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RESUMO 

 

O sector das pedras naturais tem longa tradição técnica e comercial no nosso País. Nas 

últimas dezenas de anos as empresas viveram um período de negócios florescente, com 

forte participação no mercado internacional, concorrendo com as potências do ramo, 

nomeadamente a Itália e a Espanha com base numa estratégia baseada em preços mais 

baixos para semelhante valor da pedra ou da obra acabada. 

Nos últimos anos, contudo, surgiu uma ameaça muito forte, consubstanciada na forte 

globalização do mercado e na entrada em cena do grupo BRIC.  

Numa primeira fase a sua capacidade tecnológica era limitada, mas de forma muito 

rápida adquiriram “know-how” e atingiram um nível de qualificação técnica que lhes 

permitiu tornarem-se numa ameaça muito séria. 

Sendo certo que a concorrência através da produção em massa e do baixo preço nos está 

definitivamente vedada, há que procurar uma via para saír do cerco que nos é feito pelos 

países de tecnologia mais evoluída e preço mais remunerador e pelos países da 

produção em massa. 

Parece, assim, ser imperioso definir uma estratégia que passe pela melhoria da nossa 

competitividade.  

Tentando dar um contributo válido para a resolução do problema e deixando de parte os 

aspectos ligados à estratégia, ao marketing e à comercialização, já estudados em outros 

trabalhos, resolvemos abordar o problema do incremento da nossa capacidade 

competitiva, com base no aumento da produtividade industrial, através da melhoria dos 

métodos de trabalho e de gestão da qualidade. 

 

Palavras-chave: mármore, calcário, bloco, chapa serrada ou polida, mão-de-obra, 

tecnologia, qualidade total, produtividade, competitividade.    
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ABSTRACT 

 

The Portuguese natural stones sector has a long technical and commercial tradition. 

During the last decades our companies faced a period of excellent turnovers, with a 

strong participation in the international market, competing with the most powerful 

countries in the sector, namely Italy and Spain. They have been using a strategy based 

on lower prices for the same level of offer either in terms of stone or final works. 

During 90’s a severe threat darkened our horizon and was intensified by the global 

market trends especially because the BRIC group came into it using very strong 

arguments. 

In the first stage its technical capacity was limited but in a short term they became a 

very serious threat after reaching a high level of qualification. 

The Portuguese companies are perfectly aware that they can’t go into the market using 

low prices and mass production anymore. A different approach must be found in order 

to overcome the sandwich they are being squeezed in between the most advanced 

countries and this last group. 

It seems the only possible option is to define a new strategy based on the use of the 

“best practices” to improve the quality and the value of their solutions.  

In order to give a valid input to solve this problem and trying to avoid aspects such as 

strategy, marketing and trading, dully analysed by some other authors, we decided to 

study the possibility of increasing our competitiveness. 

This increase must result from the productivity growth based on better working methods 

and quality management. 

 

Key-words: marble, limestone, blocks, polished and sawn slab, manpower, technology, 

total quality, productivity, competitiveness                             
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1. INTRODUÇÃO AO TEMA   

As pedras naturais susceptíveis de aproveitamento e valorização encontram-se 

repartidas, em Portugal, um pouco por todo o território.  

Esta fonte de riqueza e de desenvolvimento registou um crescimento muito interessante, 

no passado recente e as perspectivas de futuro poderão ser positivas, já que existe uma 

larga variedade de materiais tais como mármores, granitos, calcários, xistos e outros que 

poderão proporcionar ao sector a necessária sustentabilidade, dada a existência de 

matéria prima abundante associada a uma longa tradição de domínio técnico do seu 

tratamento, reconhecida a nível internacional. 

Este ramo de actividade económica constitui um dos sectores mais importantes da 

indústria nacional e baseia-se na exploração, principalmente, de rochas carbonatadas, 

calcários cristalinos, microcristalinos e sedimentares, em que o nosso País atingiu 

posição internacional de relevo. 

