenvolvidas tendo em conta 

os requisitos identificados. Estas funcionalidades são de diversas especificações técnicas e operacionais, 

mas todas elas se orientam perante três grandes constrangimentos nos processos da logística interna 

explicados no capítulo 4: 

1. Falta de automatização de processos; 

2. Falta de normalização de processos; 

3. alta de precisão na confirmação de movimentação de material. 

Pesquisa da localização e quantidade de stock de um PN 

Na Figura 40 é possível observar-se uma tabela com a informação acerca de cada PN. Quando se clica 

no botão com o símbolo “+”, é mostrada informação mais pormenorizada (Figura 41). Com esta 

funcionalidade é possível verificar-se todos os locais da fábrica onde a respetiva MP se encontra, assim 

como o seu stock, cobertura e estado. Com o acesso à informação em tempo real, a mesma torna-se 

completamente síncrona e transparente em relação ao processo físico. 

 

 

Figura 40 - Pesquisa da localização e stock de um PN – vista de tabela. 

Aqui podemos observar informação mais relevante, como é o exemplo da cobertura de stock do material 

em questão, do planeador que detém a responsabilidade sobre o mesmo e do status do material. 



76 

 

 

Figura 41 - Pesquisa da localização e stock de um PN - detalhes do material e da embalagem. 

É ainda possível obter-se uma visualização gráfica sobre a localização da MP na fábrica, facilitando a 

perceção da localização da mesma. Esta mesma visualização também permite que haja um clique sobre 

cada ponto laranja (localização gráfica da MP), onde de seguida é apresentada uma janela com 

informação pormenorizada acerca do material em questão (ver Figura 42). 

 

Figura 42 - Pesquisa da localização e stock de um PN - vista gráfica. 

Consulta e criação de normas de repacking 

As normas de repacking definem em que tipo de embalagem cada material será reembalado, assim 

como as quantidades em que devem ser embalados. A Figura 43 mostra a página que permite o utilizador 



Implementação de um sistema de gestão da logística interna com recurso a tecnologia RFID 

77 

consultar as normas de repacking. Nesta página, o utilizador pode consultar o material e a informação 

da embalagem (normas de embalagem principal e alternativa em casos que se aplique), assim como 

toda a informação associada, i.e., existência de blisters ou esponjas e as respetivas quantidades. 

 

Figura 43 - Consulta de normas de repacking. 

Para além da consulta, é também possível criar-se normas de repacking. A Figura 44 mostra um exemplo 

da página do SISC em que é possível ao utilizador editar as normas de repacking. Como se pode observar, 

o utilizador pode alterar as seguintes definições: o tipo de embalagem e a quantidade de peças por 

embalagem; a informação do blister correspondente, assim como as respetivas quantidades por 

embalagem; a informação da esponja correspondente, assim como as respetivas quantidades por 

embalagem. Nesta página o utilizador pode também alterar a informação relativa à embalagem 

alternativa. 

 

Figura 44 - Edição de normas de repacking. 
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Listagem de TO pendentes 

A Figura 45 apresenta uma vista de tabela com todas as TO pendentes, onde é possível consultar-se 

(para além de todas as TO pendentes) toda a informação relevante e relativa a cada TO:  

 Número; 

 Tipo; 

 Quantidade requerida; 

 Origem e o destino de cada TO. 

O botão “check” na última linha tem essencialmente duas funções: (1) permite o utilizador saber o 

número de confirmações e (2) permite ao utilizador confirmar a TO. 

Esta funcionalidade ataca não só a problemática do fluxo de informação em papel, mas também do 

reduzido desempenho dos recursos devido à falta de orientação de tarefas e processos a serem 

realizados. A automatização da listagem de TO permite também uma melhor organização, 

balanceamento e alinhamento de processos a serem executados pelos colaboradores. 

 

 

Figura 45 - Listagem de TO pendentes. 
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Criação de um sistema de alertas 

 

Identificação de desvios no fluxo de inventário 

Foram identificados dois tipos de desvios no fluxo de inventários: 

 Inferência de movimentos; 

 Má alocação de material. 

As funcionalidades relacionadas com o sistema das mensagens de aviso e criação de alertas para 

identificação de desvios no fluxo do inventário foram desenvolvidas como forma de melhoria na deteção 

de situações não conformes. A identificação precoce dos problemas permite uma rápida ação corretiva 

sobre os mesmos. 

As seguintes funcionalidades visam atacar a problemática da elevada exposição ao erro e consequente 

falta de deteção atempada dos mesmos, potenciando uma intervenção mais orientada, focada e célere 

na resolução de situações inesperadas. 

(1) Inferência de movimentos 

Quando o sistema deteta a falha numa leitura RFID, ou seja, o material é lido num determinado ponto e 

o sistema deteta que não foi lido no ponto anterior, o SISC inicia o processo de inferência de movimentos. 

