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RESUMO
Com a publicação do Relatório Final do Estudo Estratégico Prospetivo, em janeiro de 2004 pelo
CEVALOR, tornavam-se evidentes as necessidades de mudança no modelo de negócio das
empresas da fileira das Rochas Ornamentais.
Ainda que não seja o objeto de estudo desta investigação, alicerçada em processos de fertilização
cruzada e de partilha ativa de know-how/transferência de tecnologia, existe desde 2004, uma
aliança entre o setor do Calçado e o setor das Rochas Ornamentais em Portugal.
O setor das Rochas Ornamentais começou por importar o modelo que estava a ser seguido pelo
setor do Calçado, que desde o Projeto FACAP, estava a adotar tecnologias lean thinking nas
empresas, e com isso a aportar flexibilidade e resposta rápida à sua capacidade produtiva.
A importação do “modelo FACAP”, pela fileira das RO, foi possível, não apenas pelo facto de
algumas das empresas tecnológicas deste projeto, entre elas a CEI, Inocam e Zipor terem estado
na base dos principais desenvolvimentos do FACAP, mas também porque o próprio Centro
Tecnológico da Calçado (CTCP) foi membro ativo do consórcio JETSTONE.
O primeiro grande impulso desta nova postura traduziu-se, assim, no Projeto Mobilizador
JETSTONE (Fernandes, 2014), o qual integrou, em consórcio, dez entidades do meio empresarial
e científico nacional. Os resultados obtidos pelo projeto JETSTONE encorajaram a manutenção
da aposta no caminho leanstone traçado, postura esta que deu origem à criação do consórcio
INOVSTONE.
Volvida uma década desde o início do caminho leanstone, verifica-se que, pese embora a
retração global na procura de materiais de construção, as empresas de RO Portuguesas estão a
responder positivamente aos novos desafios com que se deparam:
- O aumento anual das exportações da fileira das Rochas Ornamentais próximo dos 10%;
- Várias das tendências tecnológicas “estado-da-arte” na transformação e extração de Pedra
Natural, são de origem Portuguesa e, exportadas para mais de três 30 Países;
- Verifica-se um contínuo aumento a cadeia de valor dos produtos em Pedra; estima-se que o
VAB das exportações do setor, se situe atualmente acima dos 80%;
- Temos assistido a uma valorização dos produtos em Pedra de origem Portuguesa: A marca
“STONE PT” passou a acrescentar definitivamente valor aos produtos.
- O sector das RO em Portugal assume uma cada vez maior consciência coletiva na
preservação do meio ambiente.

Palavras-Chave: leanstone, cluster, rochas, ornamenatais, inovação, pedra natural, lean,
mármore, granito, calcário,
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I. SUMÁRIO EXECUTIVO
As Rochas Ornamentais constituem o conjunto das pedras naturais que, após um processo
de transformação, conservam na essencialidade a sua composição, textura e caraterísticas
físico-químicas, permitindo a sua utilização enquanto material nobre para construção e
ornamentação.
O setor das Rochas Ornamentais tem registado um significativo ritmo de
desenvolvimento, graças em grande parte à adoção de novas tecnologias lean thinking,
que, associadas a novos conceitos de gestão das operações internas e externas, aportam
competitividade, flexibilidade, resposta rápida e melhoria dos padrões de qualidade,
sempre com o objetivo da valorização dos produtos em prol do cliente final.
Este caminho de incorporação de tecnologias concebidas sob consciência lean na cadeia
de fornecimento do setor das Rochas Ornamentais é hoje conhecido por leanstone, e tem
contribuído para o enriquecimento interno dos produtos e recursos das empresas,
incrementando a sua autoconfiança, permitindo-lhes agir com maior agressividade nos
mercados externos.
Com o presente trabalho, pretendemos dar o nosso contributo sobre a temática da
inovação tecnológica lean no setor da Pedra Natural, enquanto alavanca para uma maior
competitividade e capacidade de internacionalização das indústrias do mesmo.
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II. O setor das Rochas Ornamentais em Portugal
II.1. Breve perspetiva histórica da importância da pedra
Basta-nos uma viagem pelo território hoje reconhecido como Portugal para encontrarmos
a nossa história inscrita na e pela pedra. Desde logo, é-nos possível recuar até tempos tão
imemoriáveis como a Idade do Ferro, apenas pela observação de pequenas construções,
como as casinhas redondas de granito da Citânia de Briteiros de Guimarães, que
remontam ao segundo milénio antes do nascimento de Cristo [Cardozo 1990].
Nenhum outro material poderia testemunhar o devir da história como a pedra.
De resto, foi com ele que, séculos mais tarde, os romanos construíram pontes, estradas,
aquedutos, teatros e tantas outras estruturas próprias da urbe.
Com a construção veio a técnica e arte dos artífices pedreiros. Estes não mais deixariam
de evoluir nas formas de manipular a pedra no seu estado tosco no sentido da
transformação em blocos aparelhados para as cantarias e muitas outras funções [Costa
2007].
O próprio termo estilo não é mais do que uma derivação da expressão estilete, instrumento
metálico próprio para gravar na pedra e dela extrair a forma e adequação à utilização
desejada, próprio para permitir a libertação da verdade e expressão encerrada no material,
permitindo enobrecer a sua aplicabilidade ornamental.
Foi também com a pedra que se escreveu a história de Portugal. Por todo o país abundam
testemunhos do sonho de um Povo, ora em granito e ardósias, na região mais a norte, ora
em calcários nas zonas do Ribatejo e Estremadura, como em mármores, granitos e xistos
no Alentejo e brechas, bem a sul, no Algarve [Moura 2000 / Moura 2007]. Cada região
marca o seu passado intemporal com os materiais que mais abundam. Cada região
enaltece as suas riquezas. Este é o caso do mármore cor-de-rosa alentejano ou do lioz
sintrense com o qual se construiria o imponente Palácio-Convento de Mafra, em pleno
século XVIII [Ameal 1952 / Almeida 2004 / Pereira 2008].
Mas a pedra serviu também para marcar o testemunho do povo lusitano na sua diáspora.
O país, que se tinha formado por força da espada em nome de uma fé católica, coroando
cada pedaço de terra conquistado aos chamados infiéis com grandiosas construções
4
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graníticas, marmóreas e calcárias, como o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça ou o da
Batalha, entre tantas e tantas outras, quis deixar o seu testemunho e grandiosidade gravada
em pedra um pouco por todo o seu mundo ultramarino [González 2010]. Aqui também
proliferam os exemplos em monumentos como a Basílica do Bom Jesus de Goa, ou
mesmo todos os fortes da costa ocidental africana.
Cidades inteiras seriam construídas numa fusão entre os materiais autóctones e os
modelos europeus presentes na metrópole.
Mais uma vez, a durabilidade e versatilidade da pedra elevariam este material ao patamar
da excelência: suficientemente forte para resistir ao devir do tempo; suficientemente
macio como para ser manipulado na criação de esplendorosas ornamentações.
Exemplo disso encontramos na arquitetura colonial brasileira, onde a pedra lioz, utilizada
nos lastros dos navios, era reciclada para a construção das Igrejas, pavimentos e casas
senhoriais. A esse propósito, não podemos deixar de mencionar a descrição de Zenaide
Carvalho Silva que, no seu case study sobre a utilização do lioz nas construções da cidade
da Bahia entre os séculos XVII e XVIII, «O Lioz Português, de lastro de navio a arte na
Bahia», escreve:
«E ali e nas outras igrejas esteve sempre presente o lioz. Deixando o seu berço fez a
travessia do mar partilhando o espaço das embarcações com bacalhaus, azeites e vinhos
para os colonos, e desembarcou na Bahia. Enquanto elemento chave das construções,
nas igrejas sustentou coros e altares, foi paredes e frontispícios, pias de água benta e
lápides de túmulos, observando os passos e vivendo episódios da história do Brasil,
ouvindo atento os sermões do Padre António Vieira, acompanhando os jesuítas na sua
saga. Hoje espreita a lavagem do Bonfim, as festas da Conceição na Praia e, dos umbrais
das casas do Pelourinho, acompanha os ritmos de culturas cruzadas. Intacto, vai
transmitindo a cada geração o legado artístico e cultural deixado pelos portugueses na
Bahia» [Silva 2007].
E seria precisamente a pedra lioz o material predominante na reedificação da cidade de
Lisboa, capital do Império, após o nefasto terramoto de 1755 [Fonseca 2004]. Este facto
está na origem da denominação desta como “cidade branca”, graças à sua peculiar e
única luminosidade, provocada pelo fenómeno de reflexão da proximidade do mar oceano
sobre as aplicações dos calcários brancos. Efetivamente, o lioz branco foi aplicado ao
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longo do tempo na construção e reconstrução dos principais monumentos históricos como
a Sé Catedral, o Panteão Nacional, o Aqueduto das Águas Livres, a Igreja de S. Vicente
de Fora, a Basílica da Estrela, a própria Baixa Pombalina, assim como nas cantarias dos
edifícios de habitação históricos e contemporâneos que contrastam com as policromias
de azulejos e rebocos pintados, além dos pavimentos artísticos da calçada à portuguesa
[Henriques 2009], executada em vidraço branco e basalto negro, entre muitos outros.
O aparecimento e a larga difusão, nos últimos dois séculos, de novos materiais de
construção, tais como, o ferro, o vidro e, sobretudo, o betão armado, vieram permitir o
acentuar da separação entre a delimitação muraria e a estrutura dos edifícios, relegando
para segundo plano a função das alvenarias estruturais em pedra. Assim, a pedra na
história da modernidade está, sobretudo, ligada à condição de revestimento que a evolução tecnológica dos processos de mecanização de corte permitiram reduzir a espessuras
mínimas potenciando a sua aplicação decorativa de acabamento de pavimentos, escadas,
paredes e guarnecimentos.
Este facto não impediu os arquitetos contemporâneos de investirem no desenvolvimento
de construções harmoniosamente integradas dentro do contexto patrimonial histórico,
estabelecendo uma síntese coerente entre passado e presente. Exemplo paradigmático
constitui o Centro Cultural de Belém, onde o denominador comum é o revestimento
integral das fachadas e pavimentos em lioz, cuja textura escassilhada esbate
intencionalmente em distintos matizes cromáticos de branco, creme, amarelo,
avermelhado, também aplicados nos mencionados pavimentos com acabamento
amaciado.
No pós-modernismo (final dos anos 70, início de 80 do século XX.) [Reis 2007], a
utilização da pedra manifestaria frequentemente uma contradição e aleatoriedade com os
elementos arquitetónicos, como é o caso do conjunto dos edifícios das Amoreiras ou do
BNU, em Lisboa (da autoria de T. Taveira) [Moura 2000].
Também dentro e de tendência eclética, o edifício da Caixa Geral de Depósitos (da autoria
de Arsénio Cordeiro) é um exemplo da aplicação intensiva do lioz, em distintas formas
de tratamento e cromatismos: rosa, amarelo, branco e abancado polido, em contraste com
o mármore verde-escuro.
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A larga tradição histórica da construção em granito no norte do País e na cidade do Porto
[Moura 2000] passa a ser fortemente interpretada na arquitetura contemporânea de
arquitetos como Fernando Távora, Álvaro Siza e Souto Moura (autores emblemáticos da
Escola do Porto).
Entre a vasta e notável obra arquitetónica de Álvaro Siza, marcada pelo experimentalismo
de inovadoras metamorfoses plástico-espaciais, a pedra ornamental é utilizada em
diversas aplicações que procuram reforçar, demarcar ou unir determinados elementos
arquitetónicos, tornando as adequações funcionais em subtis intenções estéticas.
Na apreciável obra de E. Souto Moura, os embasamentos e muros de cantaria em granito
(perpianho) jogam um papel construtivo e estético, fundamental nas delimitações
arquitetónicas e na integração nos lugares, contrastando intencionalmente com a
linguagem minimalista dos grandes envidraçados e da dominância das grandes superfícies
brancas como é visível na Casa das Artes no Porto [Castro 2008 / Tostões 2008].

II.2. Setor da pedra natural em Portugal
Pode dizer-se que o setor da Pedra Natural integra dois subsetores: a extração e
consequente transformação da pedra para fins ornamentais, normalmente designado por
setor das Rochas Ornamentais, e a extração e transformação para fins industriais,
habitualmente designado por setor das Rochas Industriais.
Pese embora o facto da gestão da cadeia de fornecimento tender, cada vez mais, à
unificação de ambos, ao longo deste trabalho abordaremos apenas o setor das Rochas
Ornamentais, especialmente na sua componente de transformação, pois, é neste que se
vem constatando, nos últimos anos, uma maior margem de crescimento e valor
acrescentado no conjunto global da economia portuguesa.
Portugal, mesmo sendo um país de pequenas dimensões, dispõe de uma diversidade
significativa de rochas com aptidão para uma utilização ornamental, evidenciando-se
como um dos maiores exportadores a nível mundial, onde, acordo com dados fornecidos
pela ASSIMAGRA (Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e
Ramos Afins), ocupa o 8º lugar como produtor, sendo-lhe imputável a responsabilidade
da criação de mais de 18.000 postos de trabalho diretos no âmbito de um conjunto de
cerca de 2.000 empresas, nos domínios da extração, transformação, produção de
equipamentos e ferramentas.
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Estes mesmos valores são reforçados por dados estatísticos da EUROSTAT e da DGGE
(Direção Geral de Geologia e Energia) [Moura 2006] os quais revelam que os valores de
pedra extraída exportada rondavam, no início deste milénio, os 50%, tendo em 2004
representando um total de 207 milhões de euros, representando mais de 50% do valor da
exportação de substâncias minerais nacionais desse mesmo ano. Os Mármores e Calcários
foram os mais exportados, com valores na ordem dos 63%, seguido dos Granitos e rochas
similares, com 19%, e da pedra para calçada com 15%, correspondendo os restantes 3%
à ardósia (Xistos).
O posicionamento de Portugal dentro dos 10 principais países exportadores de Rochas
Ornamentais antes da crise financeira verificada em 2009, dava conta não só da
excelência da matéria-prima explorada, mas também de um posicionamento estrutural
eficaz ancorado numa indústria que, embora tradicional, revelava flexibilidade e boa
adaptabilidade competitiva face à abertura de novos mercados.
Concluímos tratar-se, assim, de uma atividade económica de importância e
expressividade relevante no contexto global do país, tendo, em 2009, atingido os 5,7%
das exportações totais nacionais, não mais parando de aumentar.
Dados mais recentes apontam, aliás, para uma revigorização do setor na fase pós crash
económico em que nos encontramos, apontando 2013 como um ano de ouro no setor,
quer ao nível da percentagem global de exportações, quer quanto à diversidade de países
importadores (ver Figura II.1).
Transcrevemos a este respeito as conclusões proferidas pela própria ASSIMAGRA,
segundo a qual:
“As exportações de pedra natural portuguesa continuam a crescer a um ritmo
assinalável. Comparando o mesmo período homólogo referente ao ano passado [2012],
constata-se que do Top 30 de países importadores de pedra portuguesa, apenas não se
verificou crescimento em 4 destinos (China, Bélgica, Marrocos e Líbano), sendo que nos
restantes mercados a pedra natural portuguesa impôs-se com um crescimento
significativo. Os destinos onde se verificou um maior crescimento foi na Europa (com
França, Alemanha, Espanha e Itália a encabeçarem o continente europeu) e na Arábia
Saudita. Face às previsões encontradas, aponta-se o ano de 2013 como o ano record em
exportações de pedra natural portuguesa.”
Figura II.1 – Valor das Exportações em 2012 e 2013
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[ASSIMAGRA, 2013]
Trata-se, como podemos observar, de um setor que merece uma atenção especial no
sentido do incremento contínuo de elementos potencializadores da criação de valor e
consequente valorização da matéria-prima que o compõe.
Do ponto de vista da terminologia comercial classicamente aceite, podemos considerar
que a tipologia das rochas exploradas em Portugal para fins ornamentais é composta por
rochas carbonatas e silicatadas [Moura 2000 / Moura 2007], cobrindo estas, grosso
modo, três grupos: os Mármores e Calcários; os Granitos; e os Xistos.
A ordenação supra referida correspondeu até muito recentemente ao grau de importância
relativo que cada grupo representava no contexto comercial nacional.
Contudo, podemos afirmar com alguma certeza, tratar-se de uma classificação hoje em
dia declinante, pois, a comercialização dos Granitos tem vindo a aumentar em
detrimento dos Mármores e Calcários, em parte, devido à contração do mercado
ocorrida em 2009; situação que apenas com o decurso do tempo poderemos vir a
determinar ser conjuntural ou não.
Assim, dados recentes revelados pela ASSIMAGRA no WBP (World Business
Partners), informam que, do universo das 472 empresas que se dedicam especificamente
à extração de Rochas Ornamentais, constata-se uma percentagem de 56% do global de
empresas que desenvolvem a atividade de extração de Granito (258 PMEs), contra os
25% de empresas que se dedicam à extração de Mármores (120PMEs) [ASSIMAGRA,
2011] como se mostra na Figura II.2.
Esta realidade está intimamente relacionada com os processos de aumento da
internacionalização que a indústria do setor, predominantemente constituída por
pequenas e médias empresas (PMEs), tem vindo a percorrer.
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Figura II.2 – Actividades das Empresas que se dedicam à extração da rocha
Ornamental, por tipo de extração.

[ASSIMAGRA, 2013]
Como se pode observar na Figura II.3, neste contexto o grupo claramente vencedor, no à
criação de riqueza diz respeito, é o dos Mármores e Calcários em detrimento dos Granitos.
Figura II.3 - Principais Substâncias Exportadas em 2010

[DGEG 2010]

II.3. Produtos e processos clássicos de produção
“Todas as rochas naturais são suscetíveis de utilização,
mas não são passíveis de utilização indistinta.”
António Casal Moura

Uma vez extraídas, as diferentes tipologias de rochas originarão, em função dos distintos
processos de transformação, um conjunto diferenciado de produtos, que serão canalizados
para os mais variados mercados.
Para tal, é fundamental o conhecimento concreto e profundo de cada matéria-prima.
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Em termos genéricos e sucintos, podemos avançar as seguintes características físicomecânicas essenciais das rochas ornamentais portuguesas:
•

Granitos - revelam excelentes características físico-mecânicas, tornando-a
utilizável em todos os tipos de aplicações, quer em interiores, quer em exteriores.

•

Mármores - na generalidade, apresentam valores correspondentes a rochas de
apreciável qualidade, cuja utilização se alarga, de modo geral, a toda a gama de
aplicações, interiores como exteriores.

•

Calcários - a grande maioria exibe características físico-mecânicas compatíveis
com a sua utilização em interiores e exteriores, ainda que, neste caso, algumas
restrições se devam impor à utilização de algumas das tipologias quando
confrontadas com situações de forte exposição a ações de gelo - degelo
[Rebola:2013].

Na Figura II.4 resumem-se os processos clássicos de transformação por tipos de rochas e
produtos finais.
Figura II.4 - Processos clássicos de transformação por tipo de rocha e produto

[Rebola:2013]
Em termos genéricos, o processo inicia-se com a extração da matéria-prima onde, o
habitualmente designado bloco, pode constituir por si só um produto final ou material
para transformação.
Neste segundo caso, segue-se a transformação propriamente dita, que confere valor
acrescentado à matéria-prima e que poderá dar origem a três tipos de produtos: Chapa
Serrada, Ladrilhos e Obras por Medida. Enquanto a Chapa Serrada pode ser considerada
um produto semiacabado, os restantes são produtos finais, podendo ser diretamente
aplicados em obra.
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Quando em fase de acabamentos, estes produtos podem sofrer uma nova transformação
(transformação secundária), adquirindo características finais, como sejam, polido,
bujardado, flamejado, entre outros.
O Fluxo sumário da transformação da Pedr Natural é apresentado na Figura II.5.
Figura II.5 - Fluxo genérico de transformação de Pedra Natural

Figura II.5 - Fluxo genérico de transformação de Pedra Natural
As fábricas de transformação são essencialmente desenhadas (layout) em dimensão e em
organização estrutural de acordo não só com o tipo de rocha trabalhada, mas também com
os produtos finais pretendidos (chapa serrada, chapa acabada, ladrilho, obras por medida,
etc.).
Estas definições condicionam a distribuição dos empreendimentos que laboram no setor
das Rochas Ornamentais, proporcionando uma variação significativa, que resulta da
combinação dos aspetos acima referidos – rocha trabalhada / produto final pretendido.
Embora em certos aspetos o tipo de pedra processada venha a influenciar a definição do
dimensionamento, esta não é a principal condicionante, tendo em conta a existência de
equipamentos que possibilitam a manipulação de uma grande diversidade de materiais. A
principal condicionante encontra-se antes no tipo de produto final pretendido.
Assim, é possível observam dois tipos de unidades de transformação com estruturas
completamente díspares:
• Empresas de pequenas dimensões - onde se incluem oficinas de cantaria ou
fábricas transformadoras, especializadas num único tipo de pedra;
• Empresas de maiores dimensões - que estão equipadas para a serragem e produção
de um vasto leque de produtos finais, com os mais diversos acabamentos.
Normalmente estas transformadoras estão fortemente vocacionadas para a
exportação, associando-se a pedreiras a montante, processando ou com capacidade
para processar materiais importados.
O posicionamento destes empreendimentos no mercado é necessariamente diferente e
delimita a sua abrangência. Por norma, as empresas de menor dimensão funcionam como
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subsidiárias das empresas de média dimensão, que as subcontratam para executarem
trabalhos menos rentáveis.
Figura II.6 - Cadeia de produção das Rochas Ornamentais

[Cevalor - EcoStone, 2012]
O esquema apresentado na Figura II.6, permite-nos analisar de forma sintética a cadeia
de produção das Rochas Ornamentais, mostrando ainda uma aproximação a um balanço
de massa onde se pode observar que, para produzir 70 toneladas de produtos finais (e.g.
ladrilho) é necessário extrair 1.000 toneladas de pedra, o que confere ao processo
existente um aproveitamento de uns meros 7% [ Cevalor - EcoStone, 2012].
As restantes 930 toneladas representam ou resíduos originados durante o processo ou
materiais de fraca qualidade.
Estima-se que a quantidade média de resíduos gerados na Europa, em todas as fases de
produção de Rochas Ornamentais, possa largamente exceder os 80% do total do material
bruto produzido [ Cevalor - EcoStone, 2012].
Um caminho para a resolução deste problema passa, ou tem passado, pelo
desenvolvimento de novas tecnologias e organização de trabalho diferente, que potencie
um maior aproveitamento através da redução dos resíduos na fonte, assim como um
incremento da reutilização dos resíduos criados, aumentando, desta forma, a eficiência
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total da cadeia no que se refere não só a aspetos económicos mas ainda ambientais e
sociais.
Um outro ponto a considerar no domínio de uma eficaz promoção dos produtos, diz
diretamente respeito à figura do prescritor, pois, o mercado da Pedra Natural, embora
diversificado, encontra-se intimamente associado ao setor da construção civil.
Aqui é importante considerar que o prescritor poderá influenciar a escolha do cliente no
processo da seleção da pedra para uma determinada aplicação. Este stakeholder constitui
um elemento a ponderar na cadeia de fornecimento, pois, apesar de se revelar quase
invisível, recai sobre ele uma efetiva escolha da matéria a adquirir. Assim, torna-se
premente o desenvolvimento sobre ele de ações de promoção dos produtos, quer ao nível
da mera informação, quer também de âmbito formativo, no sentido de o apossar dos
conhecimentos necessários onde alicerçar as suas opiniões.

II.4. Layouts clássicos de transformação de rocha para fins
ornamentais
Hoje em dia, as exigências do mercado no que aos produtos finais de alta precisão em
dimensões e acabamentos de elevada qualidade diz diretamente respeito, obriga a que a
fase de transformação constitua a componente eventualmente mais importante da
indústria de rochas ornamentais.
Em termos genéricos, a sequência da transformação envolve as etapas de aparelhamento
dos blocos, serragem de blocos em chapas, polimento da chapa, corte da chapa em bandas,
corte das bandas em ladrilhos e acabamento.
Apresentamos de seguida, na Figura II.7, um esquema sintético demonstrativo do
processo de transformação das Rochas Ornamentais. Trata-se de uma sequência muito
genérica, podendo verificar-se, na realidade, múltiplos cenários e nuances no sentido da
complexificação, servindo esta apenas como um exemplo do fluxo de manipulação mais
básico desde a entrada do bloco na fábrica até à sua saída.
Figura II.7 – Processo e transformação da Rocha Ornamental.
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Como se pode observar, a transformação da rocha no seu estado bruto inicia-se com a
entrada na fábrica de um bloco previamente selecionado de acordo com o produto final
que se pretende obter.
A primeira operação do processo, denominada transformação primária, consiste, caso os
blocos não venham já aparelhados da pedreira, na preparação dos mesmos, através do seu
esquadrejamento/aparelhamento, de forma a rentabilizar a matéria-prima, bem como o
equipamento de serragem.
Esta primeira fase é muito importante, uma vez que dela depende a melhor eficiência do
processo transformador, maximizando o aproveitamento da rocha, reduzindo os
consumos e a produção de resíduos. De facto, o custo/hora do corte com a mono-lâmina
ou o mono-fio é bastante menor que o custo/hora do corte com o engenho, pelo que os
blocos só deverão avançar para este equipamento depois de devidamente aparelhados e
cuidadosamente inspecionados no que respeita à presença de fissuras.
A fase seguinte corresponde a uma serragem ou corte primário do bloco. O tipo de
serragem a efetuar, isto é, o tipo de equipamento a utilizar, depende sempre do produto
final que se pretende obter, bem como da tipologia de bloco disponível.
Se as dimensões e qualidade do bloco permitirem, o mesmo será serrado em chapa no
engenho ou multi-fio. Se não possuírem essas dimensões, ou apresentarem defeitos, os
blocos serão processados em bandas, no talha-blocos.
Posteriormente à serragem ou corte primário do bloco procede-se ao tratamento de
superfícies, recorrendo a equipamentos que darão origem ao aspeto final do produto.
Nesta fase são utilizados equipamentos como a polidora, a máquina de flamejar ou a
máquina de bujardar.
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Por fim, surgem as operações de corte secundário e acabamentos.
É neste grupo de operações que nos últimos anos se tem verificado um desenvolvimento
tecnológico mais expressivo no que aos equipamentos utilizados no processo de
transformação diz diretamente respeito, nomeadamente, o fabrico assistido por
computador, equipamento laser e máquinas de corte com controlo numérico (CNC).
Do ponto de vista do seu layout fabril, as unidades de transformação podem ser divididas
em várias áreas funcionais, localizadas geralmente em diferentes locais da fábrica.
Nem todas incluem todas as áreas funcionais, podendo algumas incluir mais do que uma.
As pequenas empresas, incluindo apenas a oficina de obras por medida, são bastante
comuns (e.g. cantarias ou outras).
As fábricas são sempre personalizadas, o que conduz a uma grande diversidade de layouts
que se podem tornar muito complexas consoante a combinação de diferentes requisitos
de produção.
As áreas funcionais convencionais ou clássicas, convencionalmente, as seguintes:
•

Secção de Serragem: corresponde à primeira fase do processo de transformação,
onde os blocos são transformados em produtos semiacabados.

As máquinas instaladas nesta área correspondem, por norma, a monolâminas, engenhos
de serrar, máquinas de corte de discos e/ou fio diamantado, máquinas auxiliares para o
transporte dos produtos semiacabados (gruas, máquinas para descarregar as tiras/bandas
ou os blocos, trolleys de carga (zorra)). Podem ainda ser aqui instaladas outras máquinas
auxiliares. Por exemplo, em fábricas de ladrilhos de mármore é comum ter um cortatopos, para otimizar o trabalho das etapas subsequentes do processo (acabamento) ou uma
máquina de seccionamento (rufiadora), para dividir cada tira em duas mais finas.
A produtividade da secção de corte é usualmente expressa em m2/h de trabalho e o
rendimento pode ser expresso em metros quadrados de tiras/chapas por metro cúbico de
bloco em bruto:
•

Linha de acabamento para ladrilhos (Modulares): nesta área funcional os produtos
semiacabados (tiras) são transformados no produto final (ladrilhos), por meio de
uma ou mais linhas de produção em massa.
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Uma vasta gama de máquinas é aqui instalada: calibradora, polidora, corta-topos,
máquina de chanfrar, máquina de limpeza, secagem e embalagem (manual ou
automática).
A produtividade desta linha pode ser expressa em m2/h de trabalho, mas a velocidade
média do sistema de transporte é um índice de produtividade efetiva, já que todas as
máquinas estão geralmente ligadas em série (a saída de cada máquina é a entrada para a
seguinte). Este valor, multiplicado pela largura das tiras, representa a produtividade em
metros quadrados por unidade de tempo:
•

Linha de acabamento de chapas: nesta linha, a chapa como produto semiacabado
é transformada em produto acabado, por meio de uma ou mais linhas de produção
em massa.

Ao contrário de uma fábrica de ladrilhos modulares, aqui as máquinas a instalar são muito
mais restritas na tipologia; por norma, uma polidora de chapa, uma máquina de corte
transversal e uma máquina de corte longitudinal.
São geralmente instalados também equipamentos auxiliares para manusear as chapas,
essencialmente para a função de carga/descarga ou transporte. A produtividade da linha
pode ser expressa em m2/h de trabalho, e também aqui a velocidade média do sistema de
transporte é um índice de produtividade efetiva:
•

Linha ou oficina de obras por medida: os produtos semiacabados são
transformados em produtos finais por máquinas que operam em pequenos lotes
ou manualmente.