A adopção de novos métodos, possibilitada pela aplicação de tecnologia mais moderna, 

contribuiu para um melhor aproveitamento das nossas capacidades e potenciou uma 

maior produtividade baseada na inovação dos processos extractivos e transformadores. 

Esta evolução, apoiada no estudo sistemático dos recursos existentes, tem tido uma 

repercussão favorável na diversificação dos produtos oferecidos, através da adição de 

valor ao longo da respectiva cadeia, proporcionando aos Clientes um mais elevado nível 

de qualidade e uma carteira de produtos mais vasta, com o consequente reflexo na 

melhoria dos preços de venda. 

De igual forma se verifica que a entrada no mercado mundial dos actores asiáticos e sul-

americanos veio influenciar dramaticamente as regras vigentes. 

No mercado das pedras naturais, tal foi particularmente sentido com o envolvimento em 

força da China, da Índia, Turquia, Irão e do Brasil que forçaram a alteração das rotinas 

vigentes, devido à sua enorme agressividade competitiva. 

O seu excedente de mão-de-obra de custo muito baixo, em parte bem preparada 

intelectual e tecnicamente, promoveu o aparecimento de um tipo de concorrência a que 

as economias ocidentais têm tido notórias dificuldades em dar resposta, sobretudo os 

países de desenvolvimento intermédio. 

Adicionalmente o enfrentamento deixou de ser, apenas, de carácter comercial para 

acontecer no âmbito da disputa pelo investimento directo estrangeiro (IDE) centrado na 

modernização tecnológica. Esta luta pelo IDE é tanto mais importante quanto maior é o 



volume de capitais necessários para manter uma posição competitiva, o que obriga a 

constante inovação com elevados custos só amortizáveis através de: 

 Produção em massa na procura de economias de escala; 

 Produção diferenciada baseada em tecnologias de ponta e economias de 

variedade; 

 Resposta rápida e flexível a uma procura cada vez mais segmentada; 

 Forte atenção à cadeia de valor apoiada na lógica de fileira, integrando 

concepção / inovação / produção / comercialização / pós-venda. 

É imposto às empresas que se preparem para fornecer bens e/ou serviços cada vez mais 

complexos e diferenciados, isto é, soluções e não mercadorias, com ciclos de criação 

mais longos e ciclos de vida mais curtos, logo com dificuldades acrescidas para 

amortização dos custos de I&D e remuneração adequada do capital. 

O paradigma nos dias de hoje não é mais “3B – Bom, bonito e barato”, mas sim 

“Melhor, mais rápido e mais barato” ou “Made by” em vez de “Made in” ou 

“Organização, Sistema, Valor” em vez de “Improviso e Individualismo”. 

As grandes linhas de evolução económica baseiam-se, portanto, na integração mundial 

das economias dos blocos regionais, na cada vez maior complexidade das relações de 

troca, na procura de uma especialização e na obtenção de uma vantagem competitiva, 

transitória é certo, mas que permitirá ganhar tempo para as etapas seguintes. 

O desenvolvimento de uma empresa, de um sector económico, de uma região ou de um 

país passou a ser função da maior ou menor facilidade com que podem recorrer a 

factores de competitividade básicos e avançados, eventualmente já ao dispor dos seus 

concorrentes globais, que são fundamentais para que se possa concorrer no mercado. 

A necessária vantagem competitiva apoiar-se-á na existência de Factores Avançados, 

tais como: 

 RH qualificados e educados tecnologicamente; 

 I&D e Inovação que apoiem o esforço de desenvolvimento; 

 Infraestruturas sofisticadas para apoio de projecto, criação, design, engenharia, 

formação, etc; 

 Redes de Fornecedores dedicados, correndo riscos em conjunto com os “Main 

Contractors”;  

os quais se apoiam em Factores Básicos, tais como: 

 Capital financeiro em grande volume e barato; 



 Acesso fácil aos meios de produção e distribuição; 

 Elevada mobilidade de pessoas e bens; 

 Serviços financeiros eficientes. 