Nesta situação, o SISC efetua as leituras automaticamente, as quais deveriam ter sido feitas pelo 

processo dito normal, mas que por algum motivo não foram. Quando isto acontece é emitido um alerta 

para que sejam tomadas as devidas ações. A Figura 46 mostra um exemplo de uma notificação enviada 

para o utilizador, aquando da ocorrência duma inferência de movimentos. 

 

Figura 46 - Exemplo de uma notificação. 

A mensagem de aviso que é enviada para o utilizador é mostrada na Figura 47. Desta forma é possível 

ao utilizador perceber qual o ponto de controlo afetado. 
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Figura 47 - Mensagem de inferência de movimentos. 

 

(2) Má alocação do material 

Quando o sistema deteta que um determinado material está alocado numa posição errada (i.e., a posição 

em que o material é colocado não corresponde à posição de destino da TO em questão) é enviada uma 

notificação de aviso para o utilizador, possibilitando assim a realocação do material na posição correta. 

A Figura 48 ilustra um exemplo de uma notificação enviada para o utilizador, aquando da ocorrência 

duma má alocação de material. Esta deteção é possível, pois os locais de armazenamento de MP estão 

também identificados por etiquetas RFID. O sistema tem a informação de que determinada etiqueta RFID 

(associada à MP) deverá estar associada a uma outra etiqueta RFID (associada à prateleira, p.e.) e 

quando isso não acontece, é ativado o sistema de alertas. 

 

 

Figura 48 - Exemplo de uma notificação de uma má alocação de material 

 

Para além desta notificação, o utilizador também recebe uma mensagem de erro com a especificação 

do sucedido (ver Figura 49). 



Implementação de um sistema de gestão da logística interna com recurso a tecnologia RFID 

81 

 

Figura 49 - Mensagem de má alocação de material. 

 

Assim que o utilizador efetue a alocação correta do material, existira uma nova notificação e mensagem 

a corroborar a conformidade do processo (ver Figura 50). 

 

 

Figura 50 - Notificação e mensagem de sucesso na alocação de material. 

 

Quantidade de stock abaixo do stock de segurança 

Na Figura 51 encontra-se ilustrada uma mensagem enviada para o utilizador quando o stock de um 

determinado PN se encontra igual ao stock de segurança parametrizado em sistema. O utilizador pode 

consultar no SISC a quantidade atual de stock e a quantidade estipulada para o stock de segurança da 

peça em questão. O sistema tona-se assim num suporte de análise em tempo real para o utilizador, 

permitindo que o mesmo posso atempadamente tomar as devidas ações para que não seja 

comprometido o abastecimento de material às linhas de produção. 
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Figura 51 - Mensagem de stock de segurança alcançado. 

 

Quantidade de stock nula 

Na Figura 52 encontra-se ilustrada o exemplo de uma mensagem de aviso gerada quando o stock de um 

determinado PN chega a zero. Como se pode observar na imagem, é informada também a localização 

desse evento. O PN pode estar alocado em diferentes pontos da fábrica, sendo que em cada um desses 

pontos, as ações a serem tomadas perante esta situação diferem. 

 

 

Figura 52 - Mensagem de stock nulo. 
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Material em aproximação do fim do prazo de validade 

Na Figura 53 é possível observar-se uma mensagem alerta sobre a aproximação de um determinado 

material do seu prazo de fim de vida. Assim que faltam 30 dias para um determinado material expirar a 

sua validade, o SISC envia este alerta. Nesta mensagem, o utilizador é informado acerca da localização 

do PN, da data de fim do prazo de validade e os dias que faltam até essa data ser atingida (com 

atualização diária). 

 

 

Figura 53 - Mensagem de aproximação do fim do prazo de validade. 

Material expirado 

Assim que um material atinge o seu último dia de validade, é emitida uma nova mensagem de notificação 

acerca desta mesma situação. Nesta mensagem, o utilizador é informado acerca da posição do material, 

da data de expiração e dos dias passados desde a data de fim do prazo de validade (com atualização 

diária), assim como se pode observar na Figura 54. 

 

Figura 54 - Mensagem de prazo de validade atingido. 
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Picking e Putaway nos supermercados 

Com a implementação do SISC o presente processo irá ser executado fisicamente da mesma forma, 

mas com um fluxo de informação completamente distinto ao utilizado até então. O fluxo de informação 

será impulsionado pelas leituras das etiquetas RFID, sendo que as mesmas vão refletir em sistema as 

movimentações efetuadas fisicamente. Desta forma é possível aproximar o processo logístico o mais 

possível da informação mostrada em sistema, refletindo a realidade em informação organizada e pronta 

a ser mostrada aos utilizadores através da interface. As seguintes figuras pretendem mostrar o que 

acontece em sistema quando é realizada uma leitura RFID. Será também apresentado o equipamento 

utilizado nos supermercados, os quais permitem o devido funcionamento desta tecnologia. 

A presente funcionalidade visa atacar as problemáticas da falta de automatização de processos, 

transparência e sincronização de informação e reduzida produtividade dos recursos afetados ao 

processo. 