Pressupõe a disponibilidade de uma vasta gama de máquinas. Estas podem requerer
recursos humanos qualificados, em comparação com uma linha de produção em massa,
de acabamento ou de secção de corte.
Este processo de fabrico está, por vezes, mais diretamente relacionado com a componente
artística do que com a produção em massa.
A produtividade das máquinas utilizadas pode variar entre uma vasta gama de valores:
desde a baixa capacidade de uma máquina manual, até à fresa CNC totalmente
automatizada.
Todas as fábricas são equipadas com os serviços tradicionalmente instalados em fábricas
industriais: energia elétrica, pressão de ar e água industrial.

Agostinho Manuel Antunes da Silva
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Além disso, na maior parte das instalações industriais, é possível encontrar uma central
de reciclagem de água, equipada com filtros e dispositivos para controlar os componentes
adicionais da mesma, como os floculantes, assim como a sua qualidade, e.g. medidores
de pH.
Seguidamente, apresentamos exemplos esquemáticos de alguns layout básicos nas
Figuras II.8 a II.12 (os esquemas ampliados destas mesmas figuras podem ser consultados
em detalhe nos Anexos 1 a 5) [Carosio & Paspaliaris 2007]:
Figura II.8 - Transformação de granito, para a produção em massa de ladrilhos

[Carosio & Paspaliaris, 2007]
No layout apresentado na Figura II.8 (correspondente ao Anexo 1), pode ser observada
uma área de stock para os blocos de pedra, com um pórtico de 30 Ton de carga.
A Secção de Corte inclui duas máquinas multi-disco de 4 colunas (2), equipados com
descarregadores automáticos de bandas (1), uma diversidade de carrinhos de apoio para
os blocos (23) e um transportador único para esses carrinhos (22).
Neste layout há uma única linha de acabamento, incluindo um carregador automático de
bandas (24), uma máquina de disco de corte transversal de bandas para prédimensionamento (4), uma máquina de polir combinada com calibradora (6), uma
máquina de corte transversal para realizar o corte de ladrilhos (8), uma máquina de
chanfrar (10), uma unidade de limpeza e secagem (11), seguida de uma estação de
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embalagem manual. A alimentação de tiras é assegurada por meio de tapetes rolantes (35-7-9).
No layout da Figura II.9 (para maior detalhe consultar o Anexo 2) é possível observar a
secção de corte equipado com um talha-blocos multi-disco de quatro colunas (2) com um
carrinho de suporte de bloco (zorra) e grua manual de descarga (3). A grua transporta as
bandas para uma curta linha de processamento incluindo um corta-topos para um prédimensionamento (4) e uma rufiadora (6). A partir de um tapete rolante (5), as tiras são
carregadas em paletes verticais.
Figura II.9 - Transformação de Mármore para Ladrilhos Modulares

[Carosio & Paspaliaris, 2007].
A linha de acabamento começa com uma calibradora (8), seguida por um centro de
enchimento de imperfeições, incluindo um forno de secagem, uma estação de enchimento
manual e um forno de secagem final. Em seguida, as bandas são polidas (12) e cortadas
em ladrilhos por uma máquina de 3 discos transversal (14). Uma máquina de chanfrar
(16) e uma unidade de limpeza e secagem (17) realizam as etapas finais antes da
embalagem. A alimentação das tiras é assegurada por meio de um tapete rolante.
Figura II.10 - Transformação de Mármore para a produção de chapa

Agostinho Manuel Antunes da Silva
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[Carosio & Paspaliaris, 2007].
No layout da Figura II.10 (Anexo 3), a secção de corte inclui dois engenhos diamantados
(1) e uma diversidade de carrinhos de transporte de blocos (2) com um transportador
único para esses carrinhos (3). A linha de acabamentos é alimentada por meio de grua
(12) para a máquina de polimento de chapas (9). Uma unidade de enchimento (massa)
para chapa (7-8) é seguida por outra máquina de polimento. Um descarregador automático
(4) permite o armazenamento das chapas em paletes, na posição vertical.
Neste layout a unidade de depuração de água também está representada
esquematicamente.
No Layout da Figura II.11 (Anexo 4), as chapas são carregadas e descarregadas de forma
automática (1). Uma única secção de corte (4) realiza tanto corte transversal como
longitudinal. A máquina de polimento (6) é o coração da linha.
Figura II. 11 - Linha de acabamento para chapas de Mármore

[Carosio & Paspaliaris, 2007].
A figura II.12 (anexo V) representa dois layouts típicos para a produção em massa de
ladrilho de granito: em “linha” ou em “U”. Os equipamentos instalados têm funções
semelhantes. As diferentes disposições assumem como objetivo a sua melhor adaptação
a espaços diferentes.
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Figura II.12 - Layout de acabamento para produção de ladrilho de granito

[Carosio & Paspaliaris, 2007].
Adicionalmente, o layout em “U” tem maior capacidade de produção, pois a máquina de
polimento tem mais cabeças de polir, e o multidiscos transversal é uma máquina de alta
produtividade com fluxo de alimentação contínua.
O layout em “linha” inclui um carregador automático (1), correias transportadoras ou
bancos de rolos motorizados (2-4-6-9-11-12), uma unidade de corte transversal
monodisco para o pré-corte (2), uma unidade de calibração de granito (5), uma máquina
de polimento de granito (7), uma unidade de secagem (8), uma máquina transversal (10),
uma máquina de chanfrar (13), uma unidade de secagem (14) e uma unidade de limpeza
(15).
Em modo de concluão, é importante salientar que os layouts apresentados anteriormente
evidenciam essencialmente a elaboração de produtos standard, tratando-se de produção
em massa, vocacionada para volumes relativamente grandes e para produtos de relativo
baixo valor acrescentado, onde o fator dimensional ou o tipo de acabamento são os
aspetos que distinguem os diferentes produtos.
A grande maioria das PME’s que caracterizam o setor da pedra ornamental estava
vocacionada e formatada para o tipo de produtos referido acima, o que constituía, face à
enorme quebra do mercado da construção e a uma cada vez maior concorrência, um
constrangimento para as mesmas.
Pensamos ser neste contexto que a incorporação de inovação lean, nos processos e
produtos, constitui um elemento criador de novos fatores de competitividade
mobilizadores.

Agostinho Manuel Antunes da Silva
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III. Gestão de operações – fundamentos do pensamento lean
“Com Organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito”
Pitágoras
A entrada neste novo Milénio constituiu para Portugal uma mudança total dos paradigmas
de criação de valor, conjuntura que, como todos sabemos, atingiu graus de complexidade
e desafio completamente novos após a crise de 2009, que nos conduziu ao resgate
financeiro sob o qual ainda vivemos.
A partir de um modelo predominantemente formado por pequenas e médias empresas,
onde as estruturas familiares ainda constituíam um peso importante no conjunto global,
foi necessário evoluir de forma muito rápida e abrupta para modelos de parcerias
tendentes à criação de sinergias absolutamente cruciais para a sobrevivência em mercados
internacionais, incontornáveis no âmbito dos novos paradigmas da Aldeia Global.
No sentido de potencializar as mencionadas alterações, os governos foram estimulados a
criar clusters de atividade. Aqui, as assimetrias entre os diversos setores da indústria
tornaram-se bastante claros. Os níveis de desempenho diferem substancialmente.
Contudo, esta esquematização global permite também traçar planos e objetivos concretos
no sentido de potencializar os níveis de resultado para cada cluster, atendendo à
especificidade de cada um.
Pensamento comum a todos, por ser verdadeiramente transversal, constitui o combate ao
desperdício, no sentido da contínua racionalização de meios e serviços tendentes ao eficaz
aumento da competitividade e constante inovação.
Neste âmbito, assistimos à elevação ao estatuto de vedeta do pensamento Lean,
praticamente ausente no tecido empresarial português do século XX.
Seguidamente daremos conta deste modelo de forma a podermos demonstrar
posteriormente, e como nos propusemos, a sua aplicabilidade no setor da Pedra Natural.

III.1. Beve perspetiva do pensamento lean
Desde o seu advento, a industrialização assentou num processo de desenvolvimento
tecnológico contínuo tendente à cabal satisfação do cliente final, solução única para a
criação de valor.
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Contudo, na aurora do século XX, a necessidade de prosseguir este objetivo revelou
encerrar dois efeitos perversos: o do aumento excessivo da burocracia e dos tempos
efetivos de entrega, com consequente aumento de stocks.
O setor onde mais se sentiu esta realidade foi o automóvel, alavancado pela opção da
indústria Ford de massificar a produção.
Como muito bem descreve João Paulo Pinto:
«Quando Henry Ford introduziu as técnicas de produção em massa para o fabrico de
automóveis, no início do século XX, alterou os paradigmas de fabrico artesanal para o
fabrico em série. (…) A avaliação do desempenho passou a concentrar-se na utilização
dos recursos e os processos de organização e layouts passaram a orientar-se pelos
princípios da produção em massa (ou série). À medida que a complexidade destes
processos aumentou, associado a uma maior oferta de produtos, foram desenvolvidos
complexos sistemas de gestão. (…) Estes levaram a acumulação de stocks e ao aumento
dos tempos de processo (lead time). O tempo para converter materiais em produtos finais
aumentou e consequentemente o tempo de resposta a pedidos e reclamações dos clientes
também aumentou levando ao desenvolvimento de complexos processos de controlo e au
aumento de custos e de stocks.» [Pinto 2008].
Esta complexificação processual entrou em rota de colisão com o cliente final, aquele
que, como sabemos, é, por natureza, insatisfeito e que exige sempre mais e melhor, com
a garantia do preço mais atrativo.
Efetivamente, e como refere muito bem João Paulo Pinto, «(…) as expetativas dos clientes
cresceram rapidamente. Atualmente, o mercado exige entregas rápidas e reduzidos lead
times, mais personalização dos produtos e serviços, melhor qualidade e a baixos preços»
[Pinto 2008].
Curiosamente, a resposta a este problema surgiu não nos E.U.A. mas no Japão, fruto da
intensa evolução tecnológica e industrial do pós-guerra.
A indústria seria a mesma, mas aqui sob a marca Toyota.
Efetivamente, os técnicos da empresa japonesa desenvolveriam toda uma nova filosofia
de gestão da produção alicerçado em três áreas concretas [Hino, 2009]. A saber:
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•

sistema de produção, TPS – Toyota Production System;

•

gestão total da qualidade, TQM – Total Quality Management

Engenharia e Gestão Indústrial

Gestão de Operações – Fundamentos do Pensamento Lean
•

manutenção produtiva total, TPM – Total Productive Maintenance (conhecido
hoje como gestão produtiva total, TPM – Total Productive Management.

O objetivo último? A satisfação cabal e eficaz das necessidades e expetativas do cliente
final, em constante e rápida evolução.
Pouco depois, empresas americanas como a Motorola ou a General Electric
desenvolveriam os seus próprios modelos para prosseguirem os mesmos fins. Referimo-nos especificamente ao conceito Six Sigma [Grupta 2012], ao qual se juntaram sistemas
de gestão da qualidade, como o ISO-9000, International Organization for
Standardization, hoje ISO-9001; ou QS-9000, Quality System Requirements (sistema
particularmente caro à indústria automóvel americana, Chrysler Corporation, Ford Motor
Company e General Motors Corporation, que fizeram publicar relatórios e estudos
conjuntos nos anos de 1994, 1995 e 1998).
Qual o objetivo obsessivamente perseguido em todos estes casos? A eliminação do
desperdício em prol da maior criação potencial de valor.
Libertava-se assim da incubadora o Lean Thinking.
Recorrendo mais uma vez a João Paulo Pinto, o lean thinking nasceu como «(…) um
sistema de gestão cujo objetivo é desenvolver os processos e procedimentos através da
redução contínua de desperdícios em todas as suas fases, como, por exemplo, excesso de
stocks entre estações de trabalho, bem como tempos de espera elevados (…)»[Pinto
2008].
Relacionando-se o pensamento lean com a eficiência dos processos e, por conseguinte,
com a quantidade de recursos necessários para se conseguir o resultado pretendido,
eficiência e produtividade passam a ser encarados como sinónimos.
Esta filosofia de liderança e gestão altamente racionalizada universalizou-se. Hoje, é
utilizada em qualquer domínio, em qualquer país. Consiste num saber estar para o
Milénio da globalização.
Mas, afinal em que consiste o desperdício, este vilão no argumento de qualquer sistema
de gestão eficiente?
Desperdício consiste em toda e qualquer atividade realizada que não acrescenta valor,
consumindo recursos e tempo, conduzindo à libertação no mercado de produtos ou
serviços desnecessariamente caros e, como tal, pouco competitivos.

Agostinho Manuel Antunes da Silva
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A vantagem competitiva mede-se pelo valor que as organizações criam e por aquilo que
pedem em troca [Suzaki 2010]. Quanto mais favorável for esta relação para o cliente,
maiores as hipóteses de vencer no mercado.
O desperdício é como o pecado: manifesta-se de várias formas, mas resulta sempre no
mesmo: mais tempo e mais custos sem benefícios.
Devemos, ainda assim, colocar de parte toda a carga negativa associada ao desperdício
assumindo uma atitude proactiva, consistindo esta numa outra faceta do pensamento lean,
porquanto assente no princípio do aproveitamento máximo. Em vez de considerar, por
hipótese, a existência de um desperdício na ordem dos 95%, devemos antes considerar
constituir este 95% de oportunidades [Suzaki 2013]. De facto, ao identificar e quantificar
o desperdício que gera, a organização está simultaneamente a revelar um mundo de novas
oportunidades.
Na identificação do desperdício ou gordura que gera, a organização deve começar pela
própria classificação da mesma. Assim, podemos encarar genericamente dois tipos [Hino
2009]:
•

Puro desperdício – Atividades totalmente dispensáveis, como por exemplo,
reuniões onde tudo se fala e nada se decide, deslocações, paragens e avarias.

As empresas devem obrigar-se a eliminar totalmente este tipo de gordura. O puro
desperdício chega a representar 65% do cômputo funcional das organizações.
•

Desperdício necessário – Embora não acrescentando valor, estas atividades têm
de ser realizadas. São exemplo disso a inspeção da matéria-prima comprada,
realização de setups, ou o serviço de contabilidade numa unidade de prestação de
serviços de saúde.

Este é, por ventura, o domínio mais difícil de gerir, uma vez que, não o podendo eliminar,
as organizações dever-se-ão empenhar seriamente na sua redução.
Os criadores do termo Lean Thinking, Womack e Jones [Womack 2003] enumeraram, na
sua primeira edição da obra com o mesmo nome, de 1996, cinco princípios basilares:
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•

Criação de valor;

•

Definição da cadeia de valor;

•

Otimização do fluxo;

•

Sistema pull;

•

Perfeição.
Engenharia e Gestão Indústrial

Gestão de Operações – Fundamentos do Pensamento Lean

Estes foram ainda colocados numa sequência tal, que a sua realização poderá servir como
roadmap para a implementação da filosofia lean nas diferentes organizações [Pinto
2009].
No entanto, esta sistematização revelou alguns problemas.
Em primeiro lugar, consideram apenas a cadeia de valor do cliente, quando, numa
organização não existem uma mas várias cadeias de valor, isto é, uma para cada
stakeholder.
Logo, o desafio não se centra na criação de valor mas sim de valores.
Uma segunda limitação traduz-se na própria natureza dos princípios elencados. Levados
à letra, poderão conduzir as organizações a entrarem em ciclos infindáveis de redução de
desperdícios, ignorando a crucial atividade de criação de valor através da inovação de
produtos, serviços e processos.
Assim, novos princípios lean thinking foram surgindo [Satoshi 2009]:
• Conhecer quem servimos;
•

Definir os valores;

•

Definir as cadeias de valor;

•

Otimizar o fluxo;

•

Se possível, implementar o sistema pull;

•

Procurar a perfeição;

•

Inovar constantemente.

Este conjunto parece encerrar, pela sua amplitude racional, uma receita melhor para o
sucesso da racionalização da gestão, pois, para além de aconselhar a implementação do
sistema pull, fá-lo em prol de uma procura constante da perfeição através da inovação
contínua. Se não vejamos:
Figura III.1 – Sistema Pull e Perfeição
Sistema Pull

Perfeição

Garantia de Stocks de Produtos realmente desejados pelo cliente e
prontos a serem entregues apenas e quando este o quiser
Pressupõe a completa eliminação do desperdício. Para a atingir apenas
deverão constar dos processos atividades que acrescentem valor.
Está aqui em causa a assunção do compromisso de procura contínua dos
meios ideias para criar valor. O termo chave é melhoria contínua ou
Kaisen, como dirão os japoneses

[Carvalho, 2010]
Agostinho Manuel Antunes da Silva
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Na realidade, a essência destes mesmos princípios estavam já presentes no conjunto mais
alargado e esclarecedor de 14 itens desenvolvidos no âmbito da gestão Toyota [Hino
2009]:
•

Basear as decisões de gestão numa filosofia de longo prazo, mesmo que à custa
de resultados financeiros de curto prazo;

•

Criar processos/fluxos contínuos de forma a tornar os problemas evidentes;

•

Usar o sistema pull para evitar excessos de produção;

•

Nivelar a carga de trabalho;

•

Criar o hábito de interromper os processos para resolver os problemas;

•

Considerar que a uniformização é a base da melhoria continua e o empowerment
das pessoas;

•

Usar controlos visuais para que os problemas não se escondam;

•

Usar apenas tecnologia fiável e já testada que suporte as pessoas e os processos;

•

Facilitar o desenvolvimento de líderes que verdadeiramente conheçam o trabalho,
vivam a filosofia e ensinem os outros;

•

Desenvolver pessoas e equipas excecionais que sigam a filosofia da sua empresa;

•

Respeitar e estender isto à rede de parceiros (incluindo fornecedores), desafiandoos e apoiando-os a melhorar;

•

Adotar a máxima «vá, veja por si e perceba verdadeiramente a situação» (genchi
genbutsu);

•

Tomar decisões consensuais – considerar todas as opiniões, implementar as
decisões rapidamente;

•

Fomentar a criação de uma learning organization através da reflexão, segura
(hansei) e da melhoria contínua.

Tratando-se de princípios fáceis de elencar mas difíceis de implementar, foram surgindo
subcategorias no sentido de facilitar a adoção da gestão lean nas organizações,
nomeadamente, a partir da gestão de operações TPS [Hino 2009]:
•

Gestão da Cadeia de Fornecimento (SCM, Supply Chain Management) - a cadeia
de fornecimento envolve todas as organizações que estão empenhadas no fabrico
ou prestação de serviços e é através de cada uma que o valor é criado e transferido
até ao cliente final;
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•

Serviço ao Cliente (CS, Client Service) - o cliente final é a razão de viver de cada
organização, é para ele que toda a cadeia se coordena e cria valor, onde cada vez
mais, o serviço é valorizado pela sua ótica. O serviço é, portanto, um fator de
diferenciação crítico em todas as organizações.

Podemos concluir, então, que a redução contínua do desperdício com o objetivo final da
sua erradicação dos processos pressupõe a adoção de uma postura de melhoria contínua
de todo o aparelho produtivo.
Diremos, assim, que a melhoria contínua constitui um outro pilar do pensamento lean.
Este conceito, que em japonês se diz kaizen, significando literalmente boa mudança, é
tido há muito como uma das formas mais eficazes que existem de melhorar o desempenho
e a qualidade nas organizações.
A melhoria contínua é passível de ser considerada de acordo com três componentes
[Grupta 2012]:
A primeira consiste em encorajar ativamente as pessoas a não terem medo de errar. Cada
um deve perceber por que motivo os erros acontecem para evitar que se repitam.
A segunda traduz-se no incentivo à identificação dos problemas com o objetivo de os
resolver.
Finalmente, a terceira componente pede às pessoas que identifiquem formas de fazer
ainda melhor, ou seja, pretende incutir nos colaboradores a insatisfação com os atuais
níveis de desempenho, levando-os a superarem-se constantemente.
Cada pequeno incremento dado no sentido da melhoria contínua deve ser apoiado num
ciclo de melhoria contínua: Ciclo PDCA, (Plan, Do, Check, Act). Este ciclo é repetido
continuamente até que a perfeição seja alcançada.
Avançar com um programa kaizen numa empresa pode ser um importante passo [Suzaki
2010].
Este constitui por ventura a forma mais eficiente e eficaz de implementar na empresa
uma metodologia de melhoria contínua e sustentada.
Quando todas as pessoas de uma organização estão comprometidas e dedicadas à política
da empresa, aos padrões (standards), à implementação e à formação, o sucesso é
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alcançável.Normalmente, os colaboradores com menos formação académica, são os que
menor resistência à mudança oferecem.
Por outro lado, engenheiros, economistas, gestores e demais licenciados tendem a fecharse à mudança, refugiando-se nas certezas que a sua formação académica lhes incutiu. Não
é, pois, nada fácil fazer mudanças. Faz parte da natureza humana resistir-lhe.
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IV. Lean thinking no setor das rochas ornamentais
Até ao limiar do presente século as empresas do setor das Rochas Ornamentais pautavam
a sua gestão por critérios predominantemente tradicionais e pouco vocacionados para a
internacionalização. Composto por um tecido eminentemente constituído por pequenas
empresas, muitas vezes de pendor familiar, a própria maquinaria era de origem importada,
com a exceção de alguns equipamentos de baixa ou média incorporação tecnológica
[Carosio 2010].
Já tivemos a oportunidade de mencionar, no ponto anterior do presente trabalho, a grande
mudança que a entrada neste novo Milénio constituiu para a indústria portuguesa, pese
embora o facto de muito haver para fazer.
Debruçar-nos-emos a partir de agora na importância que o modelo Lean poderá ter neste
setor de atividade, nomeadamente, como alavanca do seu cabal desenvolvimento
inovador e potencialmente competitivo.

IV.1. Leanstone - o caminho estratégico da indústria portuguesa
de rochas ornamentais
Do estudo estratégico prospetivo realizado pelo Cevalor pouco depois do ano 2000, e
posteriormente publicado [Costa & Peres 2006], resultou a necessidade de ciar um
caminho estratégico Lean, a desenvolver em diferentes fases.
A primeira consistiu no que se assumiu denominar como fase de conquista interna. Estava
aqui em causa o desenvolvimento e implementação de novas tecnologias Lean Thinking
nas diversas empresas da fileira.
A esta fase seguir-se-ia uma posterior disseminação da mesma filosofia ao longo de toda
a cadeia de fornecimento. Pretendia-se, assim, que fornecedores e clientes adotassem os
mesmos princípios e práticas, com o objetivo de alcançar a sincronização de todos os elos
no sentido da satisfação global.
Era claro já nessa altura que este caminho estratégico, hoje conhecido por leanstone,
ficaria comprometido se a sua aplicação se limitasse às fronteiras internas de cada uma
das empresas.
Pelas características intrínsecas das indústrias em questão, o conceito push-pull,
conhecido por SCMS, Supply Chain Management System, [Carvalho 2010] apresentava-
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-se, à partida, como uma boa resposta ao velho paradigma empresarial: push - empurrar
a produção; pull - puxar pela produção.
Conscientes de que as fórmulas tradicionais haviam entrado em declínio, o modelo de
gestão adotado passou a ser, não apenas baseado nos princípios lean, mas também no
modelo de Gestão da Cadeia de Fornecimento (SCM, Supply Chain Management),
acabando por constituir este a pedra de toque que permitiu ao setor resistir e, até, crescer
em contraciclo em contraposição à economia mundial.
Na prática, o setor percebeu atempadamente que seria a competitividade, tendo por base
a criação de valor junto do cliente final, a chave da sua sustentabilidade e, por isso mesmo,
uma das principais premissas a ter em conta.
Podemos, desta forma, dizer que se aportaram princípios e soluções lean thinking ao
modelo SCM, como consequência da adoção de tecnologias desenvolvidas sob este
conceito, as quais permitiram à indústria das Rochas Ornamentais alcançar reduções
significativas de tempos (lead time), custos e stocks, assim como uma resposta rápida em
projetos-à-medida, criando simultaneamente valor para o cliente final.
Neste contexto, o leanstone não é mais do que um modelo internacionalmente designado
por lean SCM, lean supply chain management [Suzaki 2013], aplicado de forma
específica ao setor das Rochas Ornamentais.
Aqui, os pontos de partida assentam no princípio da eliminação gradual de todas as
manifestações de desperdício.
O leanstone, ou SCM aplicado às Rochas Ornamentais, começou por satisfazer os
denominados cinco C’s (5C’s) da logística [Grupta 2012]:
•

O material Certo;

•

No momento Certo;

•

Nas condições Certas;

•

No local Certo;

•

No tempo Certo.

As atividades que suportam os 5C’s geram valor na perspetiva do cliente. Isto é válido
para as movimentações de produtos e de informação.
Sendo lean, as cadeias de fornecimento operam com baixos volumes (lotes pequenos ou
unitários) [Carvalho 2010], têm grande flexibilidade, elevada produtividade, aumento do
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mix (diversidade) de produtos, reduzidos ciclos de desenvolvimento de produtos e
elevados níveis de qualidade.
Na gestão da sua cadeia de fornecimento é possível às empresas do setor identificar vários
tipos de desperdício:
•

Excesso de fornecimento – Fornecer a encomenda a uma taxa superior à pedida
pedido cliente, o que conduz ao armazenamento dos produtos/matérias-primas;

•

Transportes – Movimentos lentos ou desnecessários não são passíveis de
potenciar a criação de valor;

•

Excesso de Stocks – As empresas tendem a manter em armazém quantidades de
blocos e chapas superiores ao necessário;

•

Tempos de espera excessivos – Ocorrem dentro e fora das empresas e resultam de
falhas de planeamento, falta de sincronização entre as partes ou problemas
inesperados;

•

Movimentos – Movimentos desnecessários de materiais e pessoas geram
desperdícios, aumentam tempos e custos dos produtos e serviços;

•

Produtos e/ou serviços com defeitos/falhas – Problemas de qualidade, rework ou
scraps são gerados porque produtos e serviços não estão em conformidade com
os pedidos do cliente;

•

Over Processing - fazer mais do que o necessário, sendo exemplo disso a
redundância de atividades (controlos e inspeções), ou outros.

A situação ideal seria conceber a cadeia de fornecimento das Rochas Ornamentais de
modo a que as operações das empresas se encaixassem perfeitamente nela [Grupta 2012].
Esta, porém, deve ser orientada pela procura, não por previsões; e assumir como princípio
orientador o sistema pull, deixando os clientes alavancar os stocks à medida que são
consumidos. Excesso de stocks refletem custos e tempos adicionais em toda a cadeia.
Para tornar uma empresa leanstone, esta deve:
•

Perceber que se trata um processo de melhoria contínua, orientado para a
eliminação do desperdício e criação de valor para o cliente final;

•

Ganhar o envolvimento e o comprometimento da gestão de topo: a melhoria
contínua requer um suporte contínuo;
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•

Começar por criar uma equipa multidisciplinar para avançar com a
implementação optando por um projeto piloto e depois disseminar a aplicação do
conhecimento e das boas práticas a toda a cadeia de fornecimento;

•

Analisar a totalidade da cadeia de fornecimento, não apenas a parte interna ou a
parte externa da cadeia;

•

Mapear a totalidade dos processos envolvidos na cadeia de valor;

•

Avaliar as lacunas (gaps) entre a cadeia de fornecimento atual (as-is) e a situação
ideal ou a pretendida (to-be). Avaliar os gaps ou redundâncias que adicionam
tempo, como sabemos, um dos desperdícios chave na cadeia de fornecimento
[Carvalho 2010];

•

Evitar a canibalização do processo de melhoria continua, assumindo apenas
segmentos, como o armazenamento ou o transporte, entre outros, em vez de
considerar toda a cadeia de fornecimento;

•

Perceber claramente os impactos causa-efeito. Elevados custos de fretagem, por
exemplo, pode ser um problema e não um sintoma. O inventário pode ser um
problema, ou mais frequentemente, o sintoma de um problema;

•

Assumir uma orientação direcionada para a identificação da raiz das causas dos
problemas, não os sintomas. Para tal, torna-se necessário envolver todos os
agentes, não apenas os da empresa, mas também recursos humanos externos,
como clientes e parceiros;

•

Percecionar junto dos clientes o grau de eficiência da sua cadeia de fornecimento.
Dado que a supplly chain consiste numa construção com base nos pedidos do
cliente, o cliente final dispõe de uma visão muito privilegiada do impacto final da
cadeia;

•

Compreender a complexidade das supply chains, uma vez que estas são compostas
por múltiplos fornecedores, centros de distribuição e clientes;

•

Avaliar o verdadeiro impacto do fornecimento e abastecimento internacional nos
custos, tempos e inventários em toda a cadeia de fornecimento;

•

Capturar o impacto da cultura organizacional no processo de conceção e operação
da cadeia de fornecimento;

•

Analisar o efeito de fatores externos no lead time da cadeia e na dinâmica da
mesma;

•
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•

Calcular os riscos inerentes à implementação da filosofia leanstone;

•

Observar o efeito que o tempo tem nos stocks e no desempenho da cadeia de
fornecimento;

•

Avaliar as possibilidades de uniformização de procedimentos, processos,
materiais e produtos, sem comprometer a personalização junto dos clientes;

•

Tornar a cadeia de fornecimento visível. Cada ponto escuro ou cego pode estar a
esconder oportunidades de melhoria;

•

Integrar todas as funções da cadeia de fornecimento (internas e externas);

•

Colaborar com fornecedores e clientes constitui um requisito, não uma opção,
devendo sempre procurar estabelecer com estes relações de longo prazo e de
mútuo benefício;

•

Sincronizar todos os elos da cadeia com o cliente final de forma a construir uma
estrutura ágil e rápida;

•

Medir continuamente o desempenho da cadeia de fornecimento, assumindo como
referência métrica os seguintes domínios: tempo, custo e stocks;

•

Incorporar a tecnologia como parte do processo de melhoria;

•

Reconhecer a viabilidade do outsourcing como facilitador e reforço da capacidade
de resposta às mudanças e exigências dos mercados;

•

Investigar as razões por que os produtos não fluem de forma consistente e de modo
mais previsível na cadeia de fornecimento;

•

Colocar o inventário nos centros de distribuição certos. O stock certo na
localização errada resulta em deslocações desnecessárias, tempo e custos extra.