 

 

Figura 55 - Informação de stock  nos supermercados. 

 

A Figura 55 mostra a interface que obtemos do sistema aquando do pedido de visualização do stock 

existente nos supermercados. Como se pode observar, no storage bin (localização no supermercado em 

SAP) “02 01”, a quantidade encontra-se abaixo do mínimo (existe apenas uma caixa com 22 unidades, 

representada a verde). Contudo, existem 3 caixas em trânsito para serem repostas no supermercado 

(representadas a azul). 
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Figura 56 - Leituras RFID. 

A Figura 56 representa as leituras RFID necessárias para se realizar a alocação do material nos 

supermercados. Assim, a Figura 42(a) ilustra o momento em que o operador deteta a caixa, ou seja, 

através da utilização de um armband (leitor portátil (utilizado como uma pulseira), em português) é 

detetado o sinal emitido pela etiqueta colocada na caixa que contém a MP. Por outro lado, a Figura 42(b) 

tenciona ilustrar a leitura e deteção da prateleira do supermercado. Quando o operador coloca a caixa 

no supermercado, o leitor portátil deteta a etiqueta RFID associada à prateleira em questão e neste 

momento é feita a associação entre o material e a posição do mesmo. Esta informação é enviada para 

o SISC que a recebe, organiza e estrutura da forma que podemos na Figura 56 em tempo real, tornando 

de fácil acesso e compreensão a informação relativa à MP alocada em cada supermercado. 

Configuração de supermercados e ESL 

A funcionalidade que se apresenta nesta secção visa atacar as problemáticas da falta de transparência 

da informação e exposição elevada à ocorrência do erro. Com a informação atualizada e ajustável de 

forma rápida, o trabalho dos colaboradores fica assim apoiado por um sistema em que a tomada de 



86 

 

decisão fica reduzida a situações extraordinárias, libertando os recursos da necessidade de reagir a todo 

o momento, através da implementação mais expandida da normalização de processos. 

(1) Configuração de supermercados 

A Figura 57 mostra a página de configuração de supermercados. Nesta página, é possível configurar 

todos os parâmetros do supermercado. A figura abaixo mostra um supermercado que já está 

configurado, ou seja, todos os parâmetros encontram-se já definidos. Assim, é possível ver que o 

supermercado tem quatro colunas (01 a 04), cada uma delas com três níveis (linhas), com exceção da 

coluna 01 que tem apenas dois níveis. O nome de exibição é sugerido, no entanto, o utilizador pode 

configurá-lo. Existem dois tipos de prateleiras possíveis: prateleira fixa ou dinâmica; o utilizador pode 

escolher o tipo de prateleira para cada prateleira. O mesmo acontece com outros parâmetros, sendo que 

todos podem ser escolhidos individualmente. A capacidade atende ao número máximo de embalagens 

que é possível armazenar na prateleira; as preocupações mínimas com o stock de segurança, ou seja, o 

número mínimo de embalagens que devem ser armazenados para fornecer a linha de produção; o 

número máximo está relacionado com a capacidade, uma vez que este número deve ser igual ou inferior 

à capacidade e, por defeito, a coluna "max" tem o mesmo valor que a coluna "capacity". Além disso, 

também é possível excluir ou adicionar novas linhas para cada coluna, clicando nos botões "x" ou "+", 

respetivamente. Esses botões permitem apenas adicionar ou remover uma linha de cada vez. 

 

 

Figura 57 - Página de configuração de supermercados. 
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Com esta funcionalidade, o SISC apresenta uma capacidade de adaptabilidade completamente orientada 

para a realidade da atividade industrial da Bosch, em que os supermercados estão constantemente a 

serem alterados e redimensionados, tendo em conta as linhas de produção que estão a abastecer. Como 

forma de melhor visualização do supermercado criado, existe ainda uma vista gráfica que representa o 

layout do supermercado. O utilizador pode assim confirmar se o dito supermercado está de acordo com 

o pretendido (ver Figura 58). 

 

Figura 58 - Pré-visualização do layout do supermercado. 

(2) Configuração das ESL 

As ESL serão colocadas em cada prateleira do supermercado para informar qual o PN que terá de ser 

armazenado em cada storage bin, bem com o tipo de embalagem, o stock atual e a quantidade de 

embalagens por prateleira. No que diz respeito à configuração das ESL, o procedimento é semelhante à 

configuração das etiquetas RFID, pois o utilizador deverá escolher o ST e depois disso deverá escolher 

uma secção do ST. A Figura 59 ilustra o supramencionado, ou seja, o ST escolhido é o “PoUP” e o 

supermercado é o “05 0G”. O sistema apresenta assim todas as prateleiras do supermercado escolhido, 

por defeito, de forma a garantir que todas as prateleiras tenham uma ESL. Contudo, o utilizador tem 

também a hipótese de substituir ou adicionar uma ou mais ESL. 

 

Figura 59 - Página de configuração das ESL.
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APÊNDICE I – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Apêndice I.a - SAP 

O SAP é o sistema ERP usado pelo Grupo Bosch na integração de dados e processos. Toda a informação 

relativa à empresa, colaboradores e atividade comercial e industrial encontra-se alocada num só sistema, 

de forma a simplificar o tratamento de dados e exportação de informação. O foco desta dissertação 

invoca uma análise do SAP mais orientada ao controlo e gestão de stock. De seguida são apresentados 

dois dos processos mais relevantes: 

 Armazenamento de MP numa determinada posição (SB, do inglês, Storage Bin) de um 

determinado depósito (ST, do inglês, Storage Type). Estes depósitos são secções ou 

departamentos onde a MP é alocada e é normalmente designado por um código de três dígitos. 

 Transferência de MP entre diferentes storage type (local em sistema, daqui em diante designado 

como ST e consequentes SB, através de um processo designado como TO (do inglês, Transfer 

Order). Todas as TO são registadas e podem ser consultadas, aquando da necessidade de 

rastrear MP. 

Na Figura 60 podemos ver representados num esquema representativo os ST das principais secções. 

 902 – Registo da MP (local de receção); 

 102 – Armazém principal de MP; 

 SMD – Armazém avançado SMD; 

 MO1 – Secção de produção MOE1; 

 MO2 – Secção de produção MOE2; 

 817 – PQA, departamento de inspeção de qualidade; 

 903 – Registo de caixas retornáveis (daqui em diante designadas como RP, do inglês Returnable 

Package) cheias; 

 503 – Registo de RP vazias. 
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Figura 60 - Storage Types das principais secções. 

Apêndice I.b – ALPE-Scan 

O ALPE-Scan (do inglês, Automated Logistics and Production Execution) é um sistema de apoio à receção 

na da MP na fábrica e armazenamento da m 

esma junto às áreas produtivas. Esta ferramenta tem o seu hardware e software completamente 

independente do SAP. Para registo de informação no ALPE-Scan são utilizados leitores de códigos de 

barras (daqui em diante designados como LCB) que enviam para o SAP essa mesma informação após 

as leituras. Estes envios para SAP tornam possível o armazenamento e acesso a informação em tempo-

real. Assim sendo, o ALPE-Scan permite: 

 Introdução automática de dados nas operações de registo, prevenindo o erro humano; 

 Agilizar o processo de forma fácil e intuitiva, devido à utilização de dispositivos portáteis para 

leitura e registo da informação; 

 Reduzir tempos associados às operações que deixam de ser manuais; 

 Processamento de informação em tempo real, assegurando atualizações e transações rápidas 

no SAP. 

O ALPE-Scan é bastante utilizado na receção de MP, mas este processo só é possível, pois os 

fornecedores enviam a MP com etiquetas VDA. Para além disso, antes do envio da MP, o fornecedor 

envia a informação relativa à entrega via ASN (do inglês, Advanced Shipping Note). Esta parceria permite 
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que seja feita na receção uma comparação do que foi dito pelo fornecedor como sendo o conteúdo do 

envio e o que foi realmente recebido, permitindo À Bosch BrgP saber quais as MP em trânsito para as 

suas instalações. 
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Apêndice I.c - SOL 

O SOL (Sistema Operacional Logístico) é um sistema usado apenas na Bosch BrgP e foi implementado 

em 2007. O SOL é um software de nível intermédio (faz ligação entre o SAP e as áreas operacionais) 

que dá suporte a várias atividades logísticas. Esta ferramenta encontra-se subdividida em quatro 

aplicações móveis: (1) o KALO, (2) o SOL 102, (3) o SOL SMD e (4) o SOL 104. À exceção do SOL 104, 

pois encontra-se fora do foco da dissertação visto ser um software de gestão de produto acabado, todas 

as restantes aplicações móveis serão descritas de seguida. 

 

O KALO (do inglês, KAnban LOgistics) é um sistema de criação e gestão de kanbans eletrónicos (e-

kanban) e veio substituir o antigo processo de utilização de kanban em cartões de plástico. O principal 

objetivo desta aplicação é dar suporte ao pedido de MP por parte de MOE2 ao 102-WH para abastecerem 

os supermercados. Esta aplicação é crítica, pois é a que gere a cadência de abastecimento de MP aos 

supermercados. Caso haja uma falha no sistema, a produção pode mesmo parar. Contudo, este 

processo veio melhorar em muito o processo de construção de lote para pedido de MP e diminuir ou 

eliminar as situações de perdas de kanbans em cartões de plástico. As suas principais características 

encontram-se descritas de seguida: 

 Impressão de etiquetas e-kanban nos diferentes postos de reembalamento de forma a identificar 

qual a MP e o destino da RP em questão; 

 Informar o colaborador sobre as quantidades de MP a serem reembaladas e em que tipo de 

caixa RAKO; 

 Gerir a construção de lote para pedido de MP; 

 Gerar pedidos automáticos ao SAP para que sejam criadas TO entre 102 e MO2. 