A partir do ano 2000 deu-se, desta forma, início ao movimento de mobilização lean da
fileira, com o objetivo de desenvolver uma nova geração de tecnologias, novos conceitos
e novas práticas tendentes a adicionar flexibilidade à produção e a agilizar a resposta nos
projetos-à-medida; reduzir os desperdícios de matéria-prima; melhorar a eficiência
energética; subir na cadeia de valor; aumentar a produtividade; capacitar a indústria para
a criação de novos produtos; melhorar a qualidade dos produtos e dos serviços; melhorar
as condições de trabalho dos trabalhadores; e ser mais amigo do ambiente.
A primeira fase deste trabalho, desenvolvido à imagem e necessidades da indústria
portuguesa, foi integrada no Projeto Mobilizador JETSTONE, integrando em consórcio
10 entidades empresariais e do meio científico e tecnológico, tendo como resultado mais
visível a conceção e o desenvolvimento de 9 protótipos lean e 6 equipamentos de teste e
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controlo de qualidade, validados em ambiente fabril e utilizados hoje em várias dezenas
de fábricas.
À data da assinatura do contrato de consórcio JETSTONE estabeleceu-se como objetivo
primordial a prossecução de um impacto positivo na competitividade da fileira, baseado
nos seguintes pressupostos:
•

Aumentar a incorporação de valor nos produtos produzidos;

•

Aumentar a competitividade da fileira nos mercados internacionais por via da:

•

Diferenciação nos produtos transformados;

•

Qualidade incorporada nos produtos e serviços;

•

Capacidade de captação de novos talentos;

•

Aumento de Produtividade;

•

Redução de desperdícios;

•

Aumento das exportações;

•

Atração de mão-de-obra qualificada.

Uma vez concluído, deu-se forma a um novo projeto, INOVSTONE, que integrou um
consórcio de 16 entidades e, teve como resultados tecnológicos para além de mais 8
protótipos, a integração destes em modernos layouts e conceitos de produção novos, sem
nunca abandonar a filosofia Lean.

IV.2. Projecto mobilizador jetstone
Tal como já referimos, o JETSTONE foi um projeto mobilizador que integrou um
consórcio de 8 empresas e 3 entidades dos domínios científico e tecnológico, liderado
pela empresa CEI.
As várias tecnologias leanstone desenvolvidas no âmbito deste projeto, e hoje utilizadas
em várias dezenas de fábricas, têm obtido resultados de exploração excecionais e em
contraciclo, dando provas da eficácia do mesmo, tendo inspirado a criação de novos ciclos
mobilizadores.
Não sendo objetivo do presente trabalho descrever exaustivamente cada um dos
protótipos leanstone desenvolvidos neste âmbito, ainda assim, consideramos importante
referir de uma forma sumária cada um deles e, em especial, a sua contribuição para os
bons resultados das empresas utilizadoras.
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IV.2.1. CNC de Corte por Jato de Água com visão-PowerJET®Vision
O equipamento PowerJET®VISION é um sistema CNC de corte por jato de água com
abrasivo, especificamente desenvolvido para a Pedra Natural, combinando a
scanerização dos defeitos e do contorno da matéria-prima com a otimização em
computador da mesma.
Sendo a tecnologia de corte por jato de água passível de realizar cortes em pedra com
qualquer raio de curvatura e apenas 1mm de diâmetro de ferramenta, o
PowerJET®VISION possui ainda um conjunto de elementos de software específicos,
como o controlo eletrónico de abrasivo, controlo eletrónico de pressão de água, sistema
anti colisão da cabeça de corte, controlo da altura da cabeça ao material, entre outros.
Os detalhes do projeto de engenharia e estudo da cinemática do sistema
PowerJET®VISION são apresentados nos Capitulos 9 e 10 o presente trabalho.
Figura IV.1 - PowerJET®VISION, Sistema de Corte por Jato de Água com Visão

O equipamento PowerJET®VISION aportou à indústria de transformação de Rochas
Ornamentais mais-valias leanstone como:
•

Flexibilidade e resposta rápida à produção de peças de diferentes dimensões e com
cortes em curva;

•

Redução de desperdícios por via da otimização das chapas;

•

Aumento da produtividade;

•

Produção de peças de alto valor acrescentado.

IV.2.2. Sistema integrado de corte de pedra por jacto de água e
disco diamantado: StoneJET®LINE
O STONEJET® é um sistema de corte de chapa composto por vários módulos integrados
em termos logísticos, de automação, scanerização da matéria-prima e sua otimização, e
gestão das operações da linha e corte por jato de água combinado com ferramentas de
disco diamantado.
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É sabido que a tecnologia de corte por jato de água permite realizar cortes em pedra com
qualquer raio de curvatura, porém, tem um custo por metro linear várias vezes superior
ao corte por disco diamantado. Por outro lado, o corte por disco com segmentos
diamantados, sendo um corte de custos operacionais reduzidos, tem a limitação de não
ser efetivo em cortes curvilíneos.
Neste contexto, a linha de produção STONEJET®LINE lança mão do melhor destes dois
mundos, combinando e gerindo de uma forma automática em tempo real as duas
ferramentas de corte, jato de água e disco diamantado, realizando os cortes retilíneos com
disco e os cortes curvilíneos com jato de água ao longo da mesma peça.
Figura IV.2 - STONEJET®LINE, Sistema integrado de corte de pedra por jacto de água e
disco diamantado para mármores e granitos

Podemos dizer que o equipamento STONEJET®LINE aportou à indústria de
transformação de Rocha Ornamentais mais-valias leanstone como:
•

Flexibilidade e resposta rápida à produção de peças de diferentes dimensões e com
cortes em curva;

•

Redução de desperdícios por via da otimização das chapas;

•

Aumento da produtividade;

•

Produção de peças de alto valor acrescentado;

•

Produção sequencial sem tempos mortos: carga da chapa, scanerização,
otimização, corte e descarga de peças.

IV.2.3. Superficies anti-derrapantes por laser: StoneLASER®
Este sistema corresponde a uma tecnologia que permite produzir ladrilhos antiderrapantes
em pedra natural, utilizando um laser galvanométrico, pulsado, de elevada pico e baixa
duração de impulso.
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O sistema desenvolvido consiste numa linha, onde as peças em pedra polida são colocadas
sobre um tapete que as transporta para um sistema laser do tipo galvanométrico, que
executa na sua superfície micro-perfurações por forma a dotá-la de características antiderrapantes sem alterar o brilho do polimento visível.
Figura IV.3 – Sistema para pisos anti-derrapantes por laser STONELASER®

O equipamento StoneLASER, aportou à indústria de transformação de Rochas
Ornamentais mais-valias leanstone como:
•

Capacidade de produção de peças altamente inovadoras: anti-derrapantes
mantendo o polimento visual

•

Produção sequencial sem tempos mortos entre as operações.

IV.2.4. Sistema de controlo de stocks de matérias-primas:
StoneMANAGER®
Este sistema veio permitir monitorizar os stocks de matéria-prima, integrando ainda um
módulo de simulação das capacidades de corte das linhas de produção leanstone
existentes

na

empresa.

Anteriormente

ao

desenvolvimento

do

sistema

StoneMANAGER®, mesmo mantendo uma inventariação rigorosa das quantidades de
materiais existentes, existia uma elevada dificuldade de quantificação real das produções,
fruto essencialmente do facto da pedra se tratar de um produto natural e, portanto, a área
bruta não corresponde minimamente à área utilizável.
Figura IV.4 - StoneMANAGER® : Sistema de controlo matérias-primas
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O equipamento StoneMANAGER® aportou à indústria mais-valias leanstone como:
•

Redução das quantidades de stocks;

•

Eliminação de paragens frequentes da produção pela gestão incorreta dos
materiais;

•

Eliminação dos tempos de setup de alimentação das máquinas pela introdução de
uma definição prévia do que pode ser cortado e aonde;

•

Aumento do grau de aproveitamento dos materiais;

•

Introdução de maior rigor no custo dos produtos e nos prazos de entrega;

•

Possibilidade de prever com antecipação as necessidades de stocks.

IV.2.5. Centro de maquinagem CNC para PEDRA: StoneMILL®
O sistema StoneMILL® é um sistema de CNC de 3 a 6 eixos interpolados com controlo
adaptativo da rotação e binário da árvore, tendo sido o primeiro equipamento CNC
incorporando um controlador numérico, (Inocontrol®) desenvolvido e fabricado em
Portugal.
As ferramentas estão dispostas num armazém em linha, automático, sendo a troca
efetuada de um modo automático. Distingue-se dos sistemas CNC utilizados na indústria
metalomecânica pela sua adaptabilidade específica às características da matéria-prima,
permitindo, por exemplo, realizar o polimento de superfícies curvas.
Figura IV.5 - Centro de maquinagem para mármores e granitos StoneMILL®

O equipamento StoneMILL® as seguintes mais-valias:
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•

Flexibilidade e resposta rápida à produção de peças de diferentes

•

Redução de desperdícios para fins decorativos

•

Aumento de produtividade

•

Produção de peças de alto valor acrescentado
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IV.2.6. Sistema de otimização pedra natural com projecção da
imagem: StonePACK®
A construção e painéis decorativos book-matching constitui sempre um processo
complicado e exigente, processo que o sistema inovador StonePACK® veio simplificar,
pois permite encaixar as peças a cortar associado a um sistema computadorizado com
projeção da imagem da mesma em ambiente de cave high-tech, onde a imagem das a
cortar é feita coincidir sobre a superfície real da matéria-prima, ao nível dos veios e
tonalidades naturais, num ecrã de raio de curvatura igual à curvatura das lentes.
Este sistema recorre a um software especial de calibração das distorções impostas pelas
lentes e espelhos, gerando de seguida o ficheiro de maquinação, que poderá ser executado
por qualquer máquina de corte, por jacto de água ou outra, podendo funcionar em modo
off-line, ou acoplado diretamente a uma máquina.
Figura IV.6 - Sistema de otimização de chapas de pedra natural com projeção da

O equipamento StonePACK® aportou à indústria de transformação de Rochas
Ornamentais, mais-valias leanstone ao nível do melhor aproveitamento da matéria-prima,
contribuindo para a redução de desperdício, e redução dos custos de produção em peças
de alto valor acrescentado, bookmatching.

IV.2.7. Linha automática de corte-à- medida: STONECUT®LINE
O sistema STONECUT®LINE veio substituiu as tradicionais máquinas de ponte e
tornou-se, talvez, na inovação que mais flexibilidade e otimização de matéria-prima
aportou à indústria de transformação de Rochas Ornamentais nos últimos 20 anos, sendo
hoje utilizada por centenas de empresas em todo o mundo.
A linha STONECUT®LINE corresponde a um Sistema Inteligente e Integrado de Corte
de Chapa, composto por vários módulos em série, todos eles interligados e, a cada um
correspondendo uma etapa da operação.
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A matéria-prima começa por ser carregada por sistemas robotizados, vetorizada e
otimizada, sendo depois transportada para o módulo de produção.
Uma vez produzidas, as peças-à-medida são limpas, secas, etiquetadas e descarregadas
automaticamente para a palete ou para uma linha de acabamento, se for necessário algum
acabamento posterior.
Figura IV.7 - Linha automática de corte de chapa rochas ornamentais à medida:
STONECUT®LINE

As principais valias aportadas à indústria pelo sistema STONECUT®LINE traduz-se em
flexibilidade e qualidade de produção nas obras à medida, e às quais as máquinas de ponte
tradicionais não conseguiam responder, permitindo assim:
•

Produzir encomendas com peças todas diferentes, independentemente da
quantidade;

•

Produzir as encomendas considerando as tonalidades da matéria-prima;

•

Produzir as encomendas considerando as falhas naturais e de serragem da matériaprima;

•

Produzir com tolerância dimensional de +/-0,25mm;

•

Etiquetar e referenciar as peças acabadas.

IV.2.8. Sistema robotizado de processamento de peças especiais:
StoneROBOT®
O StoneROBOT® é um sistema robotizado de execução de peças 3D em pedra, podendo
movimentar ferramentas tão distintas como uma escova de polir, uma fresa de
acabamento ou broca de furar.
O sistema tem 12 ferramentas diferentes, as quais são utilizadas pelo segundo robot,
conforme o acabamento a executar.
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Sendo uma máquina de execução automática de tarefas de escultura em pedra, tornou-se
ainda um excelente auxiliar dos escultores e outros profissionais, essencialmente nas
funções de desbaste e polimento, por norma nocivas para a saúde, não acrescentando nada
ao elemento criativo da obra.
O equipamento StoneROBOT® aportou à indústria de transformação de Rochas
Ornamentais mais-valias leanstone como:
•

Valorização da matéria-prima;

•

Criação de peças de alto valor acrescentado;

•

Aumento de produtividade;

Figura IV.8 - Sistema robotizado de processamento de peças especiais: StoneROBOT®

IV.2.9. Sistema de aplicação de etiquetas RFID: STONEPRINT®
Os novos conceitos de execução de fachadas e pisos nos edifícios são montados em
puzzle, isto é, cada uma das peças só serve numa determinada posição da fachada ou do
pavimento. Esta nova exigência da realidade deve-se não apenas às dimensões e formatos
das peças, mas também aos critérios rigorosos de matching das tonalidades, pois, trata-se
de produtos com textura natural.
Se tomarmos como exemplo uma fachada de um prédio estilo moderno, esta é desenhada
em computador pelo arquiteto da obra, como uma peça única, a partir da qual se criam
linhas virtuais, as quais, são afinal as várias peças a serem produzidas. Cada uma das
peças deste puzzle passará a ser identificada com uma referência, que será mantida até à
execução física da fachada no edifício.
Este desenho CAD, onde cada uma das peças referenciadas em formato vetorial é enviada
à empresa de Rochas Ornamentais, que terá de enviar as peças segundo as mesmas
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referências e dimensões do desenho, deverão respeitar ainda regras de textura que são
definidas pelo arquiteto.
Neste contexto, a máquina StonePRINT® para referenciamento das peças acabadas,
funciona recorrendo à tecnologia RFID (radiofrequência), tendo por base um
identificador transponder passivo, previamente programado com um número de
identificação, encapsulado em cristal para evitar a entrada de humidade, capaz de ser lido
à distância mediante o emprego de uma unidade de leitura de tipo ativo.
A cada uma das peças cortadas é atribuído um tag que ficará localizado num dos topos, e
será aplicado nas seguintes condições:
•

Com as peças húmidas, à saída das linhas de corte;

•

Fixado num dos topos livres da peça, pois, estas são empilhadas para transporte
em contentor com um dos topos para cima;

•

A operação de fixação do transponder tem de ser executada em menos de 5
segundos, tempo considerado máximo para não afetar a cadência de produção;

•

No momento da aplicação a base de dados fica automaticamente atualizada no
que ao estado de execução da peça diz respeito.
Figura IV.9 - Sistema robotizado de aplicação de etiquetas RFID: StonePRINT®

O equipamento StonePRINT® aportou à indústria de transformação de Rochas
Ornamentais mais-valias leanstone como:
•

Gestão das obras à medida desde a produção à aplicação, onde cada uma das peças
será aplicada no local exato para onde foi prevista;

•

Facilidade de substituição de peças no caso de alguma se partir durante o
transporte ou aplicação;

•

Aumento de produtividade, pois, não é necessário escrever à mão a tipologia das
peças.
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IV.3. Equipamentos de teste e controlo de qualidade
O controlo de qualidade dos materiais e produto acabado na fase de fabrico de amostras
e durante a produção é essencial para garantir a adequação dos produtos ao uso e a
conformidade com as especificações dos mercados.
O controlo da qualidade pode ser realizado através da inspeção visual, testes manuais
simples e, sobretudo, ensaios laboratoriais objetivos.
Embora os equipamentos de ensaio existentes no mercado permitam cobrir já uma parte
das necessidades de controlo de qualidade da indústria da fileira das Rochas Ornamentais,
verifica-se a necessidade de apetrechar esta com os meios que permitam acompanhar as
exigências das novas normas, novos mercados e conceitos.
Atendendo à limitada oferta tecnológica deste tipo de equipamento de ensaio, inexistente
a nível nacional, bastante limitada a nível mundial, o que torna elevadíssimos os custos
inerentes à aquisição, constatou-se que a forma de conseguir satisfazer os requisitos
tecnológicos atuais passaria pelo desenvolvimento de novos equipamentos, bem como a
atualização, automatização e inovação dos que se encontram atualmente em serviço, para
que estejam disponíveis a baixo custo e funcionem de uma forma mais adequada às
necessidades atuais.

IV.3.1. Equipamento de ensaio de flexão
A capacidade de flexão de um determinado tipo de material é essencial, especialmente
quando se trata de aplicações dimensionalmente instáveis, por exemplo originadas pelas
variações de temperatura.
O equipamento de ensaio de flexão certificado para executar testes segundo a norma EN
1342, é composto por um sistema de prensagem com célula digital, onde um computador
com software especificamente desenvolvido para o efeito, equipado com recetor de sinais
da prensa, controla os ciclos de trabalho da prensa e fará o tratamento informático da
informação, apresentando-o graficamente.
IV.3.2. Equipamento de ensaio de compressão
A capacidade de compressão de um determinado tipo de pressão é um dos elementos
considerados essenciais pela norma EN 1342, sendo obrigatório constar o seu valor na
marcação CE do produto.
Agostinho Manuel Antunes da Silva

47

Inovação Tecnológica lean para a Pedra Natural
O equipamento EL-220, certificado para realizar ensaios segundo a norma EN 1926, é
composto por um sistema de prensagem automática com célula digital num computador
com software específico, recetor de sinais da prensa, controlo dos ciclos de trabalho,
registo e tratamento informático da informação, apresentando-o graficamente.

IV.3.3. Equipamento de medição do escorregamento da superfície
O coeficiente de derrapagem é um dos elementos considerados essenciais pela norma EN
1342, sendo obrigatório constar seu valor na marcação CE do produto, sendo os resultados
transmitidos a um computador com output de acordo com a norma acima referida.
IV. 3.4. Equipamento de ensaio a ancoragem
A finalidade deste esquipamento é determinar a resistência dos pontos de ancoragem em
Pedra, segundo a norma EN 13364.
É aplicada uma força perpendicular à face do provete através de um ponto de ancoragem
previamente furado num dos topos, calculando-se por computador a força de rutura.

IV.3.5. Equipamento de medição do desgaste por abrasão
A resistência à abrasão de um determinado tipo de rocha é um dos elementos considerados
essenciais pela norma EN 1342, sendo obrigatório constar o seu valor na marcação CE
do produto.
O equipamento é composto por uma roda de balanço equilibrada que vai desgastando,
pelo efeito de um abrasímetro fluido, a superfície do material.

IV.4. Projecto mobilizador INOVSTONE
Como já foi referido, o projeto mobilizador JETSTONE foi o primeiro grande projeto de
desenvolvimento de tecnologia portuguesa para as Rochas Ornamentais, tendo o impacto
no sector e na própria economia portuguesa estado muito acima daquilo que eram as
expectativas à data da assinatura do mesmo.
Tendo-se tratado de um projeto desenvolvido à imagem das necessidades da indústria
portuguesa, naturalmente que foram estas as primeiras a tirar partido das novas
tecnologias, pelo que em 2008, já 36 empresas nacionais utilizavam tecnologias
desenvolvidas no âmbito do projeto JETSTONE, ao mesmo tempo que se estimava que
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nessa data, o mesmo já tivesse rendido ao cluster das Rochas Ornamentais Portuguesas
vários milhões de euros em exportações diretas, tendo por base apenas os dados
contabilísticos das empresas envolvidas e utilizadoras destas tecnologias no nosso país.
Com o propósito da continuação da mobilização da fileira na incorporação de conceitos
leanstone e, já com o Cluster ValorPedra em funcionamento (embora com
reconhecimento oficial apenas em 2009), concebeu-se o projeto INOVSTONE, tendo por
base os seguintes objetivos:
•

Envolver mais empresas e entidades;

•

Atrair massa crítica para o setor;

•

Continuação da criação de novas e modernas tecnologias de produção amigas do
ambiente, energeticamente otimizadas, que possam acrescentar valor e aumentar
a qualidade e a competitividade das empresas do setor;

•

Estimular a componente de exportação do cluster quer por via dos produtos em
pedra e tecnológicos, quer por via da mudança de mentalidade e atitude, baseada
nas empresas que demonstravam níveis de sucesso consideráveis com a adoção
do modelo em causa.

Uma vez mais, não sendo objetivo do presente trabalho descrever exaustivamente cada
um dos protótipos leanstone desenvolvidos no INOVSTONE, consideramos importante
referir de uma forma sumária cada um deles e a contribuição para os bons resultados dos
utilizadores.

IV.4.1 Tecnologias para o aumento da produtividade em pedreiras
O objetivo deste projeto foi dotar as pedreiras de soluções de inovação incremental, não
tendo ambições de rutura com as práticas hoje estabelecidas (que são fruto de uma
atividade milenar e sujeita a constantes inputs de evolução tecnológica), mas conseguindo
pela via da automação aumentar a eficiência:
•

Ao nível da perfuração: desenvolveu-se uma solução polivalente que permite
fazer sondagens (determinação quantitativa e qualitativa de reservas minerais, de
forma a escolher as melhores zonas de corte) e que, em simultâneo, permite
efetuar os furos de triangulação;

•

Ao nível do derrube: desenvolveu-se uma solução que permite libertar a frente de
corte mais rapidamente;
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•

Ao nível do esquartejamento: desenvolveu-se uma solução que permite a
diminuição do tempo e facilidade do transporte para fora da pedreira.

Estas soluções são baseadas em robots todo-terreno para recolha de amostras de rocha em
profundidade e para furos de passagem de fio diamantado, sistemas de alta potência para
deslocamento de massas em pedreiras, e sistemas robotizados de transformação das
massas em blocos, com locomoção por rastos.
Figura IV.10 - Robot todo-terreno para recolha de amostras de rocha em profundidade

Estas tecnologias aportaram à indústria de extração de Rochas Ornamentais, mais-valias
leanstone como:
•

Flexibilidade e resposta rápida ao arranque de blocos à medida;

•

Redução de desperdícios;

•

Aumento de produtividade nas pedreiras;

•

Maior segurança de pessoas e bens;

IV.4.2. Tecnologias de extracção e tratamento de blocos, com vista à

redução de desperdícios.

As tecnologias desenvolvidas neste projeto tiveram como objetivo atuar ao nível do
aumento da rentabilidade das pedreiras, pela via da valorização do produto final desta
atividade: blocos.
A solução foi desenvolvida ao nível da inovação incremental ao processo do mono-fio,
de forma a torna-lo mais rápido e mais automatizado.
Esta solução permite executar 2 cortes de cada vez, com a possibilidade de aparelhar mais
de um bloco e cortá-los ao mesmo tempo, num processo automatizado.
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Figura IV.11 – Sistema robotizado de corte por fio diamantado

Estas tecnologias aportaram à indústria de extração de Rochas Ornamentais, mais-valias
leanstone como:
•

Flexibilidade e resposta rápida ao arranque de blocos à medida;

•

Aumento de produtividade e redução de desperdícios;

•

Maior segurança de pessoas e bens.

IV.4.3. Linha inteligente de correcção de defeitos e transformação

em ambiente virtual de chapas serradas de pedra natural

O desenvolvimento desta solução visou aumentar a eficiência dos processos tradicionais,
adicionando valor às matérias-primas, reduzindo o desperdício, aumentando o seu valor
ecológico e ambiental, atuando na logística de movimentação interna de chapas, e
simultaneamente contribuindo para o aumento da eficiência da cadeia, aportando valor
ao cliente final.
Tecnicamente, este projeto consiste numa linha integrada que permite movimentar chapas
serradas dentro das fábricas, recorrendo a resinas para correção de pequenos defeitos
naturais de forma automática e cirúrgica e, em simultâneo, faculta a produção virtual do
trabalho em obra, para visualização dos clientes, antes da produção das encomendas.
Neste processo não apenas se altera a sequência, mas também se automatizam processos
e trabalha-se para obras duma forma personalizada, propondo-se, desde logo, uma
alteração de layout.
No projeto JETSTONE foram desenvolvidos sistemas de corte com digitalização prévia
dos defeitos e áreas das chapas e sistema de digitalização de chapas à saída das polidoras.

Agostinho Manuel Antunes da Silva

51

Inovação Tecnológica lean para a Pedra Natural
Estes desenvolvimentos prévios e a sua real validação em ambiente fabril foram
essenciais a jusante desta nova solução de tratamento de chapas.
A Linha Inteligente de Correção de Defeitos e Transformação em Ambiente Virtual de
Chapas Serradas de Pedra Natural é constituída por vários módulos interligados entre si,
quer por meios físicos de logística, quer por via informática e implicou o desenvolvimento
e integração dos seguintes módulos inovadores, todos eles desenvolvidos em ambiente
lean:
•

Módulo de avaliação e digitalização de fissuras e ocos naturais nas chapas com
necessidade de correção;

•

Módulo de extração de humidade nas chapas para aplicação de resinas de
correção;

•

Desenvolvimento do Módulo de correção automática de anomalias no interior e
superfície das chapas com recurso a resinas sintéticas;

•

Desenvolvimento do Módulo de reativação das resinas aplicadas na correção de
fissuras e ocos;

•

Desenvolvimento do Módulo de leitura da chapa em alta definição, medição de
área e atualização dos dados da mesma na base de dados, uma vez que já está
identificada por RFID, medição de área e gravação em base de dados;

•

Desenvolvimento do Módulo de pavimentação virtual de espaços com ladrilho
virtual extraído de chapas em stock, para prévia aprovação, antes de cortar;

•

Desenvolvimento do Módulo de logística das chapas entre os vários módulos ;

•

Desenvolvimento do Módulo de Software de gestão de todo o sistema;

A Linha Inteligente de Correção de Defeitos e Transformação em Ambiente Virtual de
Chapas Serradas de Pedra Natural incorpora ainda alguns produtos e conceitos a
desenvolvidos pelo Pólo de Competitividade Produtech, tais como:
•

Controlador modelar para máquinas e sistemas;

•

Integração de metodologias e ferramentas de eco-design e eco-eficiência na
conceção e desenvolvimento de equipamentos;
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•

Gestão da Manutenção (Monitorização e Autodiagnóstico Remota);

•

Gestão da energia;

•

Sistemas de mudança rápida de ferramentas;

•

Novas metodologias e ferramentas de controlo de qualidade.
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Figura IV.12 - Linha inteligente de correção de defeitos e transformação em ambiente
virtual de chapas serradas de pedra natural

Esta tecnologia aportou à indústria de Rochas Ornamentais, mais-valias leanstone como:
•

Valorização da matéria-prima natural de segunda qualidade;

•

Redução de desperdícios;

•

Maior segurança de pessoas e bens.

IV.4.4. Tecnologia de transformação de pedra natural com recurso
a ferramentas combinadas 3d e 2D: StoneJET®MILL
Esta solução considera tecnologias para produção de produtos de alto valor acrescentado,
que são cumulativamente flexíveis e ao mesmo tempo reduzem os custos de produção,
promovendo a sua acessibilidade ao cliente final, e alavancando por essa via a procura
externa, que é potencialmente elevada.
Corresponde ao desenvolvimento de soluções com a combinação de ferramentas
diferentes para otimização do processo de transformação de chapas de Pedra Natural,
permitindo ainda alterar a sequência de operações e automatizar processos.
A solução não permite apenas alterar a sequência de operações, mas também, automatizar
processos.
Nos trabalhos de alto-relevo ou baixo-relevo em peças com perfil curvo, as chapas polidas
são processadas, executando em primeiro lugar todas as tarefas tridimensionais do painel
com as ferramentas de fresagem 3D. Sem movimentar a chapa de posição, o sistema
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StoneJET®MILL executará o corte do perfil externo em curva utilizando a ferramenta de
corte por jato de água.
Nos trabalhos de alto-relevo ou baixo-relevo em peças com perfil retilíneo as chapas
polidas são processadas executando-se em primeiro lugar todo o trabalho tridimensional
do painel com as ferramentas de fresagem 3D e, após terminadas estas tarefas, sem se
movimentar a chapa de posição executará o corte do perfil externo retilíneo utilizando a
ferramenta de corte por disco diamantado.
De modo a facilitar a logística de todo o processo e para que os benefícios dos módulos
produtivos desta solução possam ser otimizados, inclui-se ainda o desenvolvimento de
um módulo robotizado de descarga.
Este módulo, uma vez incorporado nos módulos produtivos, permitirá maximizar as suas
vantagens da seguinte forma:
•

Aumenta a capacidade produtiva por redução do tempo de carga/ descarga;

•

Contribui para a redução do índice de acidentes de trabalho, pelo facto do
operador não ter necessidade de entrar dentro das máquinas;

•

Reduz a taxa de desperdício de matérias-primas, por via da movimentação manual
das peças.