 

O SOL 102 é utilizado na logística interna para confirmar qualquer picking ou putaway de MP no armazém 

102-WH. Em relação ao putaway de MP no 102-WH, a TO, que foi criada no momento da leitura das 

etiquetas VDA, é confirmada com o SOL 102. Em relação ao picking de MP no 102-WH o processo 

implica alguns processos extras: 

a) O KALO comunica com o SAP para criar pedidos de MP através de RFC (do inglês, Remote 

Function Call); 

b) O SAP corre um job de 15 em 15 minutos e transforma esses pedidos em TO, respeitando 

políticas de confirmação de existência de MP no armazém; 
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c) É efetuado o picking do 102-WH, efetuando-se a confirmação da TO com o SOL 102. 

O SOL SMD tem as mesmas bases de funcionamento que o SOL 102, mas orientado ao armazém 

avançado SMD. A única diferença é que o SOL SMD não é utilizado para fazer confirmação de TO à 

entrada, mas apenas à saída de MP. As suas principais funcionalidades são: 

a) Visualização das TO em aberto de MP com destino à área produtiva e respetiva rota de picking; 

b) Confirmação da TO de saída de MP do armazém avançado SMD. 

 

 

  



94 

 

Apêndice I.d – CM Tracer, SIIA e PIIA 

Para além do SOL SMD, o CM Tracer também é utilizado no armazém avançado SMD. O principal objetivo 

deste software é a rastreabilidade da MP desde a sua entrada em produção até ser constituinte de um 

produto intermédio, visto tratar-se de uma área em que o tipo de MP utilizado são componentes 

eletrónicos muito pequenos e de grande valor monetário. As principais funcionalidades deste sistema 

encontram-se descritas de seguida: 

a) Registo de chegada de MP às linhas de produção; 

b) Registo de devoluções de MP a o armazém SMD quando não são consumidas na totalidade; 

c) Visualização de todos os momentos de mudanças de estado. 

O SIIA (Sistema Integrado de Inserção Automática), tal como o SOL, é uma aplicação desenvolvida 

internamente. Este software gera pedidos de MP ao armazém avançado SMD. Neste processo não existe 

a construção de lote, sendo que existe um pedido a cada leitura da etiqueta Matlabel da MP. De forma 

semelhante ao que acontece com o KALO, o SIIA envia os pedidos ao SAP que vai de seguida transformá-

los em TO. 

 

O PIIA tem a mesma linha de funcionamento que o SIIA, mas existe apenas para a preparação de fases, 

que é a zona de MOE1 responsável por colocar bobines com condensadores em mesas de preparação 

que serão posteriormente utilizadas nas linhas de produção. 
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APÊNDICE II – ABASTECIMENTO DOS SUPERMERCADOS E MOE2 

O processo de abastecimento de supermercados procede-se da seguinte forma: o colaborador que 

navega o MR coloca as caixas nas respetivas estantes dinâmicas do supermercado indicadas no e-kanban 

(ver Figura 61), seguindo as regras de FIFO (o primeiro a entrar é o primeiro a sair, do inglês First in, 

First out), quando aplicável. A MP volumosa não cabe nestas estantes dinâmicas, sendo que nesses 

casos o operador no MR desacopla a carruagem do MR onde essas caixas se encontram e coloca-a junto 

da linha de produção). 

 

 

Figura 61 - Abastecimento de supermercado. 

Após o abastecimento dos supermercados, o operador carrega o MR com as caixas vazias para proceder 

ao fluxo inverso. 

Depois deste processo, as caixas terão de ser abastecidas à linha através do PoUP (ver Figura 62). 

 

 

Figura 62 - Abastecimento à linha de produção (PoUP). 

Todo o processo de abastecimento a MOE2 encontra-se representado no fluxograma da Figura 63. 
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Figura 63 - Fluxograma do abastecimento de MP a MOE2. 

 

Quando a MP é consumida nas linhas de produção e a embalagem retornável fica vazia, o PoUP procede 

ao esvaziamento do e-kanban. É utilizado um LCB para fazer a leitura da Matlabel presente no e-kanban 

daquela caixa, através da aplicação KALO. Esta leitura é registada no sistema e após ser atingido o lote 

pré-definido para determinada MP, é despoletado ao 102-WH um pedido de MP. Com esta filosofia de 

construção de lote, o trabalho do trilateral que retira material do 102-WH e facilitado, pois em cada 

movimento são transportadas mais quantidades, havendo assim o balanceamento das atividades do 

mesmo. As caixas vazias são colocadas em carruagens vazias que se encontram juntas às linhas de 

produção para que o MR as recolha na passagem de regresso. Existem diferentes tipos de carruagens, 

sendo que umas são de fluxo externo (para colocação de caixas que vão para o armazém externo gerido 

por  parceiro logístico externo à empresa e que é responsável pela limpeza e envio das mesmas para os 

fornecedores) e outras de fluxo interno (são encaminhadas para uma área de limpeza e triagem para 

depois serem reutilizadas internamente), como se pode ver na Figura 64. Visto ainda não se ter extinguido 

completamente o uso de cartões kanban, estes são colocados num quadro Heijunka (ferramenta de 

gestão visual e planeamento) e o operador do MR recolhe-os quando é atingido o lote, trazendo-os para 

o gabinete da logística interna (ver Figura 65). 
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Figura 64 - Zona de limpeza de caixas RAKO (esquerda) e carruagens de fluxo externo (direita). 

 

Figura 65 - Carruagens de caixas vazias e quadro Heijunka (esquerda) e esvaziamento de kanban (direita). 

 

Relativamente ao fluxo externo, um LSP (agente fornecedor de serviços logísticos, do inglês Logistic 

Services Provider) é responsável por colocar as caixas na ST 503, que é a ST que identifica as caixas 

como vazias novamente, prontas para serem reutilizadas pelos fornecedores e enviadas de novo para a 

Bosch BrgP.  

O fluxograma da Figura 41 , representa todo o processo de retorno das caixas vazias e pedidos de MP, 

tendo em consideração o método mais representativo da fábrica que é a utilização de e-kanban (ver 

Figura 66). 
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Figura 66 - Fluxograma de retorno de caixas vazias e pedidos de MP. 

 

Visto o processo de abastecimento do armazém avançado SMD se encontrar fora do scope da 

dissertação, o mesmo encontra-se descrito no Apêndice III – Abastecimento do armazém avançado SMD, 

assim como o processo de abastecimento de MP à área de inserção automática MOE1 (ver Apêndice IV 

– Abastecimento de MOE1 e pedidos de MP).
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APÊNDICE III – ABASTECIMENTO DO ARMAZÉM AVANÇADO SMD 

O armazém avançado SMD abastece a área produtiva MOE1 (produção de PCB’s). Nesta secção iremos 

descrever as duas estratégias de envio de MP para o armazém avançado SMD. 

 Ship to line – a MP é enviada diretamente da receção para o armazém SMD. 

 Min-Max – a MP é enviada da receção para o 102-WH e daqui para o armazém SMD. 

  

Paradigma de abastecimento ship to line 

Este paradigma consiste em transportar a MP diretamente da receção para o armazém avançado SMD 

sem haver a necessidade de armazenamento ou logística da parte de quem a recebe. Após a MP passar 

pelas mesas de conferência são colocadas em paletes especificas e colocadas num local adequado por 

onde passa um colaborador a cada 50 minutos e efetua o transporte para o armazém avançado SMD 

(ver Figura 67). 

 

 

Figura 67 - Palete de MP com destino ao SMD. 

 

De seguida, a palete encontra-se pronta a ser colocada no corredor G do 102-WH onde passará o 

colaborador que está encarregue do seu transporte para o armazém avançado SMD. Ao longo de todo o 

percurso existem afixados os horários de levantamento das paletes, para que todos os colaboradores 

afetados ao processo se encontrem informados e sincronizados (ver Figura 68). 
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Figura 68 - Horário de transporte das paletes para SMD. 

O colaborador responsável por este corredor deve transportar a palete para o lado oposto do armazém, 

junto às bancadas do repacking. Uma vez lá, os MR vão transportar a MP para MOE1 (piso superior) 

através de um elevador. Assim que se encontrem em MOE1, o colaborador do SMD vai recolher e 

reembalar a MP que será depois colocada na sua posição (putaway) (ver Figura 69). 

 

 

Figura 69 - Receção e embalamento no SMD (esquerda) e putaway no SMD (direita). 

A TO é criada e confirmada quando a MP está nas mesas de conferência, ficando assim registada em 

SAP como MP alocada no ST SMD. 

O esquema seguinte demonstra o processo ship to line a partir do momento em que a MP é colocada à 

entrada do corredor G do 102-WH (ver Figura 70). 
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Figura 70 -Fluxograma do abastecimento ship to line. 
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Paradigma de abastecimento Min-Max 

O paradigma Min-Max caracteriza-se pelo abastecimento do armazém avançado SMD de MP que provém 

do 102-WH. Isso deve-se ao faco de o armazém avançado SMD não ter capacidade suficiente para alocar 

toda a MP rececionada que é necessitada em MOE1, desta forma, alguma é temporariamente guardada 

em 102-WH. Quando a MP no armazém avançado SMD atinge o valor mínimo de stock é criada uma TO 

para repor o seu valor máximo de stock. Estas TO são criadas automaticamente de hora em hora. O 

colaborador responsável pela receção das MP ship to line é também responsável por colocar as TO nos 

respetivos corredores do 102-WH para que o operador do trilateral possa proceder ao picking da MP 

pedida ao 102-WH (ver Figura 71). 

 

Figura 71 - Colocação de TO no armazém 102-WH. 