Figura IV.13 - Tecnologia de transformação de chapas de pedra natural com recurso a
ferramentas combinadas 3D e 2D StoneJET®MILL

O sistema StoneJET®MILL aporta à indústria de transformação de Rochas Ornamentais
mais-valias leanstone como:
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•

Produção de peças de alto valor acrescentado a baixo custo;

•

Criação de novos produtos;
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•

Peças à medida;

•

Redução de desperdícios;

•

Maior segurança de pessoas e bens.

IV.4.5. Sistema robotizado de acabamento de peças em pedra:
StoneSURFACE®
O StoneSURFACE® é um sistema robotizado de acabamento de peças em pedra para
fachada, pavimentos ventilados, ou outros, podend movimentar ferramentas tão distintas
como uma escova de polir, uma fresa de acabamento ou broca de furar.
A solução tecnológica em questão permite a automatização das operações de acabamento.
Embora não garanta a substituição total das operações manuais, consegue substitui-las na
sua maioria, aumentando, desta forma, a qualidade do ambiente na fábrica ao minimizar
os riscos para a saúde dos trabalhadores, para além de reduzir substancialmente os custos
de produção.
As peças são colocadas por um robot sobre uma base com indexação, onde um segundo
robot transportando a ferramenta atua sobre a peça, de acordo com o programa
diretamente gerado e guardado na base de dados.
O sistema tem 18 ferramentas diferentes que são utilizadas pelo segundo robot, conforme
o acabamento a executar.
O StoneSURFACE® incorpora diferentes módulos interligados entre si por meios físicos
de logística, nomeadamente, um módulo de armazenamento automático de peças
cortadas, um módulo CNC de execução das operações de acabamento de peças e um
módulo de hidrofugagem de peças.

Figura IV.14 - Sistema robotizado de acabamento de peças em pedra: StoneSURFACE®
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O equipamento StoneSURFACE® aportou à indústria de transformação de Rochas
Ornamentais mais-valias leanstone como:
•

Flexibilidade e resposta rápida ao acabamento de peças de diferentes;

•

Aumento de produtividade.

IV.4.6. Sistema de calibração flexível de chapa serrada de pedra:
StonePOLISH®
Solução considerada acuta ao nível da flexibilidade das empresas transformadoras de
Pedra Natural, dotando-as de processamento inteligente, permite ultrapassar a restrição
associada à dificuldade de trabalhar chapas uma a uma, possuindo para isso capacidades
próprias, leitura automática do contorno e posicionamento das chapas por visão,
processamento de chapas de qualquer formato e dimensão, trocar automaticamente de
mós ao longo do programa e leitura da espessura da chapa.
Figura IV.15 - Sistema de Calibração flexível de chapa serrada de pedra: StonePOLISH®

O equipamento STONEPOLISH® aportou à indústria de transformação de Rochas
Ornamentais mais-valias leanstone como:
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•

Flexibilidade e resposta rápida ao acabamento da matéria-prima;

•

Flexibilidade: Cada chapa pode ter um tratamento diferente da anterior;

•

Investimento adequado a pequenas Empresas;
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•

Poder ser integrado em linhas de resinagem de chapas;

•

Aumento de produtividade.

IV.4.7. Sistema CNC de polir topos com troca automática de
ferramenta: StonEDGE®
Esta solução atua ao nível da flexibilidade das empresas de produção de tampos de
cozinhas em pedra, dotando-as de processamento inteligente que permite ultrapassar a
restrição associada à dificuldade de trabalhar peças de perfis e dimensões diferentes.
Figura IV.16 - CNC de polir topos com troca automática de ferramenta: StonEDGE®

O equipamento StoneEDGE® aportou à indústria de transformação de Rochas
Ornamentais mais-valias leanstone como:
•

Flexibilidade e resposta rápida ao acabamento de tampos de cozinhas;

•

Investimento adequado a pequenas ou grandes empresas;

•

Aumento de produtividade.

IV.4.8. Tecnologias de efluente-zero para micro empresas
A solução considerada consiste num sistema composto por dois módulos compactos e
móveis interligados entre si com o objetivo de tornar as microempresas transformadoras
de pedra amigas do ambiente, uma vez que possibilita à estrutura passar a ser
tendencialmente efluente zero.
O sistema é composto por um módulo de captação de poeiras e por um módulo de
tratamento de efluentes líquidos interligados entre si.
Figura IV.17 – Sistema de tratameno efluentes para micro-empresas de Pedra Natutal
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O sistema de Efluentes Zero para micro empresas de transformação de Pedra Natural vai
incorporar alguns produtos e conceitos a desenvolver pelo cluster Produtech, tais como:
•

Integração de metodologias e ferramentas de eco-design e eco-eficiência na
conceção e desenvolvimento de equipamentos;

•

Gestão da Manutenção (Monitorização e Autodiagnóstico, Manutenção Remota)

•

Gestão energia.

IV.5. Tecnologias de manutenção e valorização de património em
pedra natural
O património arquitetónico em Pedra Natural é parte integrante do sector das Rochas
Ornamentais e vice-versa, facto que é muitas vezes esquecido com perdas para a
economia do país.
Sendo a própria pedra a matéria-prima e o elemento base de praticamente todos os
monumentos construídos pelos portugueses, o reconhecimento da sua importância
histórica e cultural deve contribuir para a valorização dos produtos em pedra que o nosso
país continua a exportar, ao mesmo tempo que não pode deixar de ser uma fonte de
inspiração para arquitetos e técnicos que trabalham com este material.
Neste âmbito, o projeto INOVESTONE pretendeu mobilizar universidades, entidades que
tutelam os monumentos, empresas que utilizam diariamente a pedra como matéria- prima e empresas cujo âmbito de atividade é o desenvolvimento de tecnologias para o
setor, de forma a criar uma imagem de Portugal como um país de saber de experiência
feito, que permita alavancar a ideia, perante parceiros internacionais, nomeadamente,
europeus, de que se trata de um agente consolidado neste setor de atividade.
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Em linhas gerais, o objetivo consistiu na criação de um núcleo tecnológico
autossustentável que, a partir do desenvolvimento de tecnologias e equipamentos
inovadores, consiga replicar símbolos nacionais em pedra, contribuir para a manutenção
e restauro de monumentos e para a criação de uma parceria permanente entre técnicos do
IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico), empresas
de extração e transformação de pedra, Centro Tecnológico do setor, Universidade de
Évora, e empresas produtoras de tecnologia.
Na prática, pretendeu-se desenvolver tecnologias e práticas científicas em Portugal,
concentradas num núcleo com capacidade para intervir na manutenção, restauro e
rentabilização de monumentos históricos em Pedra Natural.
IV.5.1. Novas técnicas de reprodução dos símbolos nacionais em

pedra natural

Desenvolveram-se na CEI pequenos equipamentos CNC portáteis para executar, de uma
forma automática, réplicas dos Símbolos Nacionais em Pedra Natural.
Figura IV.18 –Sistema CNC de reprodução de rélicas em Pedra Natural

Estes equipamentos funcionarão completamente integrados uns com os outros, recebendo
diretamente a informação do IGESPAR, nos seguintes termos:
•

Os responsáveis por cada monumento identificarão um conjunto de símbolos
específicos;

•

Posteriormente, os técnicos de design elaborarão um desenho 3D sobre os
mesmos;

•

Os desenhos 3D são enviados para a máquina onde são executados;

•

Para cada um é concedida uma numeração da série e respetivo registo;

•

A posterior comercialização será operada pelos canais habituais de merchandise
do IGESPAR.

Agostinho Manuel Antunes da Silva

59

Inovação Tecnológica lean para a Pedra Natural

IV.5.2. Novas tecnologias de limpeza de monumentos históricos de
pedra natural
Neste módulo, desenvolveram-se novas tecnologias de origem portuguesa para limpeza
de monumentos em Pedra Natural, com base no know-how das empresas que diariamente
trabalham com este material ou que desenvolvem equipamentos para o seu
processamento.
Figura IV.19 –Tecnologias de limpeza de monumentos em Pedra Natural

As tecnologias de corte de pedra por jato de água ou gravação por laser, em que a CEI é
hoje referência mundial, foram a base de partida para o desenvolvimento de um
equipamento portátil para limpeza de elementos isolados ou edificados do património
monumental em pedra.
O monumento escolhido para teste destas tecnologias, sob a coordenação e supervisão da
Universidade de Évora, foi o ARCO DA MEMÓRIA da freguesia de Arrimal,
monumento emblemático situado em plena Serra dos Candeeiros.

IV.5.3. Módulo de novas técnicas de diagnóstico de agentes de
degradação dos elementos de pedra natural dos monumentos
históricos
Tal como foi acima descrito, se por um lado existem hoje em Portugal laboratórios
muitíssimo bem fornecidos de equipamentos de identificação de agentes de degradação
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dos nossos monumentos, por outro lado, não existem técnicas ou práticas que ajudem a
minimizar a ação desses mesmos agentes naqueles.
Figura IV.20 – Novas técnicas de diagnóstico de agentes de degradação de pedra natural

Neste módulo, pretendeu-se utilizar equipamentos já instalados em Portugal,
nomeadamente, no Laboratório Hércules da Universidade de Évora, para desenvolver
métodos e técnicas que permitam minimizar a ação nefasta dos agentes de degradação
dos monumentos.
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V. Filosofia leanstone: uma espécie de cartilha
As tecnologias lean Inovation, desenvolvidas nos projetos mobilizadores JETSTONE e
INOVSTONE, deram início ao processo à implementação do caminho leanstone (lean
aplicado à gestão da cadeia de fornecimento nas Rochas Ornamentais) em várias
empresas nacionais, nas quais, sem exceção, os resultados tem sido muito positivos.
Prevê-se assim a médio prazo, novas oportunidades para a colaboração win-win entre
fornecedores, distribuidores e clientes de onde resultará um crescente desenvolvimento
de novos modelos de negócio neste setor.
O sucesso das empresas que optaram por este caminho tem criado um efeito de
arrastamento em outras que, por imitação se tornaram a curto e médio prazo também
empresas leanstone, incorporando quatro conceitos importantes:
•

Planeamento das operações baseado na procura;

•

Produção em ambiente lean SCM;

•

Fornecimento lean SCM e o desenvolvimento dos fornecedores;

•

Operações de distribuição lean SCM.

O planeamento baseado em factos (i.e. na procura e não em previsões) permitirá o
planeamento da capacidade da cadeia de fornecimento, ajustando-a, deste modo, de forma
a evitar o fornecimento just-in-case.
A estrutura de fornecimento lean SCM deverá garantir produtos/serviços de elevada
qualidade e uma grande proximidade e integração, de modo a flexibilizar e agilizar a
cadeia de fornecimento. Sem a empresa absorver as vantagens dos quatro conceitos supra
indicados, a filosofia leanstone dificilmente aportará resultados visíveis.
Assim, o planeamento da cadeia de fornecimento pode ser realizado de uma das seguintes
formas:
•

Processo tradicional - caraterizado pela otimização dos recursos internos, por
exemplo, transportes e armazenamento;

•

Processo lean - Começar pela confirmação dos pedidos do cliente final e a partir
daí ajustar a capacidade à procura (carga).

Através da aplicação das soluções lean, em particular as que se referem ao planeamento
e ao nivelamento heijunka, é possível estabelecer um sistema de planificação dinâmico
através do qual as variações inerentes aos processos de fabrico e de serviços
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(desencadeadas por práticas que não acrescentam valor) são eliminadas e substituídas por
um fluxo nivelado de produtos e serviços sincronizado com os pedidos do cliente final.
Para que este sistema de planeamento dinâmico seja posto em marcha é necessário que
as tecnologias de produção estejam preparadas nesse sentido, isto é:
•

Exista pacemakers de fabrico, os quais estabelecem o ritmo ou a cadência em cada
unidade de fabrico;

•

Os níveis de stock sejam baseados em três parâmetros: ciclo de fabrico-entrega,
stock de segurança e buffer stocks (stocks que asseguram a manutenção dos
processos irregulares);

•

Seja implementado sistemas de kanban para governar o fluxo de materiais em
cada unidade de fabrico e entre empresas (cliente-fornecedor);

•

Seja desenvolvido e aplicado o conceito takt time global, adaptado por todos os
participantes na cadela de fornecimento, como forma de sincronizar a oferta com
a procura.

A constante aproximação aos fornecedores deixou de ser uma opção para ser obrigação
das organizações que ambicionam ser lean(stone).
A integração e o desenvolvimento dos fornecedores criam novas oportunidades para a
gestão da cadeia de fornecimento, sendo possível avançar os seguintes exemplos:
•

Envolvimento dos fornecedores nas fases iniciais do desenvolvimento de novos
produtos/serviços, optando por trabalhar de forma concorrencial (simultâneo) e
não sequencial;

•

Relações de longo prazo partilhando uma visão comum (orientada à satisfação do
cliente final, à criação de condições de flexibilidade, agilidade e de inovação);

•

Planeamento colaborativo, collaborative networking, envolvendo o maior número
de partes no planeamento da cadeia de fornecimento. Só deste modo será possível
a adoção de takt time global e outros. Atualmente, as empresas dispõem de
sistemas de informação totalmente adequados à implementação destas práticas;

•

Planeamento a longo prazo e partilha de métricas de desempenho comuns e
transversais a toda a cadeia de fornecimento, como Tempo dock-to-dock (referese ao tempo compreendido entre o cais de saída do fornecedor e o cais de entrada
do clientee);

•
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•

Nível de serviço da cadeia de fornecimento – avalia o grau de satisfação do cliente
final;

•

Utilização de recursos ao longo da cadeia de fornecimento;

•

Time-to-market – avalia a agilidade da cadeia a responder às alterações dos
mercados, respondendo a solicitações como o desenvolvimento de novos produtos
e serviços;

•

Custos e margens na cadeia de fornecimento;

•

WIP (work in process) ao longo da cadeia de fornecimento.

•

Partilha alargada de informação e de dados ao longo da cadeia de fornecimento
(como dados resultantes do estudo dos mercados, market research, gestão da
procura e outros);

•

Transferência de conhecimento e de boas práticas entre a empresa e os seus
fornecedores, e entre fornecedores (por exemplo, práticas de movimentação e de
transporte);

•

Partilha de riscos e de ganhos entre as partes envolvidas;

•

Preocupação com o ganho (margem) do fornecedor, sempre num espírito win-win;

•

Em vez de procurar, sob todas as formas, reduzir custos, as empresas envolvidas
numa cadeia (rede) de fornecimento concentram-se na eliminação dos
desperdícios e na criação de valor;

•

Adotação de uma mentalidade da abundância, ou seja, «o bolo dá para todos, não
é necessário correr para ele avidamente com receio que outros retirem as
melhores e maiores fatias».

A produção académica de métodos de previsão tem sido muito fértil no desenvolvimento
de complexos sistemas que procuram antever o comportamento dos mercados e, assim,
informar cada um dos elos da cadeia acerca do que e quando produzir.
Tanto os métodos de previsão como a otimização local provaram não ser a resposta
adequada aos desafios que o mercado levanta às cadeias de fornecimento. A otimização
local de recursos penaliza pela miopia a que sujeita as empresas, privando-as de
alcançarem ganhos de amplitude global, enquanto os erros gerados pelos métodos de
previsão resultam em excessos ou deficiências de stocks e serviço, e, consequentemente,
num mau desempenho junto do cliente final.
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A dependência dos métodos de previsão pode ser eliminada se os tempos de
aprovisionamento, transporte ou outros forem reduzidos.
Constitui um erro frequente considerar que a aplicação do pensamento lean requer uma
procura regular, uma excecional qualidade e operações fiáveis. Embora estas
características sejam, na verdade, objetivos do lean, não são pré-requisitos.
Pelo contrário, as práticas lean management incorporam estratégias para lidar com a
incerteza. Por exemplo, se existirem problemas de qualidade a montante dos processos, o
método lean recorre a uma estratégia protetora dos processos a jusante, de modo a não
falhar no fornecimento de produtos ou serviços aos clientes.
Quase todas as empresas de Rochas Ornamentais têm stocks algures na cadeia de
fornecimento. Os stocks podem estar sob a forma de matéria-prima, intermédios ou
produto acabado.
Estes assumem um papel crítico no sucesso do leanstone ao influenciarem todas as partes
envolvidas nos níveis de serviço, custo, tempo e qualidade.
O stock de segurança é uma proteção contra excessos na procura e falhas no fornecimento.
Constitui um para-choques contra este tipo de situações e o compromisso da empresa
perante a satisfação dos pedidos do cliente.
Aumentar o stock de segurança é subir o nível de proteção perante ruturas e,
consequentemente, aumentar o nível de serviço.
No entanto, mais stocks penalizam o desempenho financeiro.
Como estratégia de mitigação as empresas podem manter stocks de segurança. (sob
diferentes formas materiais ou em tempo. i.e. antecipando a compra). Podem ainda
solicitar aos seus fornecedores que assumam a gestão dos materiais (blocos ou chapas)
que fornecem ou que disponham de capacidade extra para responder aos seus pedidos.
O zero stocks é um conceito muito interessante. Mas sejamos realistas: zero stocks só
mesmo naquelas situações em que a empresa tem controlo total do processo pelo que não
deve ser considerado, por enquanto, na filosofia leanstone.
O ponto de partida para o leanstone é o reconhecimento de que apenas uma pequena
fração do valor de um produto ou serviço chega ao cliente final.
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Todas as atividades que não acrescentam valor (desperdício) devem ser identificadas e
eliminadas gradualmente, pois, em média, estima-se que 40% dos custos em qualquer
negócio são puro desperdício.
A adoção do pensamento lean na conceção de equipamentos ou produtos é uma das
formas de lhe acrescentar valor e aumentar a eficiência das organizações que os utilizam.
É importante compreender que o leanstone não é apenas um conjunto de práticas que
usualmente se encontram no chão de fábrica, mas antes uma mudança cultural profunda
na maneira como as pessoas e a organização pensam e se comportam.
Os resultados positivos são conseguidos através de práticas sustentadas por um conjunto
de convicções e princípios que são compreendidos e adotados.
Criar pessoas lean é, então, uma das mais nobres atividades de um líder, uma das que
mais satisfação pode gerar e aquela que maior retorno poderá gerar para todas as partes.
Este desafio tem tanto de magnificente como de difícil.
Um trabalhador leanstone é uma pessoa que, numa organização, vive e desenvolve a
filosofia lean thinking de um modo natural.
Empresas leanstone preferem pessoas talentosas às estrelas, porque desta forma é-lhes
possível criar condições para a participação e contribuição de todos.
Desprezar o enorme potencial que cada um encerra em si é uma das mais graves e
invisíveis manifestações de desperdício numa organização. E optar pelas estrelas em
detrimento do todo tende a aumentar esta forma de desperdício.
Em 2006, numa das poucas entrevistas concedidas, Fujio Cho (Chairman da Toyota
Motors Corporation) afirmou o seguinte:
«Nós conseguimos resultados brilhantes com pessoas medianas operando em processos
brilhantes. Os nossos concorrentes obtêm resultados medianos, ou piores, trabalhando
com pessoas brilhantes envolvidos em processos medíocres. Quando eles (concorrentes)
se vêm envolvidos em problemas, contratam ainda mais pessoas brilhantes».
As pessoas, ao contrário dos recursos tradicionais de uma organização, caracterizam-se
por um conjunto único de necessidades que Covey (1984) [Pinto 2009] identificou de
forma brilhante:
•

A necessidade de viver (to live): através do trabalho e dos meios que este gera,
esta necessidade pode ser satisfeita;
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•

A necessidade de amar (to love): sem enveredar por considerações sobre esta
necessidade existem aspetos fundamentais associados à necessidade de amar e ser
amado de são negligenciados: respeitar e ser respeitado, perceber e ser percebido,
envolver e ser envolvido;

•

A necessidade de aprender (to learn): aprender para desenvolver as pessoas e as
suas competências, aprender para melhor fazer o trabalho e assim criar mais valor,
aprender novas formas de trabalhar e inovar;

•

Necessidade de deixar um legado (to leave a legacy): esta necessidade manifestase pela vontade intrínseca de cada um de nós de contribuir com algo para o
desenvolvimento da organização, da região e do país.

Um líder deverá ser simultaneamente um mestre e um aprendiz. Alguém a que os
Japoneses chamam de sensei (o mestre). O sensei deverá estar sempre presente junto da
sua equipa, orientando e apoiando sempre que necessário.
A duplicidade da sua missão (mestre e aprendiz) faz do sensei uma pessoa humilde e
sempre aberta à mudança, de tal modo que o sucesso da sua atividade deverá ser medido
peso sucesso da sua equipa e pelo desenvolvimento pessoal de cada um dos seus
elementos.
Verificamos que uma organização, qualquer que seja sua natureza, deverá criar valor para
todas as suas partes interessadas (stakeholders). As pessoas (colaboradores) são uma
desta partes interessadas e também para elas está associada uma cadeia de valor.
A primeira fase da cadeia de valor consiste em atrair as melhores pessoas através de
processos de recrutamento e de seleção. Ainda nesta fase são dadas ao colaborador
orientações leanstone de modo a que este se inteire da filosofia e da cultura da empresa.
A integração do colaborador na empresa é algo crítico na cadeia e, como tal, não poderá
haver cedências de formação e treino nesta fase, independentemente da função que venha
a realizar.
Esta fase tem como objetivo o comprometimento do colaborador com a empresa e nela
são desenvolvidos os seguintes temas (formação e treino iniciais):
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•

A empresa, cultura e valores;

•

Missão e visão da empresa:

•

Produtos e serviços:

•

Mercados, clientes e outras partes interessadas:
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•

Estratégia empresarial e políticas (como qualidade, serviço. pessoas);

•

Qualidade, higiene, segurança e ambiente;

•

Principais regras e procedimentos internos (manuais associados);

•

Customer service (serviço ao cliente):

•

Visão lean (estratégia, objetivos, métricas e projeto-chave a decorrer);

•

A cadeia de valor específica da empresa;

•

A cadeia de fornecimento da empresa.

Sendo o sistema de operações lean concebido para identificar os problemas e transferir
valor para o cliente, isto só é possível se as pessoas que nele trabalham foram capazes e
tiverem vontade desenvolver esses problemas, criando, assim, valor.
Como aprendizes de leanstone, todos deveremos fazer um esforço de atualização
confrontando-nos com novos desafios e procurando sair das zonas de conforto criadas ao
longo do tempo. As oportunidades de aprender coisas novas estão em todo o lado.
Exemplos: Aprender novos trabalhos, novas técnicas, dominar um novo software, etc.
Cada um saberá quando alcançar um estado avançado na aprendizagem lean. Nesse
estado o aprendiz aplicará os conceitos lean fora do seu local de trabalho, no seu dia-adia e mesmo na sua vida privada. Por exemplo, nada impede que cada um, em sua casa,
ensine os seus filhos e esposo(a) a aplicar os 5’S e a gestão visual nos seus quartos, na
despensa, nos arrumes e na garagem. A normalização dos procedimentos de trabalho será
a fase seguinte lá em casa.
Para que um dado colaborador se torne um aprendiz de leanstone, é necessário
conhecimento e competências nas seguintes áreas:
•

Componente técnica: Domínio de conceitos básicos da filosofia leanstone;

•

Componente interpessoal: Conhecimentos e competências em temas como
trabalho em equipa, colaboração, resolução de conflitos, negociação e atitude
proactiva;

•

Componente de estratégia e planeamento: Noções básicas em gestão de projetos,
definição de métricas, resolução criativa de problemas, desdobramento e
alinhamento estratégico;

•

Componente criativa e imaginativa: Algo crítico para as empresas que se
pretendem inovadoras;

•

Componente prática; Conhecimento das atividades e funções que realiza.
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A liderança é uma característica chave nos processos de implementação e manutenção da
filosofia leanstone nas empresas. É uma característica que chefes de equipa e diretores
devem possuir e desenvolver continuamente.
O comprometimento da liderança para com a filosofia leanstone passa necessariamente
por:
•

Definição clara dos objetivos;

•

Comprometimento financeiro e pessoal perante a iniciativa leanstone;

•

Um plano estratégico que identifique os objetivos tangíveis e as metas da
iniciativa;

•

Ênfase nos resultados tangíveis;

•

Um sistema de reconhecimento e de recompensa.

A atuação das pessoas em ambiente leanstone deve ser orientada por cinco hábitos de
melhoria contínua, assentes em procedimentos simples, uniformizados e formalmente
estabelecidos:
•

Pro-atividade - capacidade de cada um responder por si e de assumir a
responsabilidade;

•

Win-win - hábito da mútua partilha de ganhos;

•

Perceber para ser percebido - hábito que permite às pessoas ganharem espaço para
respirarem e poderem, abertamente, colocar ideias e sugestões num ambiente
onde reina a confiança e a partilha;

•

Trabalho em equipa - hábito da sinergia. Através desde hábito demonstra-se que
o trabalho em equipa consegue atenuar os pontos fracos de cada um e reforçar os
pontos fortes;

•

Melhoria contínua - hábito da insatisfação, de não cruzar os braços perante as
dificuldades ou desafios e melhorar permanentemente.

Hoshin Kanri é um método que integra o sistema tradicional de orçamentação numa
estrutura plurianual de planeamento de ganhos. Através do uso de um sistema de
negociação inovador, designado por catchball, o método hoshin Kanri envolve as equipas
de gestão em todos os níveis da organização para gerar informação fiável acerca das atuais
e futuras operações, antes do orçamento ser concluído. Simultaneamente, os objetivos
financeiros são cuidadosamente relacionados com os cost-drivers específicos e com os
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processos de melhoria que garantem que esses objetivos sejam alcançados. Deste modo,
o Hoshin incorpora o espírito de gestão de livro aberto ao partilhar informação com os
colaboradores da front-line.
Este método integra cinco fases: SCAN, PLAN, DO, CHECK e ACT.
•

Fase de SCAN: trabalho de preparação antes do ciclo PDCA do hoshin ser
iniciado. Nesta fase é feita a avaliação da situação atual do negócio, ou análise do
meio envolvente, recorrendo às tradicionais ferramentas, que pode ser uma
simples matriz produto/mercado, uma matriz Porter ou análise SWOT, ou ainda o
mapeamento da cadeia de valor;

•

Fase PLAN: formulação da estratégia de negócio ou design de uma experiência,
formação e preparação das equipas e atribuição das responsabilidades para as
quatro equipas (de planeamento e de implementação);

•

Fase DO: desenvolve os líderes e implementa os planos através da gestão de
projetos e formação;

•

Fase CHECK: executar revisões periódicas;

•

Fase ACT: impor o Hoshin Kanri como parte da cultura empresarial através da
uniformização e da melhoria contínua.
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VI. Fileira das rochas ornamenatais em portugal: resultados
visíveis
É perfeitamente comprovável que a indústria de extração e transformação de Pedras
Naturais portuguesas registou uma evolução cientifica e tecnológica assinalável nos
últimos anos, na sua grande maioria de origem portuguesa, desenvolvida dentro da
própria fileira.
Sendo hoje reconhecida como uma indústria mais amiga do ambiente, as empresas do
setor continuam a desenvolver um reconhecido esforço de melhoria de competitividade e
de inovação sistemática de forma a responder adequadamente às necessidades do
mercado e contribuir para o aumento do valor acrescentado e das exportações.
Apesar da pequena dimensão da maior parte das empresas, a atividade do setor adquiriu
uma dinâmica de modelo interessante registando um crescimento nos últimos anos, sobretudo ao nível das exportações.
Para isso terá contribuído a estratégia leanstone, criando ela mesmo um caminho
estratégico num horizonte de longo prazo (2000-2025).
O Cluster da Pedra Natural, (ValorPedra) reconhecido desde 2009, é hoje um espaço onde
os seus atores juntam sinergias e estão a empreender um conjunto de realinhamentos da
estratégia leanstone, de forma a consolidar a mudança de paradigma de um setor onde a
inovação é claramente um fator decisivo para a sua competitividade e consequente
globalização.
É neste contexto que a evolução das exportações portuguesas de produtos em Pedra,
segundo dados fornecidos pela ASSIMAGRA (Figura VI.1), é demonstrativo da boa
resposta do setor, pois, em plena crise internacional, continua a crescer acima da média
de crescimento das exportações nacionais.
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Figura VI.1 - Evolução das exportações portuguesas de produtos em pedra (€)

[ASSIMAGRA, 2013]
No que se refere a máquinas, ferramentas e equipamentos o mercado mundial da pedra
ornamental, Portugal detém índices de exportação interessantes evidenciando se alguns
países em desenvolvimento, como Angola (ver Figura VI.2).
Este facto deve-se, sobretudo, ao esforço conjunto entre as empresas de desenvolvimento
de máquinas e ferramentas e as empresas de Pedra Natural, sendo Portugal, inclusive
pioneiro em diversas soluções encontradas para a transformação e valorização da Pedra
Natural.
Figura VI.2 - Exportação portuguesa de máquinas para o trabalho em pedra em 2010

[The Observatory of Economic Complexity, 2010]
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Em síntese, pese embora a retração global na procura, podemos afirmar que a fileira
(cluster) da Pedra Natural Portuguesa está a responder bem, pois:
•

Continua a aumentar as exportações de Produtos em Pedra Natural acima de 10%;

•

Possui hoje empresas produtoras de Rochas Ornamentais, das mais avançadas e
inovadoras do mundo;

•

Empresas que fabricam equipamentos para as Rochas Ornamentais, das mais
inovadores do mundo;

•

Algumas das tendências tecnológicas hoje consideradas o estado-da-arte na
transformação de Pedra Natural, são de origem Portuguesa e exportam-se para
mais de 3 dezenas Países (Fonte CEI);

•

Aumentou a cadeia de valor dos produtos oferecidos em pedra;

•

Valorizou os produtos em Pedra Natural de origem Portuguesa, por via da
valorização da imagem deste setor;

•

Assume cada vez maior consciência coletiva na preservação do meio ambiente.