Após a colocação das TO no local indicado, o colaborador transporta as MP pedidas na hora anterior, 

reembala-as e procede ao putaway das mesmas no armazém avançado SMD. É efetuada a confirmação 

das TO no computador e retificada qualquer incongruência relativamente a quantidades, quando 

necessário (ver Figura 72). Após este processo estar finalizado, a MP entra em sistema, ficando 

associada ao ST SMD. 

 

Figura 72 - Confirmação de TO no computador. 
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A Figura 73 demonstra o processo de abastecimento do armazém avançado SMD através do paradigma 

Min-Max. 
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Figura 73 - Fluxograma do abastecimento Min-Max. 
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APÊNDICE IV – ABASTECIMENTO DE MOE1 E PEDIDOS DE MP 

O abastecimento a MOE1 é feito através do operador do MR que efetua ciclos de 20 minutos. Nas linhas 

de produção, as leituras de embalagens vazias de MP geram TO entre o armazém avançado SMD e 

MOE1. Em cada ciclo, o operador do MR recebe no seu LCB as rotas de picking a serem efetuados no 

armazém avançado SMD. Esta rota encontra-se agilizada, tendo em conta todos os picking e os locais 

em que se encontra a MP no armazém. Quando o colaborador chega ao local onde a MP se encontra, 

efetua uma leitura da Matlabel da MP com o LCB, informando o sistema da MP que está a ser recolhida 

do SMD para MOE1. Neste caso, o picking não é feito à caixa, mas sim ao componente ou bobines de 

componentes. Na Figura 74 podemos observar um exemplo de um picking no armazém avançado SMD. 

 

Figura 74 - Picking no armazém SMD. 

A aplicação utilizada na leitura das Matlabel é o SOL SMD. Depois de carregar toda a MP no MR, o 

colaborador vai efetuando as paragens necessárias para abastecer as linhas de produção. Ao chegar ao 

respetivo local, o colaborador volta a ler o código de barras para efeitos de maior controlo e 

rastreabilidade. Quando é efetuado o picking, em SAP, a MP passa a estar em MOE1, sendo que a sua 

localização passa a ser genérica. Para cobrir estas falhas de rastreabilidade existentes no SAP, existe 

uma aplicação chamada CM Tracer (ver Apêndice I.d – CM Tracer, SIIA e PIIA) que é utilizada para 

aumentar a rastreabilidade da MP entre SMD e MOE1, guardando informação mais detalhada no que diz 

respeito à localização da MP. Após o consumo da MP é efetuada uma leitura do código de barras com a 

aplicação SIIA, de forma a ser despoletado um pedido ao armazém avançado SMD. Quando a MP não é 

totalmente consumida, o colaborador deve colocar uma etiqueta cor de laranja e devolvê-la ao SMD. Uma 

vez lá, o colaborador do SMD vai realocá-la no local apropriado, mas desta vez na frente da estante, para 
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que seja a próxima a ser consumida, evitando que se consumam primeiro MP cujas embalagens não 

foram abertas e também evitando que hajam mais do que uma embalagem incompleta nas estantes. 

Neste processo, existe uma leitura específica para devoluções entre a Matlabel da MP e a storage bin 

(posição em SMD) em questão. Em SAP, a MP continua a estar em MOE1, contudo, no software de 

rastreabilidade é possível observar a devolução de MOE1 para SMD. Este software comunica com o SAP 

para as devoluções desta MP e o que acontece no SAP é a execução de um débito de quantidade zero 

da MP devolvida, visto esta já ter sido debitada em sistema aquando do primeiro picking. Com isto é 

possível consultar a quantidade e o tipo de MP devolvida, gerando no SAP uma consulta de MP 

movimentadas, em que a quantidade foi zero. A Figura 75 representa um fluxograma relativo à 

representação do abastecimento de MOE1, as devoluções e os pedidos de MP. 
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Figura 75 - Fluxograma de abastecimento, devoluções e pedidos de MP em MOE1. 
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APÊNDICE V – INVESTIMENTO EM HARDWARE NOS TRÊS PONTOS DE CONTROLO DA ANÁLISE 

 

Picking e Putaway 

 

 

 

Repacking 

 

Hardware Custo 2 3

RFU630 4-port ETSI 1,520.00€             4 6,080.00€   

52010078_mira100-circular-etsi 100.00€                8 800.00€      

52010084_lora-etsi 115.00€                8 920.00€      

M12 2,5m 17P 140.00€                4 560.00€      

R-AC xx1 TNC-TNCR 51.00€                   8 8 816.00€      

Nordic ID Morphic 910.00€                4 3,640.00€   

Tablet 350.00€                4 1,400.00€   Manutenção (10%/ano)

14,216.00€ 1,421.60€                         

PW Supply Cables

Antenna cables

Mobile Devices

Display Devices

WA --> 102 / 102 --> WA-R (2-->3)

Âmbito total do projeto

Tipo

Fixed Readers

Antenas

Tipo Hardware Custo 4 Total

Fixed Readers RFU620-10500 RF Sensor 490.00€     7 3,430.00€                  

LAN cables 8*AWG26 M12 RJ45 51.00€       7 357.00€                      

RFID Printer Zebra Model 4,600.00€ 8 36,800.00€                Manutenção (10%/ano)

40,587.00€                4,058.70€                                 

Âmbito total do projeto
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Milk-run 

 

 

Tipo Hardware Custo 5.1 7

RFU630 4-port ETSI 1,520.00€ -€           

RFU620-10500 RF Sensor 490.00€    -€           

52010082_wira70-circular-etsi 93.00€       -€           

52010078_mira100-circular-etsi 100.00€    -€           

52010084_lora-etsi 115.00€    -€           

4*AWG26 M12 RJ45 27.00€       -€           

8*AWG26 M12 RJ45 51.00€       -€           

PW Supply Cables M12 2,5m 17P 140.00€    -€           

Antenna cables R-AC xx1 TNC-TNCR 51.00€       -€           

Nordic ID Morphic 910.00€    8 7,280.00€   

Fraunhofer Armband 2,100.00€ 8 16,800.00€ 

Tablet 350.00€    8 2,800.00€   

ESL SES-imagotag 20.00€       2600 52,000.00€ Manutenção (10%/ano)

78,880.00€ 7,888.00€                

LAN cables

Mobile Devices

Display Devices

WA --> 102 / 102 --> WA-R (2-->3)

Âmbito total do projeto

Fixed Readers

Antenas
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APÊNDICE VI – CÁLCULO DOS INDICADORES FINANCEIROS PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Picking e Putaway 

 

 

Repacking 

 

Ano n=0 2017

2017 2018 2019 2020 2021

A - Investimento (HW) (14,216.00)€                       

B - Manutenção A*10% (1,421.60)€                               (1,421.60)€                                            (1,421.60)€                 (1,421.60)€                

C - Ganho cálculo de savings 90,000.00€                              90,000.00€                                            90,000.00€                90,000.00€                

D - Benefício C-B 88,578.40€                              88,578.40€                                            88,578.40€                88,578.40€                

E - Fator de atualização (1+(K/100%)^n 1 1.1 1.21 1.331 1.4641

F - Beneficio depois do fator D/E 80,525.82€                              73,205.29€                                            66,550.26€                60,500.24€                

G - Resultado (início do ano) G(n)=G(n-1)+F(n), em que G(0)=A(0) (14,216.00)€                       66,309.82 €                             139,515.11 €                                        206,065.37 €             266,565.61 €            

H - VAL 266,565.61€                                                  

I - Rácio benefício/custo 6.23                                                                  

J - Payback (anos) 0.18 82% 18%

K - Taxa valorização de capital 10%

Cash Flow - Picking e Putaway

Ano n=0 2017

2017 2018 2019 2020 2021

A - Investimento (HW) (40,587.00)€                    

B - Manutenção A*10% (4,058.70)€                                            (4,058.70)€               (4,058.70)€                              (4,058.70)€                

C - Ganho cálculo de savings 88,740.00€                                            88,740.00€               88,740.00€                              88,740.00€                

D - Benefício C-B 84,681.30€                                            84,681.30€               84,681.30€                              84,681.30€                

E - Fator de atualização (1+(K/100%)^n 1 1.1 1.21 1.331 1.4641

F - Beneficio depois do fator D/E 76,983.00€                                            69,984.55€               63,622.31€                              57,838.47€                

G - Resultado (início do ano) G(n)=G(n-1)+F(n), em que G(0)=A(0) (40,587.00)€                    36,396.00 €                                           106,380.55 €           170,002.86 €                          227,841.33 €            

H - VAL 227,841.33€                                                        

I - Rácio benefício/custo 2.09                                                                       

J - Payback (anos) 0.53 47% 53%

K - Taxa valorização de capital 10%

Cash Flow - Repacking
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Milk-run 

 

 

Ano n=0 2017

2017 2018 2019 2020 2021

A - Investimento (HW) (78,880.00)€                        

B - Manutenção A*10% (7,888.00)€                      (7,888.00)€                                      (7,888.00)€                                               (7,888.00)€                                                     

C - Ganho cálculo de savings 36,000.00€                      36,000.00€                                     36,000.00€                                               36,000.00€                                                    

D - Benefício C-B 28,112.00€                      28,112.00€                                     28,112.00€                                               28,112.00€                                                    

E - Fator de atualização (1+(K/100%)^n 1 1.1 1.21 1.331 1.4641

F - Beneficio depois do fator D/E 25,556.36€                      23,233.06€                                     21,120.96€                                               19,200.87€                                                    

G - Resultado (início do ano) G(n)=G(n-1)+F(n), em que G(0)=A(0) (78,880.00)€                        53,323.64 €-                     30,090.58 €-                                    8,969.62 €-                                                10,231.26 €                                                   

H - VAL 10,231.26€                                                          

I - Rácio benefício/custo 0.36                                                                       

J - Payback (anos) 3.47 53% 47%

K - Taxa valorização de capital 10%

Cash Flow - Milk-run