Tendo-nos sido atribuída a função de liderança dos projetos mobilizadores JETSTONE e
INOVSTONE, foi-nos possível desenhar algumas dezenas novos layout de fábricas, na
sua maioria já em funcionamento.
Podemos afirmar que o processo da sua elaboração e estudo considerou como ponto de
partida o facto da indústria da pedra natural ter uma longa cadeia de valor, que vai desde
a prospeção e extração da matéria-prima, até à aplicação de pedra natural, passando pela
transformação, preparação, projeto, etc. onde todas estas etapas devem ser analisadas do
ponto de vista da identificação de desperdícios (lean), utilizando ferramentas como o
Value Stream Mapping, VSM (ou Mapeamento da Cadeia de Valor).
Através da análise dos resultados desta ferramenta (VSM), não é difícil identificar os
pontos que podem ser melhorados, nos vários níveis da cadeia de fornecimento: entre
empresas (contando com fornecedores e clientes), à totalidade da empresa, a um processo
específico ou mesmo a um subprocesso.
Por norma estas abordagens realizam-se começando pelo nível mais abrangente, para
detetar os desperdícios macro, e trabalhando até ao mais específico.
Dos vários layout leanstone implementados em fábricas, selecionámos 3 tipos, cada um
deles orientado para um determinado segmento de mercado, como a seguir se apresenta.
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VI.1. Layout-fábrica para tampos de cozinha-à-medida: caso
prático
A procura de tampos de cozinha é hoje uma atividade em crescimento, pois, a maior
dificuldade de acesso ao crédito para troca de casa, leva a que mais amiudadas vezes as
famílias decidam modernizar a casa onde vivem.
Trata-se, assim, de um mercado que se destina cada vez mais a casas pré-existentes, todas
diferentes, e onde o tampo(s) se tem de adaptar ao espaço, ou seja, são todos feitos por
medida e com curtos prazos de entrega.
Na Figura VI.3 apresenta-se o Layout leanstone para tampos de cozinha à medida (no
Anexo 6 a mesma figura estará disponível em maior formato) o qual apresenta uma
distrubuição e filosofia que reduz ao mínimo as tarefas de não valor acrescentado eo os
tempos de entrega ao cliente ou seja, é ele mesmoo um layout lean SMC.
Figura VI.3 - Layout leanstone para Tampos de Cozinha-à-Medida

As dimensões dos tampos são tirdas em no cliente por um sistema laser de medição
acoplado a um computador, o qual envia por internet e em tempo real para a base de dados
da fábrica, a encoomenda assinada digitalmente pelo cliente, com as dimensões e os
detalhes dos materiais acordados.
Em poucos minutos é realizada a otimização das chapas e gerada a ordem de produção
para as máquinas automáticas, após o que as chapas são colocadas pela ponte rolante (8)
em cavaletes na zona de alcance do robot de carga/descarga (11).
Conforme o tipo de texturação da superficie, a chapa é encaminhada para a máquina
StonePOLISH® (4) ou StoneSURFACE® (9).
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Sem qualquer intervenção humana, as mesmas chapas entram nas linhas de corte-àmedida StoneCUT®LINE (1), de onde saem as peças com as dimensões exatas e
devidamente etiquetadas.
Um sistema semiautomático coloca as peças no tapete (12) que encaminha as peças em
mesas de rodas, uma por encomenda.
As máquinas de acabamento automático (2,3,7), entretanto, já importaram os programas
de acabamento, pelo que ao lerem o código de barras das peças, executam o tipo de
acabamento respetivo.
A inspeção visual e algum eventual retoque final é realizado na secção (5), onde os
tsistemas de “efluente zero” garantem uma boa condição de trabalho aos operadores.
Empresas nacionais que adotaram um layout do tipo, obtiveram um grande crescimento
nos últimos anos, com taxas de rentabilidade muito interessantes, por via de:
a) Contributos tangíveis para a competitividade da empresa
•

Redução das tarefas de Valor não acrescentado - 75%;

•

Redução do prazo de entrega – 70%;

•

Aumento de produtividade – 30%;

•

Ganhos na eficiência das matérias-primas – 15%;

•

Ganhos de eficiência energética – 40%;

b) Contributos intangíveis para a competitividade da empresa
• Cumprimento dos prazos de entrega;
• Capacidade de produzir em quantidades unitárias (à medida);
• Maior standard de qualidade;
• Redução de reclamações dos clientes;
• Melhores condições de trabalho dos trabalhadores;
• Ganhos na imagem global da empresa.

VI.2. Layout-fábrica para produção de fachadas e pavimentos
“chave-na mão”
A produção de fachadas e pavimentos “chave-na-mão” significa que à saída da fábrica as
peças saem todas identificadas para que, no final, exista um perfeito matching de cores,
veios, dimensões, etc.
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Na prática, a fachada ou o pavimento é feita por medida, onde cada peça fornecida só tem
pré-estabelecida a posição onde vai ficar na obra.
Trata-se, assim, de um mercado onde as obras podem ser de pequena dimensão ou de
muitas dezenas de milhares de metros quadrados, pelo que a fábrica terá de ter capacidade
produção altamente flexível.
O layout apresentado na Figura VI.4, para além de utilizar tecnologias leanstone, está
distribuído de forma a reduzir ao mínimo as tarefas de valor não acrescentado, ou seja, é
um layout lean. No Anexo 7 a mesma figura estará disponível em maior formato.
Os blocos são colocados ainda no exterior, num carro-zorra elétrico que, sobre um
transbordador também elétrico (2,4), entra diretamente na zona de trabalho de um dos 3
engenhos de serrar (1).
Figura VI.4 - Layout leanstone para fachadas e pavimentos “chave-na-mão”

Uma vez serrado o bloco em chapas, o carro zorra fica a aguardar no parque (3) que lhe
sejam dadas ordens para se colocar sobre o carro transbordador (4) e daí para a posição
(6) de onde o robot vertical (7) vai carregar automaticamente as máquinas de tratamento
de superfície StoneSURFACE®(8) ou polidora de linha(5).
Na mesa de carga das máquinas StoneSURFACE®, um sistema StonePACK® fará a
leitura do contorno e enviará esta informação ao sistema de InoNEST®, o qual fará a
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otimização da chapa em termos de distribuição das peças a cortar na última etapa, nas
linhas máquinas StoneCUT®LINE e StoneJET®LINE (12).
Na etapa seguinte, é executado o tratamento da chapa em termos de superfície (bujardada,
flamejada, riscada, amaciada ou polida), mas apenas nas zonas onde vão ser cortadas as
peças, após o que saem para o robot aéreo (9), que as encaminha para a mesa de espera
(11) e daí para a linha StoneCUT®LINE e StoneJRT®LINE que estiver disponível (12).
Uma vez cortadas, as peças são transportadas até à zona de descarga (14) e daí retiradas
para as paletes (13) pelo pórtico de vácuo (12).
Finalmente, as paletes são transportadas pelo tapete (16) para a zona de expedição de
produto acabado.
As peças que requerem acabamento, são encaminhadas para as linhas de acabamento
StoneROBOT®.
Este layout está em funcionamento numa fábrica em Portugal onde se realizou um estudo
para 100 toneladas de produto final, calcário, tendo-se verificado os seguintes contributos
tangíveis para a competitividade da empresa, em comparação com layout existente
anteriormente na mesma fábrica:
a) Redução das tarefas de Valor Não Acrescentado = 55%, por via de:
•

Redução ou eliminação de tarefas de movimentação de materiais;

•

Redução de stocks intermédios com exceção das chapas, mas estes existem
para se obter flexibilidade atendendo à inércia dos sistemas de serragem
de blocos.

b) Redução do prazo de entrega = 50%, por via de:
•

Maior rapidez de produção;

•

Maior flexibilidade da produção (peças-à-medida e texturação-à-medida);

•

Aumento de produtividade =75%;

•

Redução ou eliminação de tempos de setup das máquinas;

•

Automatização dos processos de movimentação de chapas e peças;

•

Aumento do rendimento de tratamento das superfícies e corte;

•

Redução da não qualidade;

•

Cortes inclinados efetuados automaticamente.

c) Ganhos na eficiência das matérias-primas = 50%, por via de:
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•

Scanerização das chapas e seus defeitos e sua otimização por computador;

•

Possibilidade de corte em qualquer ângulo de 0 a 360º.

d) Ganhos de eficiência energética =40%, por via de:
•

Servomotores AC e controlo inteligente das máquinas;

•

Velocidade periférica do disco de corte otimizada por computador;

•

Avanço de corte otimizado por computador;

Adicionalmente, este layout aporta também contributos intangíveis importantes para a
competitividade da empresa, tais como:
• Utilização das características naturais da pedra como elemento decorativo;
• Capacidade de produzir em quantidades unitárias (à medida);
• Maior standard de qualidade;
• Redução de reclamações dos clientes;
• Melhores condições de trabalho dos trabalhadores;
• Ganhos na imagem global da empresa;
• Acrescentar valor a matérias-primas (chapas) de qualidade inferior.

VI.3. Layout - fábrica de peças ornamentais em grossas espessuras
Estão aqui em causa peças para ornamentação de paredes ou pavimentos de espessura de
70mm, não ultrapassando esta, por norma, os 350mm.
A produção típica deste tipo de produtos é realizada a partir de engenhos, de onde são
descarregadas chapas uma a uma para um cavalete que fica em stock a aguardar a sua
utilização.
Conforme o tratamento de superfície desejado, assim estas chapas são novamente levadas
uma a uma para a respetiva máquina: bujardar, flamejar, riscar ou outra, que executam
esta tarefa em toda a superfície da chapa, independentemente do local que vai ser usado
para peças.
Uma vez tratadas as superfícies, as chapas, são novamente armazenadas em cavaletes de
onde serão transportadas para as máquinas de corte tipo ponte.
O carregamento das máquinas de ponte é realizado manualmente e o alinhamento das
chapas é normalmente feito com o recurso a uma alavanca manual que tenta alinhar o
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contorno da chapa com a direção do disco, o que faz com que o tempo de setup destas
máquinas é superior a 50%, uma vez que a descarga é realizada manualmente.
Figura VI.5 - Layout leanstone para peças ornamentais de grossas espessuras

O layout apresentado na Figura VI.5 (para maior detalhe ver Anexo 8), para além de
utilizar tecnologias leanstone, está distribuído de forma a reduzir ao mínimo as tarefas de
não valor acrescentado, ou seja, é ele memso um layout lean.
Os blocos são colocados no exterior, num carro-zorra elétrico que, sobre um
transbordador também elétrico (2), entra diretamente na zona de trabalho de um dos 3
engenhos de serrar (1).
Uma vez serrado o bloco em chapas, o carro zorra fica a aguardar no parque (3) que lhe
sejam dadas ordens para se colocar sobre o carro transbordador (4) e daí para a posição
(6) de onde o robot vertical (7) vai carregar automaticamente as máquinas de tratamento
de superfície StoneSURFACE® (8).
Na mesa de carga das máquinas StoneSURFACE®, um sistema StonePACK® fará a
leitura do contorno e enviará esta informação ao sistema de InoNEST®, o qual fará a
otimização da chapa em termos de distribuição das peças a cortar na última etapa, nas
linhas de máquinas StoneCUT®LINE(12).
Na etapa seguinte, é executado o tratamento da chapa em termos de superfície (bujardada,
flamejada, riscada, amaciada ou outra), mas apenas nas zonas onde vão ser cortadas as
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peças, após o que saem para o robot-zorra rotativo, que as encaminha para a mesa de
espera (11) e daí para a linha StoneCUT®LINE que estiver disponível (12).
Uma vez cortadas, as peças são transportadas até à zona de descarga (15) e daí retiradas
para as paletes (14) pelo pórtico de vácuo (13).
Finalmente, as paletes são transportadas pelo tapete (16) para a zona de expedição de
produto acabado.
Este layout está em funcionamento numa fábrica em Portugal onde se realizou um estudo
para 100 toneladas de produto final, calcário, tendo-se verificado os seguintes contributos
tangíveis para a competitividade da empresa, em comparação com layout existente
anteriormente na mesma fábrica:
a) Redução das tarefas de Valor Não Acrescentado = 35%, por via de:
•

Redução ou eliminação de tarefas de movimentação de materiais;

•

Redução de stocks intermédios com exceção das chapas, mas estes existem
para se obter flexibilidade atendendo à inércia dos sistemas de serragem de
blocos.

b) Redução do prazo de entrega = 50%, por via de:
•

Maior rapidez de produção;

•

Maior flexibilidade da produção (peças-à-medida e texturação-à-medida);

•

Aumento de produtividade =70%;

•

Redução ou eliminação de tempos de setup das máquinas;

•

Automatização dos processos de movimentação de chapas e peças;

•

Aumento do rendimento de tratamento das superfícies e corte;

•

Redução da não qualidade;

•

Cortes inclinados efetuados automaticamente.

c) Ganhos na eficiência das matérias-primas = 30%, por via de:
•

Scanerização das chapas e seus defeitos e sua otimização por computador;

•

Possibilidade de corte em qualquer ângulo de 0 a 360º.

d) Ganhos de eficiência energética =20%, por via de:
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•

Servomotores AC e controlo inteligente das máquinas;

•

Velocidade periférica do disco de corte otimizada por computador;

•

Avanço de corte otimizado por computador;
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Adicionalmente, este layout aporta também contributos intangíveis importantes para a
competitividade da empresa, tais como:
•

Utilização das características naturais da pedra como elemento decorativo;

•

Capacidade de produzir em quantidades unitárias (à medida);

•

Maior standard de qualidade;

•

Redução de reclamações dos clientes;

•

Melhores condições de trabalho dos trabalhadores;

•

Ganhos na imagem global da empresa;

•

Acrescentar valor a matérias-primas (chapas) de qualidade inferior.

Agostinho Manuel Antunes da Silva

89

VII. A produção de equipamentos: o caso da CEI
A CEI é uma empresa portuguesa que, desde 1995, desenvolve bens de equipamento
inovadores e de precisão para a indústria.
Posiciona-se no mercado como uma marca associada a soluções de alta tecnologia,
inovação, qualidade e fiabilidade.
Um outro conceito que a CEI tem evidenciado na sua estratégia de promoção é o
desenvolvimento de soluções à medida, ou seja, nesta linha de atividade denominada
desenvolvimento customizável, nenhum equipamento é igual a outro anteriormente
fabricado, uma vez que se destina a um outro cliente, ou ao mesmo, mas para aplicações
ou especificidades diferentes.
Esta linha de desenvolvimento à medida assume especial relevância nas vendas realizadas
para o sctor industrial do Automóvel. Trata-se em termos práticos de venda de serviços
de engenharia acoplados a um bem de equipamento.
Por isso mesmo, a principal estratégia de promoção tem assentado no contacto direto com
os clientes e potenciais novos clientes, apresentando os seus produtos e oferecendo
soluções à medida dos seus problemas. Esta fase é fulcral em todo o processo de negócio.
Os produtos CEI são produtos inovadores, de elevada tecnologia, portanto, equipamentos
com um custo elevado.
A empresa trabalha, sobretudo, para clientes visionários que valorizam soluções
inovadoras.
No mercado nacional, os clientes com quem a CEI tem trabalhado, porque procuram
sistemas inovadores capazes de lhes resolverem problemas concretos, são clientes que,
valorizam sobretudo os seguintes atributos:
•

A replicação das soluções desenvolvidas na lógica de parceria com os clientes
visionários no mercado internacional para outras empresas, os denominados
seguidores.

•

Após maturação das soluções, promove-se o produto nos mercados externos.

Neste contexto, a CEI fabrica e comercializa hoje uma gama diversificada de
equipamentos industriais tecnologicamente inovadores e à medida, tendo por base as
tecnologias Jato de Água, Laser, CAD/CAM, desenvolvendo internamente altas
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competências, ao ponto de hoje fabricar os seus próprios controladores numéricos, os
sistemas de visão assistida por computador e alguns tipos de robots.
Figura VII.1 – A CEI, Companhia de Equipamentos Industriais, Lda, no mundo

Durante as quase 2 décadas de atividade, foram atribuídos à CEI vários prémios de
inovação, é membro PME COTEC desde 2005, Certificação IDI (NP4457) e
QUALIDADE (ISO9001).
Atualmente tem cerca de 800 equipamentos em funcionamento em mais de 4 dezenas de
países nos 5 continentes, sendo umas das principais empresas mundiais na conceção e
fabrico de equipamentos de corte por Jato de Água.
Figura VII.2 - Sede da CEI, Companhia de Equipamentos Industriais Lda

VII.1 mapa estratégico da empresa CEI
A CEI divide-se em dois modelos de negócio, pelo que estabeleceu que existem duas CEI
distintas: CEI-Tec e a CEI-Ind.
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A CEI-Tec (Tecnológica) desenvolve e comercializa novos equipamentos, os chamados
semi-protótipos.
Trata-se de uma empresa com a vocação de conciliar inovação, serviço e proximidade.
A CEI-Ind (Industrialização) procura ser uma unidade de negócio dedicada a competir
pelo preço na construção de equipamentos estandardizados.
Os equipamentos saídos da CEI-Tec com maior potencial para uma produção serializada
migrarão para a CEI-Ind onde serão adaptados para uma produção estandardizada muito
mais eficiente.
A CEI-Ind permite colmatar algumas lacunas que decorrem do modelo de negócio da
CEI-Tec, que assenta muita na proximidade e na capacidade de empresas líderes
arriscarem.
O mapa estratégico da CEI-Tec salienta os objetivos mais importantes a pproseguir para
conseguir a satisfação dos clientes-alvo e a colaboração dos prescritores.
As atividades dos processos que não contribuem diretamente para estes objetivos devem
ser realizadas de forma eficiente, sem falhas. As atividades dos processos que contribuem
diretamente para estes objetivos devem ser realizadas de forma eficaz, pois são elas que
ajudam a fazer a diferença.
Na perspetiva de recursos e infraestruturas (PR&I), a empresa acredita que deve investir:
•

Numa equipa competente e multidisciplinar;

•

No desenvolvimento de tecnologias de base horizontal;

•

No desenvolvimento de parcerias com entidades do domínio Científico e
Tecnológico (tem vindo a ser histórico na empresa, não só ao nível de
universidades, mas também centro tecnológicos);

A cultura da CEI-Tec é inovação. Ser a primeira a chegar ao mercado com a novidade.
Na perspetiva interna (PI) ou de processos, a empresa acredita que deve trabalhar, de
modo a ser excelente a:
•

Desenvolver a relação com os prescritores, para que eles conheçam cada
vez mais e melhor as capacidades, a história, o currículo da CEI-Tec;

•

Desenvolver produtos superiores com um desempenho realmente
diferente;
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•

Publicitar e demonstrar a capacidade da CEI-Tec junto dos potenciais
prescritores, para desenvolver e reforçar a marca, a notoriedade e a
imagem da CEI-Tec;

•

Participar em feiras-chave sempre com novidades, sempre a reforçar a
mensagem de CEI-Tec = Inovação;

•

Desenvolver projetos rapidamente, para que a CEI-Tec seja a primeira a
chegar ao mercado com a novidade; para que a CEI-Tec estabeleça a
referência;

•

Desenvolver a relação com os clientes-alvo. Não se trata de os perseguir
para vender, mas sim de os visitar para os conhecer, para perceber quais
as suas dificuldades e desafios, para criar e reforçar a confiança.

Na perspetiva clientes (PC), a CEI-Tec mede os resultados conseguidos junto dos clientes
alvo pelo:
•

Número de novos-clientes-alvo;

•

Satisfação dos clientes-alvo;

•

Cooperação com prescritores.

Na perspetiva financeira (PF), a CEI-Tec mede os resultados e as consequências de tudo
o que se fez a montante:
•

Medir a contribuição para a produtividade de protótipos da CEI-Tec;

•

Medir a contribuição para as vendas de equipamentos CEI-Tec;

•

Medir a rentabilidade da CEI-Tec.

Na perspetiva de recursos e infraestruturas (PR&I) a empresa acredita que deve investir:
•

Numa equipa competente e multidisciplinar;

•

Na CEI-Ind a cultura a desenvolver é a eficiência. É, como diziam os
japoneses nos anos 80 do século passado, conformidade, prazo e custo.

Na perspetiva interna (PI) ou de processos, a empresa acredita que deve trabalhar, de
modo a ser excelente a:
•

Desenvolver a relação com os prescritores, para que eles conheçam cada
vez mais e melhor as capacidades, a história, o currículo da CEI-Ind;

•

Participar em feiras com novidades. Mesmo nos produtos de combate pelo
preço mais baixo a CEI-Ind tem de incluir algo de diferente, algo de
inovador;
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•

Oferecer um serviço rápido de Assistência Técnica para captar novos
clientes, para satisfazer os clientes existentes;

•

Trabalhar constantemente para aumentar a eficiência e reduzir os custos;

•

Produzir equipamentos fáceis de operar;

•

Produzir produtos fiáveis;

•

Cumprir prazos de entrega aliciantes;

•

Desenvolver a relação com os clientes-alvo;

•

Ajudar os agentes da CEI-Ind a vender.

Na perspetiva clientes (PC), a CEI-Ind mede os resultados conseguidos junto dos clientes
alvo:
•

Número de novos-clientes-alvo;

•

Satisfação dos clientes-alvo;

•

Cooperação dos prescritores;

•

Interesse dos agentes.

Na perspetiva financeira (PF) a CEI-Ind mede os resultados, mede as consequências de
tudo o que se fez a montante:
•

Medir a contribuição para a produtividade da CEI-Ind;

•

Medir a contribuição para as vendas de equipamentos CEI-Ind;

•

Medir a rentabilidade da CEI-Ind.

Do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, a missão da CEI é conceber,
desenvolver, produzir e comercializar Soluções Industriais Tecnologicamente Avançadas
e Inovadoras, de modo a satisfazer e, sempre que possível, excede,r a expectativa dos
nossos clientes.
O seu mercado é o mundo global, pelo que é imperativo manter uma conduta ética
empresarial correta.
IDI é uma componente essencial na nossa atividade. Mantendo uma cultura de inovação
permanente, manteremos a flexibilidade no propósito de oferecer soluções à medida dos
nossos clientes.
A CEI não se vê como uma ilha, logo, parte do seu sucesso dependerá sempre do
estabelecimento de objetivos comuns, de modo a manter e reforçar as parcerias, crescendo
conjuntamente com os clientes líder e com instituições de I&D.
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A persistência no que respeita à concretização dos objetivos propostos permanecerá ainda
que tudo o resto se revele infrutífero, assegurando, deste modo, um trânsito ininterrupto
entre os campos teórico e prático.
Um forte espírito de grupo entre uma equipa multidisciplinar e uma aposta clara em
tecnologias multissectoriais visa a estabilidade do todo, condição essencial para a prática
de uma política sustentável e de responsabilidade social.
Atender às lições aprendidas no passado é uma importante contribuição para a
rentabilidade económica. Porque não existe maior desperdício do que executar algo
desnecessário. Para além da otimização de processos é importante manter um contínuo
espírito crítico, visando a melhoria e eficácia, aumentando o valor acrescentado e
assegurando, assim, o cumprimento das normas e dos requisitos.

VII.2. Como é liderada
Através duma liderança forte, a empresa concilia a estratégia com os resultados reais
obtidos, identificando eventuais lacunas e desenvolvendo iniciativas orientadas para as
ultrapassar.
Através deste processo, a gestão de topo da CEI promove e orienta a realização das
atividades de reflexão e decisão estratégica sobre o desempenho e o futuro da empresa.
Assim, anualmente faz-se um balanço do funcionamento do sistema e das circunstanciam
externas que o rodeiam:
Os objetivos foram atingidos?
Qual o nível de desempenho para os vários indicadores?
Quais os principais problemas? Quais os principais desafios? Quais os principais
sucessos?
O que pensam de nós os clientes?
Como se comportaram os nossos fornecedores?
O que aconteceu e poderá acontecer em termos de alterações: Conjuntura económica?
Legislação? Tecnologia? Conhecimento?
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O objetivo deste balanço é o de poder identificar prioridades e perspetivar o futuro, para
definir novos objetivos, novos desafios, novas iniciativas e novos indicadores para o ciclo
de gestão seguinte.
Periodicamente, sem pôr em causa a estratégia e os objetivos definidos para o ciclo em
vigor, a gestão de topo promove a monitorização do desempenho e da execução das
iniciativas, de forma a avaliar até que ponto a estratégia está a ser executada e o
desempenho converge para as metas estabelecidas.
No âmbito desta monitorização periódica são tomadas decisões para ajudar a atingir as
metas e a corrigir desvios.
Figura VII.3 - Modelo de liderança da CEI, baseado na participação de todos os
colaboradores e parcerias com entidades do SCN, mas sempre focado no cliente.

VII.3. Como são geridos os recursos humanos
As prioridades da CEI são operacionalizadas no dia-a-dia através da realização das suas
atividades.
Todos os processos da organização são conduzidos por pessoas recrutadas, formadas,
preparadas e avaliadas.
Recrutar e integrar um colaborador:
•

Traduzimos a necessidade de um novo colaborador num novo colaborador
recrutado e integrado, procurando selecionar as pessoas adequadas ao
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desempenho das funções, dentro dos prazos previstos e fazendo o rápido
entrosamento na cultura da empresa.
Formar colaborador:
•

A constante evolução das atividades e desafios da CEI e do mercado em
que está inserida, exige a aquisição contínua de novos conhecimentos.
Procuramos satisfazer as necessidades de formação identificadas de forma
a aumentar as competências das pessoas e, assim, preparar a empresa para
os desafios vindouros e propostos.

VI.4. Como são atendidos e escutados os clientes
A CEI possui uma política de auscultação contínua dos seus clientes e nenhuma
reclamação pode ser atendida e respondida em mais de 3 horas.
Como é tratada uma reclamação:
•

Apesar de todos os nossos esforços, quando não correspondemos às
expectativas dos nossos clientes e recebemos uma reclamação,
procuramos, numa primeira fase, resolver rapidamente o problema com o
cliente. Assim, definimos um responsável pelo tratamento da reclamação
e pelo contacto com o cliente, alguém que representa e responde pela
empresa.

•

Numa segunda etapa, avaliamos a necessidade de melhorar a nossa forma
de trabalhar, minimizando a probabilidade de repetição daquela
ocorrência, evitando, assim, eventuais incómodos aos clientes e
perturbações no exercício da sua atividade.

É pedida a opinião do cliente:
•

Periodicamente avaliamos a opinião dos clientes sobre o nosso
desempenho, no sentido de identificar oportunidades de melhoria, quer a
nível de novos produtos e serviços, quer a nível do aperfeiçoamento dos
existentes.

•

A informação que nos chega vai alimentar processos internos que, por sua
vez, fomentam o desenvolvimento e a melhoria de produtos e serviços e,
consequentemente, a melhoria do nosso sistema de gestão.
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VII.5. Como é planeado o médio e o longo prazo
Tratamento de ideias:
•

Com o nosso sistema de geração de ideias, pretendemos estimular o
aparecimento das ideias que alimentem a nossa constante necessidade de
melhorar e inovar.

•

Todas as ideias dadas pelos nossos colaboradores são tratadas, sendo-lhes
dado feedback do resultado da avaliação.

Gestão do conhecimento:
•

O ativo conhecimento da nossa empresa está em constante alteração e deve
estar ao acesso a todos os que necessitarem dele.

•

Identificamos as interfaces que queremos controlar, registamos as lições
aprendidas em projetos de IDI e inventariamos o conhecimento tácito que
consideramos relevante.

•

Definimos a forma de transmissão do conhecimento e a metodologia de
arquivo do conhecimento codificado.

Desenvolvimento de projetos IDI:
•

Todos os nossos Projetos de IDI são planeados sendo também efetuada
uma avaliação ao risco da sua execução.

•

Regularmente efetuamos o acompanhamento da concretização dos nossos
projetos, conseguindo, desta forma, identificar desvios e implementar as
ações necessárias para a concretização de todos os objetivos traçados
inicialmente.

VII.6. Como são projetados e produzidos os equipamentos
O projeto de equipamentos:
•

Uma vez aprovada uma proposta, a CEI traduz as necessidades do cliente
num projeto para construir uma máquina em concreto.

Planeamento da produção:
•

Planeamos e preparamos as atividades produtivas, identificando os
recursos necessários e definindo prioridades e programação temporal.

Fabricar peças internamente:
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•

Fabricamos peças internamente e recorremos, quando necessário, a
fornecedores subcontratados para o fabrico de algumas peças e prestação
de alguns serviços.

Montagem dos equipamentos internamente:
•

Reunimos os módulos e montamos o equipamento internamente para os
ajustes e testes finais.

Realizar manutenção internamente:
•

Procuramos minimizar a ocorrência de avarias e prolongar a vida dos
equipamentos utilizados na nossa produção interna. Ao assegurar a
confiança nos resultados dos equipamentos de medida procura-se
minimizar os tempos de paragem por avaria.

VII.7. Como são instalados os equipamentos nos clientes
A instalação dos equipamentos começa com a preparação do espaço que os vai receber
em casa dos clientes e das utilidades que lhes darão a vida.
Os técnicos da CEI realizam a instalação e os testes de arranque seguindo um guião que
resulta de anos de experiência e centenas de instalações anteriores.
Esta tarefa pode ser desempenhada por técnicos dos agentes / distribuidores sempre que
a formação dos mesmos o permita. Esta formação é normalmente realizada para parceiros
e para equipamentos cujo estado de maturidade o permita.
Por fim, os utilizadores são treinados no uso dos equipamentos e a intervenção termina
com a aprovação formal pelo cliente.
O processo conclui-se quando a equipa que instala se reúne com a equipa de engenharia,
para avaliar a instalação e identificar lições aprendidas e oportunidades de melhoria.
Figura VII.4. - A CEI Exporta atualmente para 37 Países (dados 2013

100

Engenharia e Gestão Indústrial

VIII. Sistema CNC, corte por jato de água, PowerJET® Vision
VIII.1. Morfologia
À semelhança da maior parte das máquinas de controlo numérico, a Centro CNC de corte
por Jato de Água modelo POWERJET® é, morfologicamente, um robot cartesiano de 3
a 5 eixos interpolados, dimensões uteis de trabalho variáveis em função da aplicação,
comportando no elemento terminal, uma ferramenta especial de Alta Energia - Sistema
de corte por Jato de Água a Ultra-Pressão.
Figura VIII.1 – Estrutura modelada da Máquina CNC POWERJET®VISION

VIII.2. A engenharia do centro de corte CNC por jato de água,
PowerJET®Vision
O Sistema de corte CNC por Jato de Água - POWERJET® é um equipamento
integralmente desenvolvido e pelo departamento de engenharia da CEI/ZIPOR e, que
neste momento já vai na 5ª geração.
O projeto é realizado em SOLIDWORKS 3D, assim como os pré-testes assemblagem
virtual, com o recurso ao módulo de elementos finitos do SolidWORKS, prática habitual
da engenharia da CEI/Zipor, para o cálculo das deformações, resistência das estruturas e
teoria de falhas de Von Mises.
A estrutura destes equipamentos é em aço carbono electro-soldada, com tanques e
revestimentos em aço inoxidável, sendo a elevada precisão do sistema de acionamento
garantida por rolamentos lineares e fusos de esferas ISO8, motorização por servomotores
AC de binário constante, e malha de controlo do tipo fechado.

Inovação Tecnológica lean para a Pedra Natural
A união das diferentes partes do equipamento é realizada, por parafusos normalizados,
para que o equipamento possa ser facilmente desmontado para maior facilidade de
transporte intercontinental.
Trata-se de um sistema fiável, hoje em funcionamento em mais vários países (ANEXO
19), nos 5 continentes.

VIII.3. Rolamentos lineares dos eixos
A base de construção do eixo X é constituído por 2 “montantes”, maquinados, simétricos,
sobre cada um dos quais são montadas guias lineares com patins de esferas.
Trata-se de um sistema tipo “gantry”, onde os 2 servomotores que acionam os 2 fusos em
simultâneo são controlados como eixos independentes.
O facto de não se utilizar no eixo X o modelo “master-slave”, mas sim canais
completamente independentes, não significa que os eixos possam funcionar
dessincronizados. Na verdade, a diferença entre a posição, dos 2 servomotores gantry, é
medida em tempo real e, caso o lag ultrapasse 0,01mm, o sistema entra imediatamente
em alarme geral, interrompendo os movimentos.
Figura VIII.2 – Sistema de guiamento dos eixos do Sistema CNC POWERJET®

Este modelo de assemblagem permite uma grande estabilidade mecânica, pois os dois
montantes simétricos que compõem o eixo X estão ligados por peças rígidas em aço, tal
como se apresenta no (ANEXO 9).
Por outro lado, o eixo Y, (ANEXO 10), é constituído por um tubo de aço quadrado de
5mm de parede conforme desenho, no qual são igualmente montadas duas guias lineares
paralelas.
Esta ponte em tubo é assente sobre as cabeceiras (ANEXO 11) e (ANEXO 12), simétricas,
as quais assentam sobre as placas de deslocamento dos montantes paralelos, permitindo
que a ponte se desloque sem atrito, realizando desta forma o movimento em segundo o
eixo X.
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Nos patins paralelos da ponte, é montado um carro, conforme figura o qual se desloca ao
longo da própria ponte igualmente sem atrito.
Dentro do próprio carro, é colocado um par de guias lineares com patins de esferas,
dispostas na verticalmente sobre os quais é montado um prato onde é aparafusada
indiretamente, por fusíveis mecânicos ligados a sensores indutivos, o corpo da válvula da
cabeça de corte por Jato de Água.
Figura VIII.3 – Eixo Z do Centro de corte CNC, POWERJET®

Com este sistema de guiamento, é garantida uma precisão mecânica da ordem de uma
centésima de milímetro, a qual é necessária para que no trabalho executado final se
consiga um erro máximo nas peças produzidas de 0,1mm.

VIII.4. Accionamento dos eixos
VIII.4.1. Fusos de esferas
Todos os eixos Centro de corte CNC, por jato de água POWERJET® utilizam fusos e
porcas de esferas, de alta qualidade e precisão ISO8.
Pela experiência própria, poderei afirmar que a utilização de fusos de esferas é
aconselhável sempre que se pretendem:
•

Valores elevados de razão de transmissão e eficiência

•

Elevada rigidez estrutural de transmissão

•

Ausência de backlash devido à pré-carga

•

Precisão e confiabilidade muito elevados
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Figura VIII.4 – Fusos de esferas

Ainda assim, o fuso e porca de esferas, apresenta algumas desvantagens em relação a
outros tipos de transmissão, tais como:
•

Necessidade de lubrificação

•

Custo elevado

VIII.4.2. Rotação utilizada e vida útil estimada dos acionamentos
Quando a velocidade da rotação do motor coincide com a frequência natural do sistema,
as vibrações podem causar ressonâncias. Essa velocidade de rotação designa-se como
rotação crítica e pode danificar o equipamento.
Assim, é essencial prever a ressonância da vibração. Dependendo da aplicação, é
necessário utilizar chumaceiras extras entre as extremidades, para se poder aumentar a
frequência crítica dos fusos de esferas. Cálculo para rotação máxima permissível.
Tal como já foi referido, o POWERJET® é produzido com dimensões úteis entre 3 metros
e 12 metros de comprimento, podendo variar na largura de 1 a 3 metros.
Ao contrário das outras secções deste trabalho onde não se particularizarão os cálculos
para um determinada dimensão de máquina pois esta varia de cliente para cliente, os fusos
de esferas irão ser calculados para a versão 3000 3X, isto é, para e eixos do POWERJET®
de 3 metros por 2 metros, 3 eixos interpolados, um deles em gantry).
Para esta versão de equipamento, a rotação critica admissível é calculada da seguinte
forma:
n = f x (dr / L2) x 107 x 0,8 RPM
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(Eq. 8.1)

▪

n = rotação máxima permissível

▪

dr = diâmetro interno do fuso ( mm )

▪

L = distância entre chumaceiras de apoio ( mm )

▪

f = coeficiente dependendo do tipo de apoio do fuso
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Sendo f (coeficiente dependendo do tipo de apoio do fuso) em função do tipo de apoio
dos extremos do fuso:
▪

Apoiado / apoiado →f = 9,7

▪

Fixo

/ apoiado →f = 15,1

▪

Fixo

/ fixo →f = 21,9

▪

Fixo

/ livre →f = 3,4

VIII.4.2.1. CÁLCULO DO EIXO X
Figura VIII.5 – Esquema de apoio do fuso do eixo X POWERJET®

DADOS DO eixo X
•

(W1+W2/2) (massa total do eixo por montante)

mx = 320Kgf

•

Curso máximo

Sx = 2100mm

Velocidade pretendida para o eixo

25.000mm/min

•

Fator de operação

Fw = 1,2 P.vibrações

•

Vida útil pretendida

Lh = 20 000 horas

•

Coeficiente de fricção

μ = 0,1

•

Rotação máxima do sistema

N =1.390 rpm

•

Ambas as chumaceiras apoiadas nos extremos

f = 21,9 (fixo/fixo)

FORÇA DE ATRITO ( Fa )
Fa = m x μ

(Eq. 8.2)

Fa = 320 x 0,1 = 32 kgf

PASSO DO FUSO ( P )

Passo = Velocidade Máx ( mm/min ) / rotação

(Eq. 8.3)

Passo = 25.000 / 1250 rpm Passo = 20mm
Agostinho Manuel Antunes da Silva
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CARGA DINÂMICA ( Ca )
Ca = ( 60 x N x Lh)1/3 x Fa x Fw x 10–2

(Eq. 8.4)

Ca = ( 60 x 1250 x 20.000 )1/3 x 32 x 1,2 x 10–2
Ca = ~473 Kgf.

DIÂMETRO MÍNIMO DO FUSO ( Df )
Df =(( N x L2 ) / f ) x 10-7

(Eq. 8.5)

Df = (( 1250 x 21002 ) / 21,9 ) x 10-7
Df = ~25.17 mm
A opção tomada foi utilizar um fuso de 35mm

RPM CRÍTICA
n = 21.9 x (35 / 21002) x 107 x 0,8 = 1.390rpm

(Eq. 8.6)

N = f x (dr / L2 x 107 ) x 0,8
N = 21,9 x ( 35 / 21002) x 107 x 0,8
Logo: 1390 > 1.250 rpm desejado.

VIDA ÚTIL (LH)
Lh = (Ca /( Fa x Fw ) )3 x 106 x 1 /( 60 x N )

(Eq. 8.7)

Lh = ( 473 / ( 32 x 1,2 ))3 x 106 x ( 1 / (60 x 1250 )
Lh = ~24.918 horas (horas)

110

Engenharia e Gestão Indústrial

SISTEMA CNC, CORTE POR JATO DE ÁGUA, POWERJET® VISION VIII

VIII.4.2.2. Cálculo do eixo Y
Figura VIII.6 – Esquema de apoio do fuso do eixo Y POWERJET®

DADOS DO eixo Y
•

(W1+W2/2) (massa total do eixo por montante)

mx = 120Kgf

•

Curso máximo

Sx = 3100mm

•

Velocidade pretendida para o eixo

V = 25.000mm/min

•

Fator de operação

Fw = 1,2 (Peq.Vib )

•

Vida útil

Lh = 20 000 horas

•

Coeficiente de fricção

μ = 0,1

•

Ambas as chumaceiras apoiadas nos extremos

f = 21,9 (fixo/fixo)

FORÇA DE ATRITO ( Fa )
Fa = m x μ
Fa = 120 x 0,1 = 12 kgf

PASSO ( P )

Passo = Velocidade Máxima do Sistema ( mm/min ) / rotação do sistema
Passo = 25.000 / 1250 rpm Passo = 20mm

CARGA DINÂMICA ( Ca )
Ca = ( 60 x N x Lh)1/3 x Fa x Fw x 10–2
Ca = ( 60 x 1250 x 20.000 )1/3 x 12 x 1,2 x 10–2
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Ca = ~164 Kgf.

DIÂMETRO MÍNIMO DO FUSO ( Df )
Df =(( N x L2 ) / f ) x 10-7
Df = (( 1250 x 31002 ) / 21,9 ) x 10-7
Df = ~54.85 mm
A opção tomada foi utilizar um fuso de 60mm

RPM CRÍTICA ( n )
n = 21.9 x (60 / 31002) x 107 x 0,8 = 1.094rpm
n = f x (dr / L2 x 107 ) x 0,8
n = 21,9 x ( 60 / 31002) x 107 x 0,8
n = 1094 RPM

PASSO ( p )

Uma vez que não podemos ultrapassar a rotação critica do fuso, termos de utilizar um
passo superior ao previsto
Passo = Velocidade Máxima do Sistema ( mm/min ) / rotação do sistema
p = 25.000 / 1094 rpm = 22,8mm
Usaremos um fuso com passo de 30mm,
Logo a rotação máxima do fuso será de 834 rpm

VIDA ÚTIL (Lh)
Lh = (Ca /( Fa x Fw ) )3 x 106 x 1 /( 60 x N )
Lh = ( 164 / ( 12 x 1,2 ))3 x 106 x ( 1 / (60 x 834 )
Lh = ~29520 (horas)
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VIII.4.2.3. Cálculo do eixo Z
DADOS DO eixo Y
•

(W1+W2/2) (massa Total do eixo por montante)

mx = 45Kgf

•

Curso máximo

Sx = 200mm

Velocidade pretendida para o eixo

V = 4.000mm/min

•

Fator de operação

Fw = 1,2 (Peq. Vib)

•

Vida útil

Lh = 20 000 horas

•

Coeficiente de fricção

μ = 0,1

•

Uma chumaceira fixa e outra apoiada

f = 15,1

Figura VIII.7 – Esquema de apoio do fuso do eixo Z, POWERJET®

FORÇA AXIAL ( Fa )
Fa = (m x g) + (m x g x μ)

(Eq. 8.8)

Fa = ( 45 x 9,8) + (0,1 x 45 x 9,8) = 485.1 N
Fa = 48,5 kgf
PASSO ( P )

Passo = Velocidade Máxima do Sistema ( mm/min ) / rotação do sistema.
Passo = 4 000 / 500 rpm Passo = 8mm
Obs.: Como dispomos de passo 5 e 10mm, utilizaremos o fuso com passo
10mm.
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ROTAÇÃO DE TRABALHO ( N )

N= Velocidade Máxima no Sistema / Passo
N= 4 000 / 10 N= 400 rpm (de trabalho)

CARGA DINÂMICA ( Ca )
Ca = ( 60 x N x Lh)1/3 x Fa x Fw x 10–2
Ca = ( 60 x 400 x 20 000 )1/3 x 48.5 x 1,2 x 10–2
Logo: Ca = ~456 Kgf.
DIÂMETRO DO FUSO
Df =(( N x L2 ) / f ) x 10-7
Df = (( 400 x 2002 ) / 15,1 ) x 10-7
Df = 0,1
Logo: Df = 10 mm que é o diâmetro mínimo

RPM CRÍTICA
n = 21.9 x (60 / 31002) x 107 x 0,8 = 1.094rpm
n = f x (dr / L2) x 107 x 0,8
n = 15,1 x ( 10 / 2002) x 107 x 0,8
Logo: 30.200 rpm.

VIDA ÚTIL (Lh)
Lh = (Ca /( Fa x Fw ) )3 x 106 x 1 /( 60 x N )
Lh = ( 456 / ( 48,5 x 1,2 ))3 x 106 x ( 1 / (60 x 400 )
Lh = ~20.040 (horas)
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VIII.4.3. Servomotores
Como qualquer robot atual, a motorização dos eixos é feita por servomotores, de binário
constante.
O servomotor fornece uma potência mecânica de entrada, Pe (W) definida pelo produto
entre o binário Te (N.m) e a velocidade angular de entrada, ne (rpm).
Pe (W) =

2𝜋
60

x Te x ηe

(Eq. 8.9)

Figura VIII.8 – Gama de servomotores utilizados no POWERJET®

Dependendo da transmissão mecânica utilizada, a potência de saída, Ps (W) estará
associada a movimentos de rotação (R) ou translação (T).
Neste sentido, a potência de saída será dada por:
Ps (W) =

2𝜋
60

x Ts x ηs

( Eq. 8.10 )

Portanto, o binário de entrada a ser fornecido pelo servomotor Te, e o binário de saído
requerido pela carga movida Ts, estão relacionados pela equação:
Te =

𝑇𝑠
it.ηs

, onde it = razão de transmissão it = ne / ns

( Eq. 8.11 )

Podemos assim representar uma transmissão mecânica de um acionamento da seguinte
forma:
Figura VIII.9 - Parâmetros de uma transmissão mecânica genérica
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Onde:
•

Pe = Potência de entrada na TM

•

Psm = potência do servomotor

•

ne = velocidade angular de entrada

•

TM = transmissão mecânica

•

it = razão de transmissão

•

ηT = rendimento mecânico da TM

•

Ps = potência de saída da TM

•

Pc = potência de demanda da carga

•

ns = velocidade angular de saída da TM

Portanto, como parâmetros de entrada na TM, tem-se:
• Binário de entrada:
Te =

𝑇𝑠
it.ηT

( Eq. 8.12 )

e
Ts = Tc

( Eq. 8.13 )

onde,
Ts = binário de saída
Tc = binário de demanda da carga
• Velocidade de entrada
ne

=

ns . It

( Eq. 8.14 )

=

nc

( Eq. 8.15 )

e
ns

onde,
ns = velocidade angular de saída da TM (rpm)
ne = velocidade angular de entrada da TM (rpm)
• Potência de entrada:
Te =
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𝑇𝑒 . 𝜂𝑒

( Eq. 8.16 )
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VIII.4.3.1. Análise do servomotor
•

Binário
TeSM =

•

𝑇𝑒
ηsm

Velocidade
neSM = ne

•

( Eq. 8.17 )

( Eq. 8.18 )

Potência
Te =

2𝜋
60

TSM . nSM

( Eq. 8.19 )

No troço de movimento acelerado, o binário total fornecido pelo servomotor terá um
componente dinâmico, binário dinâmico de aceleração TdAC, além do binário estático.

O binário TdAC de um corpo (figura VIII.8) é estimado através da equação 9.18.

Figura VIII 10 - Parâmetros dinâmicos de um corpo rígido

TdAC = Jaa . αA N.m

( Eq. 8.20 )

onde,
Jaa = inércia de massa em relação ao eixo a-a (kg.m2)
αA = aceleração angular no eixo a-a (rad/s2)

No caso de m fuso de esferas, tal como é utilizado da Máquina CNC POWERJET®.
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Figura VIII.11 – Fuso de esferas

A equação da inércia equivalente é dada por:
𝑝2

J = ms 4𝜋2 + m1

𝑟2

( Eq. 8.21 )

2

J – inércia do sistema
p – passo do fuso
ms – massa do sistema a ser movido (carga)
mf – massa do fuso
r – raio de fuso

O servomotor fornece a potência mecânica de entrada para a Transmissão. Entretanto, a
inércia do rotor (JSM) está vinculada ao eixo de giro 1-1, logo deve ser incluída na
equação dinâmica.
•

Binário dinâmico

TdSM = Tde + Tdrotor

( Eq. 8.22 )

TdSM = Tde + α JSM / ηSM

( Eq. 8.23 )

ou
TdSM = α1JeqSM

( Eq. 8.24 )

onde,

JeqSM = inércia equivalente do conjunto refletida no servomotor
ηSM = rendimento mecânico do servomotor
•

Binário total

O binário total no servomotor contempla os termos estático e dinâmico.
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TTOTAL = TeSM + TdSM
•

Velocidade

nSM = ne = ns . i
•

( Eq. 8.25 )

( Eq. 8.26 )

Potência
2𝜋

PSM = 60 TTotal . ηSM

( Eq. 8.27 )

VIII.4.3.2. Movimento de desaceleração
A análise é semelhante ao movimento em aceleração, sendo que o valor de aceleração
passa a ser negativo. Assim, a expressão do binário total passa a ser:

TTOTAL = TeSM - TdSM

( Eq. 8.28 )

VIII.4.3.3. Escolha dos servomotores do POWERJET®
Aplicados estes princípios à Máquina CNC POWERJET® considerando:
•

Que a aceleração pretendida para os eixos do sistema é de 0,5 m/s2

•

A velocidade a atingir nos eixos X e Y é 25 m/min

•

A regra prática que para um bom controlo de velocidade a inércia da carga
refletida ao eixo do motor não deixe passar de 10x a inércia do motor e para um
bom controlo de posição a inércia da carga refletida ao eixo do motor não deixe
passar de 5x a inércia do motor.

O POWERJET® é equipado com servomotores, cujas características são:
Motorização do eixo X
2 servomores de binário constante, montados em gantry
Binário: 6,1 N.m
Rotação máxima: 2000 RPM
Corrente: 5,2 A (RMS)
Inércia x 103 : 0,5 Kg.m2
Agostinho Manuel Antunes da Silva
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Motorização do eixo Y
Servomor de binário constante
Binário: 8,0 N.m
Rotação máxima: 2000 RPM
Corrente : 6,5 A (RMS)
Inércia x 103 : 0,68 Kg.m2

Motorização do eixo Z
Servomor de binário constante
Binário : 3,8 N.m
Rotação máxima : 2000 RPM
Corrente : 5,6 A (RMS)
Inércia x 103 : 0,31 Kg.m2

VIII.5. Controlador numérico digital do POWERJET®Vision
O Controlador Numérico utilizado da máquina CNC POWERJET® é INOCONTROL®,
desenvolvido integralmente numa das empresas do grupo CEI/Zipor, a InoCAM©,
Soluções de Manufactura Assistida Por Computador, Lda, (ANEXO 13).
As razões que levaram a que a CEI a desenvolver e fabricar quer o Controlador Numérico
quer os Amplificadores (drives), para as suas próprias máquinas, foram as seguintes:
•

Preço dos PC’s Industriais, hardware dedicado, sistemas RTOS, face ai seu
desempenho

•

Os CNC de mercado tem fraco desempenho em formas geométricas irregulares
(Interpolação linear ou circular/helicoidal).

•

Desempenho

insuficiente

para

velocidades

acima

de

3m/s

(Aceleração/desaceleração constante, lookahead inadequado)
•

Interface com o utilizador complicada (Consolas complexas, recuperação de
programas interrompidos)

•

Dificuldade de integração em célula de corte complexas (Estatísticas, interligação
com outros sistemas de automação)

Com a utilização do INOCONTROL® a CEI obteve enormes vantagens face à
concorrência, tais como:
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•

Melhor adequação ao corte de formas irregulares e complexas

•

Maiores velocidades e acelerações das máquinas

•

Menores potências nos acionamentos

•

Redução do custo da dos acionamentos mecânicos

•

Evitar o uso de PC’s dedicados e RTOS

•

Integração em células de corte que muitas vezes possuem mais de uma dezena de
postos computadorizados integrados e em execução de tarefas simultâneas.

•

Interligação com outros sistemas de automação

•

Produção de sistemas sem limitação do número de eixos

•

Garantir uma boa assistência remota a partir de Portugal, nos clientes em todo o
mundo

VIII.5.1. Sistema de aquisição de dados – sensores rotativos
digitais
O PowerJET®, utiliza como elemento sensor de aqusição de dados do movimento
encoders digitais de quadratura.
Os encoders são equipamentos que convertem movimentos rotativos ou deslocamentos
lineares em impulsos elétricos, fornecendo uma quantidade fixa de impulsos por cada
volta de um eixo ou por unidade de deslocamento linear. Existem hoje no mercado vários
tipos de encoders, tais como encoders simples, incrementais, de quadratura e encoders
absolutos.
Os encoders de quadratura identificam e contam impulsos elétricos além de reconhecer o
sentido do movimento que gerou estes impulsos. Por exemplo, se o fuso girar, o encoder
reconhecerá que o fuso girou, quanto girou e, em que sentido girou. A única diferença
entre o encoder simples e o encoder de quadratura é que a cada impulso que o incremental
reconhece, o de quadratura reconhece dois, o que duplica a leitura e, consequentemente,
duplica a precisão da medida.
O sensor de aquisição de dados utilizado pelo POWERJET®, enquadra-se no tipo encoder
de quadratura. Funciona com dois mini transmissores e receptores de luz infravermelha,
através dos quais reconhece a rotação e sentido da roda. Com este sensor podemos definir
a velocidade linear, a velocidade angular, distância percorrida e o sentido de rotação do
fuso onde está instalado.

Agostinho Manuel Antunes da Silva
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O principio de funcionamento baseia-se numa roda com setores refletores intervalados
por setores não-refletores. Quando um setor reflector, está em frente do emissor de
infravermelhos, reconhece e transforma essa informação num sinal elétrico de nível
lógico 0. Por outro lado, quando um setor não refletor é colocado em

frente do

componente de infravermelho, reconhece e transforma a informação num sinal elétrico
de nível lógico 1.
Sempre que estes valores lógicos mudam de 00 para 01, 01 para 11, 11 para 10 e 10 para
00, o sensor reconhece que o movimento foi no sentido horário. Se estes valores lógicos
mudam de 00 para 10, 10 para 11, 11 para 01 e 01 para 00, o sensor reconhece que a roda
girou em sentido anti-horário.
O próprio encoder possui um pequeno módulo de processamento que reconhece e
processa todas estas informações obtidas dos sensores infravermelhos, envando os dados
em formato digital ao inodrive, por um cabo com malha de terra, sob a forma de impulsos
de 5VAC.
Figura VIII .12. Output do sensor de aquisição de dados (encoder) para
INODRIVE ®

O sensor de aquisição de dados do PowerJET possui uma reslução de 10.000 impulsos
por volta, pelo que em termos de precisão obtem-se:
•

Passo do fuso = 30mm / rotação

•

Resolução do sensor = 10.000 impulsos / rotação

•

Precisão do sistema de aquisição de dados =

10000 . 2
30

= 0,0015mm

Figura VIII.13. Eixo X - Circuito de ligação do encoder do ao INODRIVE®
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VIII.5.2. Fluxograma do sistema de controlo
A utilização de sistemas digitais em controlo, veio simplificar imenso o universo das
maquianas ferramentas controladas numéricamente ou o controlo em tempo real dos
processos fabris. A razão é simples: Um computador é, hoje um utilitátio muito barato e
globalmente acessivel.
As vantagens aportadas da utilização do controlo digital podem-se resumir da seguinte
forma:
1. Plexibilidade
2. Preço
3. Facilidade de implementação de leis de controlo complexas
4. Facilidade em implementar um interface sofisticado com o utilizador, inclusivé
através da Web
5.

O processador faz parte do computador

De uma forma geral, a tipologia genérica de um controlador digital é, tal como
representada na Figura VIII.14.

Figura VIII.14. - Tipologia genérica de um controlador digital

Agostinho Manuel Antunes da Silva
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•

r(kT): referência

•

u(t): sinal de controlo (contínuo)

•

u(kT): sinal de controlo (discreto)

•

y(t): saída da máquina medida (contínuo)

•

v(t): ruído do sistema de medida (contínuo)

•

w(t): ruído de processo/máquina (contínuo)

•

y(kt): saída medida (discreto)

•

e(kt): erro (diferenças)

O facto do sinal de controlo ser gerado digitalmente confere ao sistema diversas
características que não existem em sistemas analógicos. O conversor A/D converte
grandezas analógicas, normalmente tensão, em n sequência de números.
A taxa com que estes números são gerados é denominada período de amostragem (T).
Tipicamente, assume-se que T é fixo, usualmente gerado por um sinal de clock que
dispara o A/D e gera interrupções para que a rotina que calcula o sinal de controle seja
executada.
Por outro lado, o conversor A/D gera dados quantificados e, portanto com precisão finita.
Se o período de amostragem for extremamente pequenos (pelo menos 50 × largura de
banda e 16 bits), os sinais digitais serão quase contínuos. É nestes termos que o projeto
do controlador contínuo pode então ser convertido para um equivalente digital através de
aproximações.Esta abordagem é denominada projeto por emulação ou digitalização do
controlador.
Se o período de amostragem não poder ser suficientemente pequeno (por fatores como
custo, ou hardware já existente, etc.), os seus efeitos deverão ser levados em conta. A
este modelo de abordagem, normalmente designa-se por projeto digital do controlador.
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Um fenómeno muito importante num sistema de controlo digital é o atraso associado ao
conversor D/A. Isto ocorre devido ao facto da saída do D/A ser mantida constante até que
haja um novo valor, o que provoca um no sinal um atraso de T/2, Figura 6.4. Este atraso
significa uma variação de fase com implicações na estabilidade do sistema. Devido a este
fenómeno, usualmente a frequência de amostragem de um sistema de controlo digital
deve ser bem maior do que a frequência de Nyquist, para a largura de banda pretendida.
Figura VIII.15. - Atraso causado pelo conversor D/A: sinal original (vermelho),
sinal de amostragem (azul) e sinal recuperado (verde).

Como tem vindo a ser referido ao longo deste trabalho, o POWERJET®, utiliza o
INOCONTROL® - INODRIVE® - ENCODERS DIGITAIS, como componentes de
controlo, o que torna o sistema totalmente digital.
O modelo de controlo é basedado nas técnicas avançadas de feedforward, sendo o
fluxograma de controlo utilizado, o representado na Figura VIII.16.
Figura VIII.16. Fluxograma de controlo utilizado no PowerJET® VISION

VIII.5.3. Algoritmo de controlo digital
Num mundo perfeito, seria possivel prever qualquer força exercida por um motor.
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Na realidade, embora seja possivel prever algumas forças, outras, porém, tais como as
cargas aplicadas, que poderão ser maiores ou menores do que o previsto ou, ainda a
alteração das carateristicas dos motores ao longo do tempo, não podem ser previstas com
rigor.
A palavra “feedforward” não tendo uma tradução direta para a língua portuguesa é, o
termo normalmente utilizado em controlo pelos técnicos e. De uma forma genérica, é
expresso da seguinte forma:

Outputn = Outputn + Kvff x Vn + Kaff x An

(Eq.9.29)

e, onde a “Velocidade feedforward”, compensa a resposta pelo atraso à velocidade
proporcional motivado pelas forças de fricção no deslocamento, quer do motor quer da
carga ou seja, à velocidade proporcional.
Por outro lado, a “Aceleração feedforward”, compensa a resposta pelo atraso provocado
pelas forças de aceleração proporcional. Isto pressupõe, teoricamente, que todo o
hardware tem inércia diferente de zero pois, pelas leis da física, à alteração da velocidade,
opôe-se uma resistência. Esta resistência manifesta-se assim como um atraso à aceleração
proporcional.
Existem nos dias de hoje imensos algoritmos de filtragem, de fácil implementação e que
filtram apenas determinados domínios do espectro global freqüência operacional. Isto é
útil para compensar sistemas mecânicos que entram em ressonância a uma certa
freqüência ou velocidade, ou para reduzir o ruído de alta freqüência.
A implementação mais comum detes filtros é conhecida por “BIQUAD”, utilizado pelo
PowerJET e que será explicado mais adiante
É nesta nova filosofia de controlo digital que se enquadra o INOCONTROL®, sendo a
frequencia de amostragem de 10KHz, pelo que, o periodo de amostragem é de 100µs.
Isto significa que o INOCONTROL®, faz variar a velocidade do servomotor em cada
100µs onde, no inodrive, a velocidade é calculada a partir da primitiva da aceleração e a
posição a partir da primitiva da velocidade. Desta forma, em cada intervalo de 100µs, o
inodrive conhece o valor da aceleração, velocidade e posição de cada eixo da máquina
POWERJET®.
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Tendo por base que o Erro Posicional (EP) é calculado pela diferença entre a Posição de
Referência (Pref) e a Posição Efetiva (Pef),

EP = Pref - Pef

(Eq. 8.30)

a equação às diferenças é calculada pela soma algébrica de dois termos, em que o primeiro
representa o feedforward (malha aberta) e o segundo, representa o feedbackward (malha
fechada):

DCfeedforward = Kbase + (Kvel x Velocidade) + (Kacel x Aceleração)

(Eq. 8.31)

DCfeedbackward = Kp x EP + Kd x (Ep – Ep2x) + Ki x ∑Ep_acumulados

(Eq. 8.32)

Desta forma, a equação às diferenças final, é dada por :

DCoutput = (DCfeedforward + DCfeedbackward) x DCnominal

(Eq. 8.33)

VIII.5.4. Ajuste de parâmetros do controlador
VIII.5.4.1. Ajuste manual tradicionais dos ganhos
Uma das razões para o controlo PID (proporcional, integral e derivativo) se ter tornado
tão comum é, o facto da sua regulação (afinação) ser relativamente intuitiva:
A componente derivativa (D) funciona como uma resistência ao “movimento”, a
componente proporcional (P) impõe um aumento proporcional da força de compensação
do erro e, a componente integral introdus a variável “tempo”, no amortecimento.
O efeito individual de cada um destes parametros da regulação, uma vez combinados ou
sobrepostos, permite que a máquina responda exatamente ao perfil de trabalho
pretendido.

Um dos métodos mais comuns de afinação manual, é impôr ao conrolador um sinal do
tipo degrau (step) e de seguida, medir a resposta dos servomotoresa esta mudança brusca
de posição.
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Este método, requere uma leitura (traçabilidade) precisa da resposta, pelo que é necessario
um equipamento que permita visualizar a resposta, normalmente sobrepondo-a
graficamente e em tabela ao degrau imposto, isto é, o sistema de traçabilidade tem de
conseguir ler o erro (diferença) posicional durante o ciclo.
Neste método expedito, começa por se colocar o parametro (ganho) integral (Ki) igual a
zero e o ganho derivativo (Kd) num valor muito próximo de zero mas maior que zero e, a
partir deste ponto de partida vai-se aumentando o ganho proporcional (Kp) desde zero até,
ser nítido o overshooting da resposta.
O passo seguinte é, incrementar o parametro Kd até se obter uma resposta criticamente
amortecida ao degrau.
O objetivo é, encontrar um conjunto de de ganhos onde o ganho proprcional (KP) seja o
maior possivel mas com uma resposta suficientemente amortecida e estável, para que o
erro (diferenças entre a posição real e a posição pretendida) não ultrapasse os valores
aceitáveis para a máquina em questão.
Um método um pouco diferente que eu pessoalmente me habituei a utilizar, ainda no
tempo em que utilizavamos controladores de outros fabricantes (Siemens e Heidenheim,
entre outros), começava por afinar primeiro as respostas nas altas frequencias depois
afinana os ganhos nas médias e por último tentava encontrar o ganho Integral ótimo para
as baixas frequências.
Independentemente do método utilizado, trata-se sempre de um processo interatico que
pode demorar várias horas, até se encontar valores de ganhos que proporcionem um
desempenho estável da máquina e que, em simultâneo garantam a precisão desejável em
termos operacionais.
Esta forma de encontrar os parametros de ótimos é semelhante à afinação moderna “zonebased”, recomendada pela INOCAM nas máquinas que utilizam o INOCONTROL®,
como é o caso da PowerJET e, onde se tenta encontar a resposta dos ganhos do
controlador PID em diferentes gamas de frequência.
Neste método, a resposta é avaliada em termos da velocidade versus tempo, sendo na
resposta degrau realizada a leitura da velocidade e não da posição.
Começa por impôr um degrau do tipo 0-1-0, para que se possa fazer uma leitura da
aceleração instantanea entre zero e uma determinada velocidade e no instante seguinte,
seguindo o caminho inverso, travar instanânemamente, ou seja colocar a velocidade em
zero.

128

Engenharia e Gestão Indústrial

SISTEMA CNC, CORTE POR JATO DE ÁGUA, POWERJET® VISION VIII

No passo seguinte, mantendo Kp=0 e KI=0, incrementa-se Kd, até o perfil da resposta
“velociddade real”, se aproximar o mais possivel da resposta velocidade desejada.
Seguidamente, coloca-se no controlador a aceleração e a velocidade pretendidas (de
catálogo) da máquina, e sintoniza-se o sistema de leitura para que interprete os dados
obtidos, em termos de posição pretendida, posição real e erro de posição, incrementando
o Kp para reduzir o erro posicional ao minimo.
À medida que se vai aumento Kp, a resposta do sistema terá maior tendencia para o
overshoot, até se tornar instável a partir de certo ponto. Tipicamente, encontrado este
ponto de instabilidade, reduz-se o Kp de 20% e obtêm-se o seu valor final.
Este método “zone-based” muitas vezes apelidado de método de “afinação por offset se
frequeências”, tem algumas vantagens sobre os métodos tradicionais da “resposta ao
degrau”, pois é menos interativo, uma vez que os ganhos são afinados em função da
frequência da resposta.
Recomenda-se,se na utilização deste método, que o ganho Integral, seja mantido tão baixo
quanto possivel, pois contribui diretamente para a instabilidade dos servomotores, ou seja,
visto na ótica dos servos, para uma redução da margem de fase.
Tipicamente, sendo Ki o último parametro a ser afinado, é usado como compensador do
offset relativo alterações da carga, tais como efeitos da gravidade, minimização os erros
de posição final, ou reduzir os erros de posição a alta velocidade.
Importante notar que independentemente do método, as respostas devem ser avaliadas
nas duas direções de rotação do servomotor, por forma a garantir que os ganhos estão
bem ajustados para as duas direções.

VIII.5.4.2. Auto-tunning
Se por um lado a afinação manual dos ganhos se baseia na medição dos desvios, avaliando
se a resposta do sistema é sobre-amortecida ou subamortecida, o processo de afinação
automática “auto-tunning”, torna o processo mais científico e repetível.
Basicamente, o auto-tunning coloca muito, (embora não totalmente) do ónus da afinação
num algoritmo. A maioria dos casos o auto-tunning calcula valores de ganhos iniciais
viáveis, mas permitindo a sua otimização manual de acordo com a aplicação específica.
Ao contrário da afinação manual, este método assume um determinado modelo
matemático que descreve o processo que está sendo controlado, executando testes, que
são traduzidos através de uma série de regras, nos ganhos PID.
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O módulo de Autotuning disponibilizado pelo INOCONTROL, utiliza um algorítmo
muito comum na investigação académica: Zeigler-Nichols (ZN), otimizado para
funcionar em modo “Resposta de Frequência”.
Este algorítmo, baseia-se na “substituição” do PID por um relé controlador (tudopositivo, tudo-negativo), durante a sintonização, abordagem onde, o anel de controlo
entra em oscilação, sendo depois registada a frequência e os ganhos PID.

VIII.5.5. Filtros
No processo de afinação de um sistema de controlo é fundamental estar consciente de que
não é possivel otimizar os parâmetros PID em todos os regimens de funcionamento da
máquina CNC e, muito menos, utilizar os mesmos parametros ara duas máquians iguais,
especialmente se tiverem aplicações diferentes. Algumas aplicações requerem maior
conservadorismo nos ganhos utilizados, outros porém, exigem parâmetros agressivos que
otimizam uma característica específica do equipamento.
Muitos filtros modernos fornecem alguma facilidade para a freqüência de filtragem
dependente. Ou seja, a filtragem que afeta apenas determinados domínios do espectro
global freqüência operacional. Isto é útil, para compensar sistemas mecânicos que entram
em ressonância a uma certa freqüência ou velocidade, ou para reduzir o ruído de alta
freqüência.
A implementação mais comum detes filtros é conhecida por “biquad”, sendo este o
modelo de filtragem utilizado pelo INOCONTROL®.
Este algoritmo de filtragem, é efetivo quer em filtros passa-banda, banda de regeição, ou
outros, combinando a alteração dos coeficientes A1, A2, B0, B1, B2 e K com a corrente e
as anteriores posições, velocidades e acelerações, gerando como output a função
“biquad”.
Yn = K x (B0Xn + B1Xn-1 + B2Xn-2 + A1Yn-1 + A2Yn-2)
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•

Yn é o filtro de saída de tempo n

•

Xn é o filtro de entrada de tempo n

•

K é um parametro escalar

•

B0, B1, B2, A0, A1 são os coeficientes biquad programáveis
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O

modo

de

auto-tunning

do

INOCONTROL®,

calcula

estes

parametros

automaticamente, para cada tipo de máquina, durante os testes finais desta, e após a
definição final dos ganhos anteriormente referida.

VIII.5.6. Módulos do INOCONTROL®
O IN.OCONTROL® é, assim um Controlador Numérico robusto e flexível, constituído
pelos seguintes módulos:
•

Interpretador de programas

•

Interface com o utilizador

•

Interpolador de movimento

•

Controlo automático de ferramentas + I/O

•

Servidor de comandos externos

•

Interface com sistema de gestão

•

Interface com sistema de visão

VIII.5.6.1. Módulo interpretador
O INOCONTROL® possui capacidade de base para interpretar (executar) diretamente
ficheiros com os seguintes formatos:
•

Programas CNC (Código G)

•

Programas HPGL

•

Ficheiros DXF

•

Ficheiros XML

Figura VIII.17. - Interface do Controlador Numérico INOCONTROL®
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VIII:5.6.2. Módulo de interface do utilizador
O INOCONTROL® possui um interface amigável com o operador, o que nas indústrias
tradicionais é uma enorme vantagem pois os operadores destas máquinas são recrutados
diretamente das máquinas tradicionais, normalmente sem qualquer contacto anterior com
computadores e muito menos com máquinas computadorizadas.
Enumeramos aqui algumas das funcionalidades do interface do utilizador do
INOCONTROL®:
•

Diretamente no interface do operador, é possível selecionar linhas, apagar, mover,
rodar, alterar ferramentas, mudar velocidade, entre outras funcionalidades;

•

Comandos simples para iniciar, parar ou continuar trabalhos interrompidos por
erros;

•

Comandos manuais de ferramentas e posição da cabeça de corte/desenho;

•

Possibilidade de mostrar objetos digitalizados na área de trabalho em plano de
fundo;

•

Consola auxiliar para controlar e monitorizar o estado de sistemas de apoio, como
alarmes;

Figura VIII.18. - Painel de Interface do INOCONTROL tal como utilizado PowerJET®

VIII.5.6.3. Módulo de controlo automático de ferramentas e I/O
A variação da pressão nos sistemas de corte por jato é controlada diretamente pelo
controlador, pois esta dá-se quer em modo contínuo quer sob a forma de pressões préfixadas.
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Em muitos materiais, as perfurações são executadas com pressão mais baixa, sendo que
esta aumenta no momento em que se inicia o movimento de corte propriamente dito.
O mesmo acontece no corte em curva por exemplo, onde a pressão deve ser controlada
para que o acabamento se mantenha o mais constante possível.
Adicionalmente, não sendo o INOCONTROL, um controlador exclusivo para aplicações
de corte por jato de água, terá de ter todas as outras funcionalidades necessárias para
controlar outros tipos de máquinas como Centros CNC de fresagem, equipamentos laser
ou de punção, pelo que enumeramos aqui algumas das funcionalidades INOCONTROL®
a nível de controlo de ferramentas ou I/O:
•

Controlo de profundidade: Aproximação, entrada e recuo de ferramentas

•

Arranque/paragem de spindles e ativação de ferramentas

•

Gestão de tempos de espera

•

Leitura sensores de origem, fim de curso, emergência e alarmes externos

•

Interface com placas de I/O e PLCs externos via ModBUS e MelSecNet

VIII.5.6.4. Módulo servidor do INOCONTROL®
O INOCONTROL®, comunica em tempo real com o servidor, no qual são gerados os
percursos de corte, gestão das ferramentas entre outras informações e que de uma forma
simples podemos caracterizar da seguinte forma:
•

Servidor de comandos externo via TCP/IP com comandos de movimento,
interpolação, manipulação de ferramentas,

•

Biblioteca com API para C, C++ e Python

•

Interligação em linhas de produção

•

Gestão e sincronização de múltiplos controladores na mesma consola

•

Implementação de soluções customizadas por terceiras entidades

VIII.5.6.5. Caracteristicas do módulo de interface do inocontrol®
com sistema de gestão INOPROD®
•

Interface XML-RPC com application-server de gestão

•

Gestão de fila de espera e pedido automático de trabalhos ao servidor

•

Estatísticas: tempo de corte, paragens, avarias, perímetros de corte, etc.

•

Reposicionamento automático de programas baseado em visão.
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VIII.5.6.6. Caracteristicas do interpolador do INOCONTROL®
•

Interpolação até 20 eixos atualmente (extensível) baseada em curvas
paramétricas (splines).

•

Controlo de velocidade com lookahead e aceleração variável

•

Controlo de movimento 2D, 3D e eixos paralelos (gantry)

•

Interpolação automática de eixo C para orientação de ferramentas tangenciais.

•

Compensação automática de offsets lineares, overcut e raio das Ferramentas

•

Interpolação baseada em curvas paramétricas

•

Suavização de percursos usando Splines C2

•

Linhas retas e arcos são casos particulares de curvas C2

Figura VIII.19. - Splines, tal como são executadas pelo interpolador do INOCONTROL®

VIII.5.6.7. Características do módulo de controlo dinâmico de
aceleração
•

Aceleração variável de acordo com o valor de binário disponível a cada rotação

•

Maximizar aceleração em regimes de baixa rotação

•

Maior velocidade de ponta, com acelerações mais baixas a alta rotação

•

Permite utilizar motores, drives e fontes de alimentação de baixa potência

Figura VIII .20. Interface do módulo de controlo dinâmico do INOCONTROL®
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VIII.5.6.8. Caracteristicas do módulo de optimização de velocidade
/ adaptative lookahead
•

Cálculo prévio da velocidade máxima de acordo com a curvatura e os limites de
aceleração/desaceleração em cada eixo

•

Reduzir velocidade antecipadamente antes de zonas com curvatura elevada

•

Bandas de velocidade proibidas para evitar frequências de ressonância dos
motores

•

Opção: Limite histerético de velocidade de acordo corrente do spindle

VIII.5.6.9. Caracteristicas do módulo de suavização de velocidade
•

Minimizar mudanças de sinal na aceleração

•

(reduzir efeito de elasticidade e folgas mecânicas)

•

Vetor velocidade descreve curva C2:

•

Velocidade contínua=> V ≈ contínuo

•

Aceleração contínua=> I ≈ contínuo

•

Derivada da aceleração contínua e linear por troços => ∂I / ∂t ≈ contínuo

• Cálculo de trajetórias e interpretação de alto nível (spline) executada no PC.
• Gera 1220.7 vetores de velocidade por segundo
• Buffer intermédio com capacidade para armazenar 0.2s, evita recurso a RTOS.
• Interpolação de baixo nível (DDA) implementada em placa de IO externa
baseada em microcontrolador ou drive integrada com IO e potência.

VIII.5.6.10. Caracteristicas do módulo de funcionamento de nível
superior
•

Filtragem inicial (remover pontos em excesso)

•

Identificação de curvas

•

Suavização de curvas com spline C2

•

Cálculo de limites de velocidade (A=V2/R)

•

Evitar frequências de ressonância

•

Lookahead

•

Filtro passa-baixo

•

Suavização de velocidade com spline C2

•

Geração de vetores velocidade para nível inferior
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VIII.5.6.11. Splines naturais C2
A utilização de Splines Naturais C2 permite e encontrar uma curva suave que interpola
um conjunto de n pontos descritos num sistema m-dimensional, onde cada coordenada
(x, y, z e mais eixos) é representada por uma sequência de polinómios cúbicos em ordem
a um parâmetro h, em que cada polinómio descreve uma curva entre dois pontos
sucessivos: x(h), y(h) e z(h).
Cada polinómio interpola os pontos em que está inscrito. A transição entre polinómios
sucessivos deve manter continuidade de 1ª e 2ª derivada (C2).
O Sistema de equações indeterminado a menos de 2 incógnitas e onde as possíveis
soluções são:
•

Fixar 2 tangentes (sobre qualquer ponto)

•

Definir curvatura (2ª derivada) nos extremos

•

Splines naturais: Curvatura nula nos extremos.
Figura VIII.21. - Splines Naturais do INOCONTROL®

VIII.5.6.12. Módulo de funcionamento de nível inferior
•

Buffer de movimento (0.2s)

•

Retiram 1 vetor velocidade do buffer a um

•

ritmo constante (1220.7/s)

•

DDA

•

I/O

•

Emergência

•

2 Placas eletrónicas dedicadas

VIII.6. Amplificadores
O Sistema de corte por Jato de Água PowerJET® utiliza o INODRIVE® (ANEXO 14),
como elemento amplificador e de controlo do das posições geradas pelo CNC
INOCONTROL®.
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O conjunto INOCONTROL®-INODRIVE® representa hoje um novo conceito de
Controlo Numérico, incorporando os novos conceitos de potência flexível e a nova
geração de microcontroladores flash que possibilita a utilização de diferentes motores,
bastando para isso colocar o firmware adequado.
O INODRIVE® Integra toda a eletrónica necessária para uma máquina CNC de múltiplos
eixos interligando múltiplas placas via Ethernet UDP/IP.

VIII.6.1. Processo de desenvolvimento e fabrico amplificadores
INODRIVE®
O INODRIVE® é integralmente desenvolvido e fabricado pela INOCAM S.A. empresa
do Grupo CEI/Zipor .
Figura VIII.22. - INODRIVE Layers 1 e 2

Figura VIII.23. - INODRIVE Layers 3 e 4
Uma vez desenhado o circuito impresso em multi-layers, este é fabricado pela Inocam,
sendo os microcomponentes adquiridos em bobines de 5.000 a 10.000 unidades.
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Figura VIII.24. - Placas Inodrive® após montagem dos componentes

Uma vez aplicada a solda em forno, as várias placas são isoladas e colocadas em processo
de cura da soldadura e do verniz durante 2 dias.
Figura VIII.25. - Placas INODRIVE® em processo de cura

A caixa da INODRIVE® é fabricada em alumínio e tem a dupla função de proteção e
elemento dissipador, à qual é acoplada um ventilador para ajudar a essa mesma
dissipação.
A caixa é fabricada nas fábricas da CEI onde é cortada integralmente por uma Máquina
de Corte por Jato de Água PowerJET®.
Figura VIII.26. - Caixa e dissipador do INODRIVE®
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O Inodrive® é fabricado em quantidades múltiplas de 7 unidades e uma vez montados
são sujeitos a um teste de robustez a 100% das unidades fabricadas.
Figura VIII.27. - INODRIVE® após a montagem teste, tal como são instalados

VIII.6.2. Características principais do amplificador INODRIVE®
As características principais do amplificador INODRIVE® podem ser sintetizadas no
quadro seguinte, em Língua Inglesa pois 95% dos equipamentos produzidos pela CEI são
para exportação, sendo por isso, esta a Língua standard de todas as empresas do
CEI/Zipor:
•

Controller 2 Brush DC Servo Motors or

•

1 Trapezoidal Brushless DC Servo Motor or

•

1 Brushless AC Servo Motor (Space Vector Modulation) or

•

1 Bipolar Stepper Motor (open loop micro stepping)

•

Network multiple boards to build multi-axis systems using Ethernet UDP/IP

•

DC Power Supply: 18 to 74V

•

Current Limit: 20A Continuous – 40A Peak

•

Phase short-circuit, overcurrent, overvoltage, under voltage and over
temperature protection

•

Regenerative overvoltage shunt regulator with output to external resistor

•

8 Protected Digital Inputs (5V or 24V) + 8 Shared Digital Inputs + 2 Opt-Isolated
5V Inputs)

•

8 Protected Digital Outputs (up to 48V/300mA)

•

Emergency Circuit (Latched Estop/Reset)

•

2 Analog Inputs and 2 Encoder Interfaces

•

Opto-Isolated step/direction Interface

•

RS232 or UDP/IP Ethernet motion command interface
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•

Proprietary compressed serial motion protocol with onboard command FIFO,
enables the continuous execution of up to 1220 motion commands per second

•

C/C++ API programming library included.VIII.7. OUTROS MÓDULOS

DE SOFTWARE UTILIZADOS NO SISTEMA POWERJET®
Para além do software de controlo, o POWERJET® possui outros módulos
complementares que o tornam único e diferenciado de qualquer sistema existente no
mercado.
Porém, não fazendo parte do âmbito deste trabalho, descrever exuastivamente cada um
destes módulos, faz-se aqui uma simples identificação dos mesmos.

VIII.7.1. Desenho de peças - MINOCAM®
O MINOCAM® é um software editor CAM, com um editor muito potente, que na maior
parte dos cados substitui a necessidade de um sistema CAD adicional.
Entre as várias funcionalidades, o Minocam® (ANEXO 15), este permite :
•

Digitalizar peças a partir de scanners ou ficheiros de imagem, de forma
automática, com a possibilidade de filtrar perturbações no contorno das peças
lidas, detetar automaticamente múltiplas peças, detetar automaticamente picas e
furos de diâmetro fixo.

•

Desenhar linhas e peças utilizando ferramentas de edição precisas e intuitivas,
utilizando tablets digitalizadoras, coordenadas exatas ou o próprio rato.

•

Ler peças e modelos a partir de ficheiros DXF provenientes de outros sistemas de
CAD/CAM, com a possibilidade de importar automaticamente modelos de
calçado escalados nos sistemas de CAD mais usados no mercado.

•

Importar linha e peças a partir de ficheiros HPGL e CNC.
Figura VIII.28. - Peças desenhadas no MinoCAM®
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VIII.7.2. Otimização de materias primas - InoNEST®
O InoNEST® é o software de otimização das matérias-primas a cortar (ANEXO 16)
sendo que as suas caracteristicas funcionais podem ser resumidas da seguinte forma:
• Distribuição das peças a cortar sobre a superfície das chapas
• Modo de funcionamento automático ou interativo
• Otimização das matérias-primas

Figura VIII.29. - Chapa de aço, otimizada pelo INONEST®

VIII.7.3. Digitalização das matérias-primas - InoDIGI®
O INODIGI® é o Software de leitura e digitalização dos materiais (ANEXO 17).
As principais funcionalidades deste sistema são as seguintes:
•

Captura do contorno dos materiais

•

Captura da posição dos materiais

•

Captura dos defeitos e tonalidades dos materiais
Figura VIII.30. - Material digitalizado pelo InoDIGI®

VIII.7.4. Gestão de armazém - InoALLOC®
O módulo INOALLOC® (ANEXO 18), permite gerir as entradas e saídas de materiais
do armazem de materiáis, digitalizados previamente pelo inoDIGI®.
Agostinho Manuel Antunes da Silva
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Figura VIII.31. - Interface do módulo InoALLLOC®

VIII.7.5. Gestão central dos sistemas de corte da fábrica InoPROD®
O INOPROD®, é o módulo central do sistema pois é aí de estão todos os dados da
produção, quer em termos de ordens de corte quer em termos de desenhos de peças, sendo
ainda esta aplicação que gera os relatórios.
O interface é um simples browser de internet , o que permite que a gestão das máquinas
possam ser realizadas a partir de qualquer ponto do mundo, sendo as suas principais
caracteristicas:
•

InoPROD® Software Base de dados Inoprod® em MYSQL

•

Software de interface do Inoprod : qualquer browser de internet

•

Sistema operativo : Linux

•

Hardware :Desktop PC Intel Dual Core E8400 2x160Gb, 4Gb RAM, 8400GS
256Mb
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Figura VIII.32 - InoPROD® “The 21st century solution for automatic
Cutting-Cell Management”

VIII.8. Resultado de trabalhos efectuados pelo sistema
POWERJET®
Tal como foi descrito até aqui, o POWERJET® (ANEXO 20), é um sistema automático
de corte por Jato de Água, caracterizado por ser um sistema flexivel, robusto e fiável,
desenvolvido e fabricado para ser usado em diferentes aplicações de corte de Materiais
Duros , tais como Aço Inox, Aço Carbono, Alumínio, Mármore, Granito, Cerâmica,
Vidro, entre outros.
Figura VIII.33. - Peças cortadas pelo Sistema CNC PowerJET®
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IX - cinemática do POWERJET®
IX.1. Modelo matemático
Tal como já foi referido inicialmente, a Máquina CNC POWERJET® do ponto de vista
morfológico é um robot cartesiano, controlada em anel fechado.
Com uma estrutura mecânica equilibrada e sólida e tendo como controlador o
INOCONTROL, com tempo de amostragem 5 vezes inferiores aos controladores
convencionais, obtêm-se desta forma elevadas performances, precisão e repetibilidade.
Quem primeiro se dedicou à parametrização da cinemática de robots no espaço cartesiano
foram os Professores Jacques Denavit e Richard Hartenberg que, em 1955
convencionaram um modelo de referencial ainda hoje conhecido e utilizado por
convenção ou parametrização de Denavit-Hartenberg (D-H).
Este modelo, o qual se tornou um modelo padrão para análise da cinemática de robots,
pese embora depois dessa data muitas outras aproximações à cinemática tenham sido
desenvolvidas, continua ainda hoje a ser muito utilizado.
O algoritmo Denavit – Hartenberg que utiliza os parâmetros (θ, l, α, a) obtidos a partir
do robot em estudo, significam para cada ligador (eixo no robot cartesiano) o seu
comprimento e as distancias e ângulos percorridos por estes.
Desta forma, pode-se extrair da configuração cartesiana as variáveis que descrevem o
movimento físico das juntas e ligadores que compõem sistema, para que assim se possa
considerar fatores como a velocidade, forças exercidas nos componentes e o próprio
desempenho do sistema.

IX.2. Cinemática
A Cinemática pode ser definida como o estudo do movimento, quer de forma estática
quer no tempo, sem considerar as forças que o geram.
Neste sentido, a cinemática pretende representar com modelos ou sistemas geométricos e
sua consequente referencial, a posição no espaço onde se encontra um corpo articulado e
como este avança de um ponto a outro no tempo, tendo sempre em consideração a sua
configuração física e alcance das suas articulações.
Relacionados com a cinemática podem distinguir-se dois problemas: a cinemática direta
e a cinemática inversa.
A Cinemática Direta envolve a determinação da posição (ou velocidade) generalizada
do órgão terminal a partir da posição (ou velocidade) das juntas ativas.
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Ajuda que a partir de uma matriz de transformação, que relaciona a posição e a orientação
de um extremo do robot relativamente a um sistema de coordenadas de referencial fixo
que normalmente é a base.
Utilizando a convenção D-H acima referida, o sistema de coordenadas é apresentado
como uma combinação entre as coordenadas cartesianas e polares o que torna possível
que os planos se a referenciar entre si, e que na hora de derivar para obter as velocidades
e acelerações seja muito mais fácil e compreensível.
No extremo oposto da cinemática direta, encontra-se a Cinemática Inversa, sendo que,
se na primeira se utiliza um sistema de referência com variáveis conhecidas por forma a
estabelecer-se como se pode chegar a um ponto específico, dentro da área de trabalho, na
cinemática inversa, como o próprio nome indica, estabelece-se um ponto no espaço onde
se quer chegar com o robot e dessa forma-se obtêm-se as componentes dos eixos que
garantem a localização desse ponto.
Do ponto de vista prático e, considerando a configuração do robot e suas restrições, tratase de calcular as variáveis de articulação para um elemento relativamente a um sistema
de referência.
Resolver o problema da cinemática inversa facilita a tomada de decisões dos sistemas
robotizados, na escolha da trajetória mais indicada e ótima e que tenha em conta as
restrições.
Para descrever as relações de translação e de rotação entre cada dois elos adjacentes,
Denavit e Hartenberg propuseram um método sistemático para atribuição de um
referencial a cada elo da cadeia cinemática.
O método de D-H conduz a uma representação baseada em transformações homogéneas,
que exprimem cada referencial (associado a cada elo) em relação ao referencial anterior.
Assim, através de uma sequência de transformações, a posição generalizada do órgão
terminal do sistema robotizado (ou melhor, o respetivo referencial) pode ser expresso em
relação ao sistema de eixos da base, o qual pode constituir o referencial inercial do
sistema.
Aplicando estes conceitos ao Sistema PowerJET® , podemos desenvolver o diagrama
cinemático tendo em conta o algoritmo, para a identificação ou escolha de das juntas e
ligadores, obtém-se os parâmetros DH, que em teoria, permitem representar a partir de
comprimentos e ângulos, o movimento das diferentes juntas do sistema.
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A partir deste diagrama pode-se modelar o movimento estático do Sistema Robotizado
PowerJET®, a partir de uma só matriz de parâmetros D-H tratando-se de um manipulador
cartesiano.

IX.3. Modelo cinemático da máquina CNC POWERJET®
Em termos de estrutura mecânica, um equipamento robótico é um sistema formado por
um conjunto de corpos ligados por intermédio de Juntas Ativas e Passivas. As juntas
ativas, são os pontos de entrada de energia controlada no sistema.
Estas permitem o comando da estrutura, fazendo-a seguir uma trajetória no espaço
operacional (cartesiano), com uma dada velocidade e aceleração, e, em certos casos,
interagir com o meio ambiente, exercendo as forças de contacto desejadas.
As transformações de coordenadas entre o espaço das juntas e o espaço operacional
revestem-se de importância fundamental no controlo destes sistemas.
De facto, na maioria dos casos os robots são controlados no espaço das juntas, enquanto
o planeamento e a definição das trajetórias são, normalmente, efetuados no espaço
operacional. Assim, métodos eficientes de transformação entre os dois espaços assumem
um papel relevante onde, nos últimos anos, tem sido levada a cabo muita investigação.
Tal como foi referido anteriormente, robots articulados cujas articulações são do tipo
prismático linear, são denominados robots cartesianos, muitas vezes também designados
por pórticos.
IX.3.1. ENQUADRAMENTO DA MÁQUINA CNC POWERJET®
A Máquina CNC POWERJET®, enquadra-se neste tipo de robots existindo inúmeras
outras aplicações deste tipo, desde logo a começar por uma simples impressora laser.
Figura IX.1. Layout da Máquina CNC POWERJET® na versão 3 x 2 m
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Neste contexto, é essencial o conhecimento dos modelos cinemáticos de posição e
diferencial. O primeiro é traduzido matematicamente por um conjunto de equações
algébricas não lineares, permitindo determinar as relações existentes entre a posição das
juntas ativas e a posição generalizada do órgão terminal. O segundo é traduzido
matematicamente por um sistema de equações lineares que permite relacionar as
respetivas velocidades. Além disso, através de considerações que envolvem os conceitos
de trabalho e de energia, podemos também obter o modelo estático da máquina (relação
entre as forças aplicadas nas juntas e as forças aplicadas no órgão terminal). Em qualquer
dos casos o problema envolve sempre a determinação da Matriz Jacobiana.
PARÂMETROS D-H
Para a realização do estudo cinemático através de matrizes de transformação é necessário
definir determinados parâmetros, os quais dependem das características da máquina e das
convenções consideradas nos pontos anteriores.
Estes parâmetros, denominados parâmetros de Denavit-Hartenberg, no caso do
POWERJET® são obtidos de acordo com:

Tabela IX.1 - de Parâmetros D-H (matriz movimento) Sistema Robotizado PowerJET®

Junta (i)

ai

1

3100

2

2100

3

200

αi
𝜋
2
𝜋
−
2
−

0

di

θi (*)

3100

0

2100

0

200

0

(*) Neste caso como não existem eixos rotativos, θi = 0, para todos as juntas

Figura IX.2 Diagrama de juntas do Sistema CNC PowerJET®

154

Engenharia e Gestão Indústrial

CINEMÁTICA DO POWERJET® IX

IX.3.2. Modelo dinâmico de um robot cartesiano genérico
O modelo dinâmico de um sistema mecânico permite relacionar a evolução temporal da
sua configuração (nomeadamente, a posição, a velocidade e a aceleração) com as forças
e momentos que nele atuam.
A modelação dinâmica de manipuladores de estrutura em série é atualmente um assunto
bem estudada, pelo que, nos últimos anos, a principal preocupação tem sido tornar os
modelos computacionalmente mais eficientes, sobretudo na perspetiva da sua inclusão
em algoritmos de controlo de tempo-real.
O modelo dinâmico de um manipulador série operando em espaço livre pode ser
representado matematicamente por um sistema de equações diferenciais não-lineares.
A necessidade de melhor conhecer o comportamento dinâmico de um Robot, aumenta
com a complexidade e com as exigências das tarefas a robotizar. O modelo dinâmico
assume uma importância capital na simulação e no controlo do sistema:
- Para o controlo, é necessário conhecer as forças de comando a aplicar pelos
atuadores, para que o órgão terminal cumpra a trajetória pretendida.
- Para a simulação, é importante saber como vai reagir o mecanismo quando
sujeito a uma determinada força de comando, ou seja, interessa saber a variação da
posição, da velocidade e da aceleração do órgão terminal, em função do vetor de forças
aplicadas pelos atuadores.

IX.3.3. Modelo dinâmico da máquina CNC POWERJET®
Para o estudo do modelo dinâmico do Sistema CNC PowerJET®, começamos por analisar
e representar em diagrama, os valores da tabela de parâmetros D-H (matriz movimento)
do Sistema, tal como foi apresentada na modelação cinemática anterior:

Figura IX.3: Diagrama de juntas da Máquina CNC POWERJET®

Agostinho Manuel Antunes da Silva
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Uma vez que todas as juntas são prismáticas, todas as velocidades e acelerações angulares
são nulas.
Assim, para o estudo dinâmico do Sistema CNC PowerJET®, consideramos ainda que a
base está fixa (0P0/0 =0) e que o sistema não exerce qualquer força no ambiente (0f4/0 = 0)
e consideramos a força da gravidade (0P0/0 = g= [-g 0 0 ]T).
Nestas condições, os vetores posição que interessa considerar são:
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IX.3.4. Propagação das velocidades e acelerações
0

0

0

156

P1/0 = Z0d1 + 0P0/0

0



= 0

d1
 ⎯⎯→




P2/0 = Z1d2 + 0P1/0

0

 d2 
=  ⎯⎯→
0




P3/0 = Z2d3 + 0P2/0

d3
 ⎯−⎯→

⎯


= 0

0




0

PG1/0 =0P1/0

0

PG2/0 =0P2/0

0

PG3/0 =0P3/0

+

− g   − g 

0  +  0

  
d1

0   ⎯⎯→


+


 − g  − g

  d2 
0
 +  ⎯⎯→
d1
d1

 ⎯⎯→
  ⎯⎯→

 


+

d3
⎯
→
− g  − g ⎯−⎯

 d2   d2
⎯
⎯→
⎯
⎯→
+




d
1
d
1


 ⎯⎯→ 

  ⎯⎯→


Engenharia e Gestão Indústrial

CINEMÁTICA DO POWERJET® IX

IX.3.5. Propagação de forças e momentos
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Os momentos são todos absorvidos pela estrutura, pelo que têm interesse apenas do ponto
de vista do dimensionamento (projeto estrutural) dessa mesma estrutura. Assim, as forças
nas juntas são:
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X. Perspetivas e desafios até 2025
«A prosperidade nacional não é algo herdado, mas o produto do esforço criativo
humano».
Michael Porter
Se há alguns anos esta frase de Michael Porter não era um princípio para o setor da Pedra
Natural, hoje encerra em si toda a realidade desta indústria.
Por ocasião do Relatório de Competitividade Global 2012-2013, a perspetiva da
economia mundial era uma vez mais frágil.
O perigo de uma bolha imobiliária na China, um declínio do comércio mundial e os
voláteis fluxos de capital em mercados emergentes, poderão ter um impato negativo na
recuperação da economia global, segundo o World Economic Forum.
Como se isto não bastasse dada a complexidade e a urgência da situação, os países
europeus estão a enfrentar difíceis decisões de gestão económica com repercussões
políticas e sociais.
A conceção de uma estratégia de comunicação e marketing que sirva de suporte ao
Marketing Estratégico Setorial, com vista à melhoria de imagem da Pedra Natural,
atividades que permitam garantir ao consumidor a autenticidade do produto, como a
obtenção da Denominação de Origem Controlada e o selo de qualidade StonePT, a
valorização das potencialidades da Pedra através da sua certificação, e novas formas de
valorização económica e estética da Pedra Natural, através da investigação e do encontro,
da arquitetura, do design e da arte, são as atividades definidas para a consolidação e
conquista de mercados.
O Projeto Sustentabilidade Ambiental para a Indústria Extrativa é constituído pelas
atividades que permitirão ganhos ao nível da eficiência económica e ambiental do sector.
A delimitação e planeamento integrado dos núcleos de atividade extrativa (visando a
exploração sustentável dos recursos) e a realização de Cartografias Temáticas de diversas
regiões do país (de forma a valorizar e racionalizar a sua exploração) são as atividades
que irão responder ao Eixo Estratégico de Qualificação dos Recursos e dos Territórios.
Pela primeira vez desde a criação da CEE, o Orçamento da União não só não cresce como
sofre um decréscimo: durante o próximo ciclo financeiro (2014-2020) o Orçamento da
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UE sofrerá uma redução de 5% e o envelope financeiro para Portugal será reduzido em
9%.
A justificação é a crise económica europeia, mas não podemos deixar de concluir que a
União Europeia não foi capaz de demonstrar agilidade, criatividade e, sobretudo, visão
estratégica face ao projeto europeu e ao papel que pretende desempenhar na cena
internacional – seria exatamente por causa da crise económica que se esperaria o arrojo e
a liderança europeia que permitisse o fortalecimento do pilar económico da UEM.
Neste contexto, e apesar de todas as suas debilidades, há que tornar este Acordo de
Parceria instrumental para a recuperação económica.
É, assim, muito importante que as empresas portuguesas conheçam o novo Acordo de
Parceria em todas as suas vertentes, no sentido de maximizar a utilização das novas verbas
da Coesão e aproveitar todas as suas potencialidades.

X.1. Evolução natural do caminho leanstone: convergência para o
modelo SCOR
Para se obter uma imagem detalhada da cadeia de fornecimento (global) não excluindo
nenhum dos stakeholders, e se perceber com exatidão as formas como estas se relacionam
entre si, a forma mais adequada é recorrendo ao modelo SCOR.
O SCOR (supplly chain operations reference) é um modelo de referência para a gestão
da cadeia de fornecimento, desenvolvido pelo Supply Chain Council (SCC) desde 1996.
Em Abri 1 de 2008 o SCC lançou a nova versão do modelo SCOR, a qual inclui uma total
atualização do modelo, lançamento de novas métricas, novos processos e novas boas
práticas para a SCM (suplly Chain Management).
O modelo SCOR reforça as suas vantagens através da ligação dos elementos-chave dos
processos, métricas e boas práticas associadas à execução da cadeia de fornecimento.
Algumas das vantagens da utilização do modelo SCOR na melhoria da cadeia de
fornecimento poderão ser:
•

Um modelo e uma estrutura padrão que fornece uma linguagem comum para
comunicar, entre as partes interessadas;

•

Uma metodologia estruturada para alinhar o negócio com a estratégia da cadeia
de fornecimento e determinar os objetivos associados à melhoria do desempenho
da cadeia de fornecimento e, assim, alcançar os objetivos da empresa;
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•

Um processo uniformizado de estabelecimento de métricas de desempenho ao
longo de vários níveis de intervenção da cadeia de fornecimento:

•

Análise detalhada da cadeia de fornecimento. Desde o fornecedor do fornecedor
ao cliente do cliente.

É comum o modelo SCOR estar organizado em 4 níveis e pode ser utilizado para
desenvolver mapas de processo que definam a estrutura da cadeia de fornecimento e a sua
subsequente utilização.
Muitas organizações começam por definir um mapa geográfico da sua cadeia de
fornecimento e depois convertem-no num mapa de processos:
•

Nível 1. Processo - Alinhar a arquitetura dos processos com a estrutura do negocio
e estabelecer objetivos;

•

Nível 2. Elementos do processo - Alinhar a arquitetura dos processos com a
estratégia e a Infraestrutura;

•

Nível 3. Detalhar os processos e definir as aplicações métricas e boas práticas;

•

Nível 4. Implementação - Define com detalhe as tarefas de cada atividade do nível
3. Estas tarefas e as suas interações são únicas em cada empresa ou organização.
Este grau de detalhe é necessário para implementar e gerir a cadeia de
fornecimento no dia-a-dia.

Utilizando os quatro níveis do modelo SCOR, uma empresa ou organização poderá de
modo rápido e claro descrever a sua cadeia de fornecimento. Uma cadeia de fornecimento
que é descrita deste modo pode ser modificada e configurada rapidamente, respondendo
prontamente às alterações de mercado.
Num contexto de incerteza, onde o constante realinhamento da estratégia é essencial à
gestão, o método SCOR orienta a sua atenção para a estratégia do negócio. Alinha os
processos com esta, ao mesmo tempo que a preocupação pela tomada de decisão baseada
em factos promovidos pelo pensamento lean, à qual é associada a preocupação em revelar
as causas-raiz dos problemas e a orientação para a criação de valor para o cliente final,
faz com que lean e SCOR se possam apresentar como importantes aliados na melhoria da
leanstone.
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O SCOR apoiará, assim, as empresas na execução de muitas das decisões macro que
afetam a estrutura geral das suas cadeias de fornecimento e, consequentemente, o
desempenho destas.
O lean complementa os pontos fortes do SCOR, fornecendo uma abordagem de melhoria
contínua.
Esta convergência dentro do caminho leanstone é natural, pois, o pensamento lean e o
modelo SCOR são complementares e as suas fraquezas são anuladas pelas forças
convergentes. A esta associação poderá ainda vir juntar-se à metodologia Six Sigma.
Não se pode nunca deixar passar a ideia de que o caminho leanstone serve para corrigir
o que algumas pessoas fazem de errado, mas sim para identificar e eliminar desperdício
e ajudar à criação de valor ao longo de toda a cadeia de fornecimento.

X.2. Desafios e potencialidades para a fileira das rochas
ornamentais no novo período de programação financeira da UE:
2014-2020
O primeiro aspeto a salientar neste novo ciclo financeiro que se avizinha é a alteração da
terminologia habitual, e que importa aos potenciais candidatos reter: O novo
enquadramento é designado por Acordo de Parceria, que será aprovado no
relacionamento entre cada um dos Estados-Membros e a União Europeia (via Comissão).
No quadro de cada Acordo de Parceria serão integrados os PO (Programas Operacionais),
que, por sua vez, serão financiados pelos diferentes Fundos Estruturais e pelo Fundo de
Coesão (para os países que, nesta fase, são beneficiários: Portugal, Grécia e os países do
leste europeu).
A anterior designação por regiões/objetivos é alterada para apenas quatro situações:
regiões desenvolvidas. Em Portugal integram esta categoria a região de Lisboa e a
Madeira – esta poderá, contudo, acumular com apoios às regiões.
O Acordo de Parceria prevê 11 objetivos temáticos, com as correspondentes Prioridades
de Investimento. Aos projetos a eles referenciados será conferida prioridade na seleção.
A estas deverá ser acrescida a grande área da competitividade, onde se insere a quase
totalidade dos apoios a projetos promovidos por empresas, sobretudo no setor industrial
e do turismo.
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A estruturação operacional dos fundos proposta por Portugal inclui quatro PO temáticos
e cinco PO Regionais. Existirão, ainda, dois PO Regionais nas regiões autónomas, a
concretizar pelos governos das referidas regiões.
Apesar da redução no envelope financeiro envolvido, importa ter consciência de que,
muito provavelmente, este será o último instrumento financeiro europeu com dimensão
de que poderemos beneficiar.
A tendência evidente (apesar de injusta e, julgamos, contrária aos interesses da UE como
um todo, nomeadamente no fortalecimento da competitividade da economia da zona euro)
é para que a Política de Coesão, quer na conceção dos projetos prioritários, quer no
respetivo envelope financeiro, se identifique com apoio ao desenvolvimento do leste
europeu. Esta realidade está bem patente na distribuição dos 350 mil milhões de euros
para a Coesão, que são canalizados na quase totalidade para os países do centro e leste
europeu.
Por outro lado, os países mais desenvolvidos da Europa vêm demonstrando o interesse
em beneficiar vincadamente dos envelopes financeiros plurianuais (que na conceção do
Projeto Delors deveriam destinar-se às economias mais débeis, até que a convergência
real no território da União Europeia atingisse níveis de maior equilíbrio). Neste contexto,
o atual Acordo de Parceria introduz esta pretensão ao estipular 100 mil milhões de euros
para as regiões mais desenvolvidas da União, de que beneficiarão fundamentalmente a
Alemanha, as regiões mais ricas do Reino Unido (nomeadamente Londres), de França e
do Norte da Europa.
Nesta vertente, como referido, Portugal poderá beneficiar de 1.142,8 milhões de euros, a
que se poderão candidatar projetos na região de Lisboa e Madeira.
A justificação é a de que as regiões mais ricas da UE são motores de desenvolvimento do
conjunto do território. Importa, pois, maximizar a utilização destas verbas em Lisboa e
na Madeira, apresentando rapidamente projetos motor de desenvolvimento. Das áreas que
mais interessam ao país serão elegíveis projetos visando a competitividade de empresas
(por exemplo startups), ambiente, inovação tecnológica, inclusão social (importa explorar
vias de combate ao desemprego, através da formação de desempregados, apoio a jovens
sem primeiro emprego, através de estágios pagos em empresas sediadas em Lisboa), ou
recuperação urbana.
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O esforço de seletividade na apresentação de um conjunto de projetos coerentes e que se
possam traduzir em crescimento o mais rapidamente possível, numa lógica sustentada,
deverá focalizar-se no montante de quase 15 mil milhões de euros destinados às regiões
menos desenvolvidas, abrangendo a totalidade do território nacional, exceto Lisboa,
Madeira e Algarve (região em transição).
A grande prioridade nesta área será o tema da Competitividade, que poderá ligar-se à
promoção das exportações, à atração de IDE ou à promoção turística.

X.3. Mão-de-obra especializada
É preciso alimentar um espirito permanente para inovar nos métodos de gestão, nos
processos de fabrico, na conceção de produtos, no design, nos circuitos de promoção e
venda. E esse espirito só se consegue com uma formação adequada às necessidades das
empresas.
É uma evidência que não carece de grande teorização: os investidores e empresários,
procuram ambientes em que a inovação possa florescer.
Ao contrário do que podamos pensar, o Estado português tem lançado mãos do
investimento público.
Muito investimento do Estado tem sido canalizado para as universidades; muitas
empresas com apostas inovadores têm sido apoiadas por organismos públicos, pela banca,
por fundações. Algumas com resultados visíveis à escala nacional e internacional.
Como por várias vezes já foi referido ao longo deste trabalho, Portugal é hoje um dos dez
maiores produtores de Pedra Natural do mundo, registando, nas suas exportações,
aumentos acima dos 10% ao ano, o que torna este setor responsável por quase 1,5 % da
totalidade das exportações do país e por mais de 18.000 postos de trabalho direto.
Num esforço de adquirir competitividade e capacidade exportadora, a última década foi
marcada por uma enorme modernização tecnológica do setor, tecnologia essa que aportou
flexibilidade e rapidez de resposta aos projetos-à-medida, assim como uma subida na
cadeia de valor.
Estamos, assim, perante um setor de tecnologia intensiva e de ponta.
Contudo, este debate-se com o problema de não existir qualquer curso superior
diretamente vocacionado para assessorar a gestão de topo das empresas no esforço de
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exportação e, simultaneamente, ajudar a aperfeiçoar as operações internas, especialmente
no domínio das tecnologias de produção leanstone.
Foi assim que um grupo de empresas empregadoras elas próprias de algumas centenas de
licenciados, solicitaram ao IP Portalegre que desenhasse um curso de Mestrado que
pudesse suprir essa necessidade, capaz de atrair quadros superiores de engenharia
“reconvertendo-os” em engenheiros-gestores para as indústrias da fileira da Pedra
Natural, as quais, como quaisquer outras, têm as suas especificidades.
Porque é de economia real que se trata, estimamos que cada um dos novos profissionais
do setor, formado por este curso de 2º ciclo que vier a ser admitido numa das empresas
do setor da Pedra Natural (o que apenas não ocorrerá se não corresponderem às
expetativas das empresas durante o 2º ano do curso), poderá representar, num horizonte
muito curto (2 a 5 anos após a entrada na empresa), um acréscimo de 1 milhão de euros
de exportações para a empresa onde for colocado e, ao mesmo tempo, induzir a criação
de 2 a 3 postos de trabalho adicionais.
Em carta dirigida ao ministério de Economia e da Educação, no entender desse grupo de
industriais, o curso em causa, para atrair bons potenciais profissionais, deve proporcionar
o grau de Mestre, devendo, simultaneamente, apresentar uma matriz muito próxima da
realidade empresarial que contemple todos os domínios funcionais das empresas da fileira
e garantir uma formação técnico-científica muitíssimo sólida consentânea com o esperado
de uma formação de 2º ciclo.
Segundo informação da ASSIMAGRA mais de uma centena de empresas da fileira,
procuraram, em 2013, reforçar os seus quadros profissionais com licenciados, o que,
desde logo, constitui um bom indicador da empregabilidade destes futuros Mestres.
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XI. Conclusões
As alterações constantes que se verificam ao nível dos mercados e os desafios que estes
colocam, dificilmente conseguem ter uma resposta adequada por parte das empresas se
estas continuarem a utilizar os tradicionais modelos de produção e de gestão.
Com base no estudo estratégico prospetivo realizado pelo Cevalor pouco logo após o ano
2000, foram estabelecidas as bases de um caminho estratégico que aportasse
competitividade e capacidade de resposta aos novos desafios, desde logo, pela via do
desenvolvimento e implementação de novas tecnologias lean thinking nas empresas,
capazes alavancar adoção de novos modelos de gestão nas empresas.
Foi neste contexto que um novo modelo de gestão adotado já por muitas empresas do
setor passou a ser, não apenas baseado nos princípios lean, mas também na Gestão da
Cadeia de Fornecimento (SMC), acabando por ser este a pedra de toque que permitiu ao
setor o desempenho extraordinário de crescimento em pleno contraciclo com a economia
mundial.
Na prática, o setor percebeu a tempo que era na sua competitividade e na criação de valor
junto do cliente-final que estaria a chave da sua sustentabilidade e, por isso mesmo, as
principais premissas a ter em conta.
O modelo de gestão leanstone não mais é do que o modelo internacionalmente designado
por lean SMC aplicado às Rochas Ornamentais.
O ponto de partida é a eliminação gradual de todas as manifestações de desperdício (tudo
o que na perspetiva do cliente final não acrescenta valor) e a adoção de uma abordagem
pelo todo.
Os Projetos Mobilizadores JETSTONE, e INOVSTONE, liderados pela empresa CEI e,
em nome desta, pelo autor deste trabalho, integraram em consórcio mais de duas dezenas
de empresas e entidades do Sistema Cientifico e Tecnológico e de onde resultaram Novas
Tecnologias lean, das quais dependem hoje mais de uma centena de empresas, na sua
maioria apresentando resultados operacionais excecionais e, que, por isso mesmo, se
tornaram modelo de inspiração para outras (efeito mobilizador).
A adoção destas Novas Tecnologias lean tem tido um enorme impacto na competitividade
da fileira e na vida das empresas em domínios como:
•

Aumento da incorporação de valor nos produtos produzidos;
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•

Aumento da competitividade nos mercados internacionais por via da:

•

Oferecer produtos à medida dos clientes e chave-na-mão;

•

Resposta rápida às encomendas;

•

Diferenciação nos produtos transformados;

•

Qualidade incorporada nos produtos e serviços;

•

Aumento de Produtividade;

•

Redução de desperdícios;

•

Aumento das exportações;

•

Atração de mão-de-obra qualificada.

É facilmente comprovável no terreno que a indústria de extração e transformação de
Pedras Naturais portuguesas registou uma evolução cientifica e tecnológica assinalável
nos últimos anos, na sua grande maioria de origem portuguesa, desenvolvida dentro da
fileira.
Sendo hoje reconhecida como uma indústria mais amiga do ambiente, as empresas do
setor continuam a desenvolver um reconhecido esforço de melhoria de competitividade e
de inovação sistemática de forma a responder adequadamente às necessidades do
mercado e contribuir para o aumento do valor acrescentado e das exportações.
Apesar da pequena dimensão da maior parte das empresas, a atividade do setor adquiriu
uma dinâmica muito interessante, como tivemos oportunidade de demonstrar.
É de sublinhar, que segundo dados de 2012, Portugal continua a ocupar o 8º lugar no
ranking mundial dos países produtores de pedra natural e, ainda segundo a
ASSIMAGRA, onde o ano de 2013 terá sido o melhor ano de sempre em termos des
exportações de produtos em pedra da indústria nacional
Para isso muito terá contribuído a estratégia leanstone, criando ela mesmo um caminho
estratégico num horizonte de longo prazo (2000-2025).
O Cluster da Pedra Natural, (Valor Pedra) reconhecido desde 2009, é hoje um espaço
onde os seus atores juntam sinergias e estão a empreender um conjunto de realinhamentos
da estratégia leanstone, de forma a consolidar a mudança de paradigma de um setor onde
a inovação é claramente um fator decisivo para a sua competitividade e consequente
globalização.

176

Engenharia e Gestão Indústrial

Perspetivas e desafios até 2025 X

No que se refere a máquinas, ferramentas e equipamentos o mercado mundial da pedra
ornamental, Portugal detém também índices interessantes.
Este facto deve-se, sobretudo, ao esforço conjunto entre as empresas de desenvolvimento
de máquinas e ferramentas e as empresas de Pedra Natural, sendo Portugal, inclusive,
pioneiro em diversas soluções desenvolvidas para a transformação e valorização destes
materiais.
Como exemplo desta realidade, a CEI, Companhia de Equipamentos Industriais, empresa
portuguesa localizada em S.João da Madeira, é hoje considerada uma referência mundial
na produção de tecnologias de inovadoras para o setor, o que he tem peermitodo um
crescimento continuo quer em termos de faturação quer de exportações acima de 10%
desde 2008.
Num contexto de incerteza, onde o constante realinhamento da estratégia é essencial à
gestão, a evolução natural do caminho leanstone convergirá a médio-prazo para o modelo
SCOR, pois, este convida ao alinhamento dos processos com a estratégia do negócio.
Esta convergência dentro do caminho leanstone é natural, uma vez que o pensamento
lean e o modelo SCOR são complementares. A esta associação poderá ainda vir juntar-se
à metodologia Six Sigma.
Pese embora, pela primeira vez desde a criação da CEE, o Orçamento da União Europeia
não só não cresce como sofre um decréscimo, durante o próximo ciclo financeiro (20142020), o caminho leanstone tem de continuar a ser percorrido.
No quadro de cada Acordo de Parceria serão integrados os PO (Programas Operacionais),
que, por sua vez, serão financiados pelos diferentes Fundos Estruturais e pelo Fundo de
Coesão (para os países que, nesta fase, são beneficiários: Portugal, Grécia e os países do
leste europeu).
O Acordo de Parceria prevê 11 objetivos temáticos, com as correspondentes Prioridades
de Investimento - aos projetos a eles referenciados será conferida prioridade na seleção.
A estas deverá ser acrescida a grande área da competitividade, onde se insere a quase
totalidade dos apoios a projetos promovidos por empresas, sobretudo no setor industrial
e do turismo.
Para concluir, podemos afirmar que os eixos orientadores do Cluster Valor Pedra para os
próximos 10 anos resumem-se a:
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•

Continuar a aposta na diferenciação dos produtos nacionais para ampliar o grau
de penetração nos mercados, promovendo de forma concertada e sustentada a
internacionalização;

•

Continuo reforçar das capacidades de inovação e as competências técnicas e
humanas do tecido empresarial;

•

Promoção do aproveitamento sustentável das rochas ornamentais de modo a
contribuir para a valorização do ambiente e para o ordenamento do território;

•

Estimular a integração de todos os atores do Cluster da Pedra Natural,
promovendo redes de cooperação entre as empresas e entre estas e as instituições
de interface;

Com estas linhas orientadoras, os resultados expectáveis são:
•

Aumento da produtividade e melhorar o desempenho de mercado;

•

Gerar emprego qualificado;

•

Aumentar em 10% as despesas empresariais em atividades de I&DT;

•

Reforçar a participação nacional em redes e programas internacionais de I&DT;
Obter a certificação da Pedra Natural Portuguesa e a acreditação da Organização
StonePT

A manutenção da posição de Portugal, dentro dos 10 principais países exportadores de
Rochas Ornamentais, revela, em nosso entender, não só a excelência da matéria-prima
explorada, mas também a estruturação conseguida, desde o início do século,
fundamentada numa indústria com tradição bem enraizada, e a boa adaptação e
capacidade competitiva desenvolvida na abertura de novos mercados. Será este o esforço
a continuar no sentido de ultrapassar os novos desafios que atualmente se configuram.
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