A análise das estatísticas internacionais mais recentes, que retratam esta situação até 

2004, permite constatar que o mercado das rochas ornamentais, também denominadas 

pedras naturais, ainda que sofrendo os impactos atrás descritos, está em crescimento 

intenso e prevê-se que assim continue no futuro a médio prazo.  

A apetência de arquitectos, aplicadores e consumidores mundiais por este tipo de 

material tem vindo a aumentar e quase se poderá dizer que se trata de um material em 

moda, dadas as suas características naturais com carácter diferenciado de aplicação para 

aplicação. 

A sua aplicação mais comum tem lugar na construção de habitação, com 70% do 

mercado sob diversas formas, seguida pela arte funerária com 15% do volume de 

vendas, sendo o resto consumido em aplicações especiais. 

Actualmente o nosso País, no subsector dos mármores, ocupa o 9º lugar a nível mundial 

em termos de produção de blocos, sendo antecedido pela China, Índia, Itália, Espanha, 

Irão, Turquia, Brasil e Egipto – Anexo I (Quadro nº 1).   

Quanto à exportação ocupamos o 7º lugar, depois da China, Índia, Itália, Turquia, 

Espanha e Brasil – Anexo I (Quadro nº 2). É de salientar, no entanto, o peso dos 

mármores sobre o total das nossas exportações de pedras naturais e sobretudo que a 

pedra transformada tem um volume quase triplo da pedra em bruto – Anexo I (Quadro 

nº 3).   

O consumo mundial total de matérias-primas, no campo das pedras naturais, passou de 

59,65 MTon em 2000 para 81,25 MTon em 2004 e os valores para a pedra calcária 

indicam 43,8 MTon para 2004, o que traduz um crescimento de 49% desde 1998 e a 

duplicação da quantidade nos últimos 10 anos – Anexo I (Quadro nº 4). 

Esta evolução do crescimento encontra justificação, também, na constante quebra dos 

preços médios de venda, apesar de uma melhoria significativa da performance dos 

materiais postos à disposição dos profissionais da construção civil e é fortemente 

potenciada pelo aumento das capacidades no âmbito da logística de produção e dos 

transportes. 

De igual forma, o aparecimento de novos “players” com produtos de substituição, como 

a cerâmica e seus derivados, cuja produção é cerca de 7 vezes superior à da pedra 



natural (equivalente a 6,1 biliões de m2 de chapa), provocou uma concorrência 

significativa baseada em custos dos factores produtivos muito competitivos.  

A análise dos dados de produção referentes a 2004 indica que a Ásia ultrapassou a 

Europa como mercado consumidor. Responde já por cerca de 14% do comércio 

internacional, por 44,1 % da extracção mundial e mantém um crescimento contínuo, 

baseado no dinamismo da acção da China e Índia – Anexo I (Quadro nº 5).      

Pela análise dos dados disponíveis para a Procura, verifica-se que apenas um número 

limitado de 8 países consome mais de 1 MTon/ano e representa cerca de 61% do 

comércio mundial, salientando-se o crescimento da China para 4,2 MTon/ano, dos EUA 

com mais 248% entre 1998 e 2004, a Coreia do Sul com uma subida de 0,2 MTon, em 

1998, para 1,8 MTon em 2004. 

A este grupo seguem-se mais 10 países, onde se inclui Portugal, cuja procura tem estado 

estagnada e que representam cerca de 6 milhões de Ton/ano ou seja cerca de 15% da 

procura mundial. 

A evolução da Oferta tem sido positiva apesar das perturbações no Médio Oriente atrás 

mencionadas e da redução do crescimento económico europeu. 

A extracção das pedras naturais ultrapassou os 81,3 MTon em 2004, em termos de 

matéria-prima, que depois de transformada resultou na produção de obra num total de 

47,95 MTon (Figura nº 1). 

Figura nº 1 – Produção Mundial de Pedra Natural (adap. de Stone – 2005) 

Parâmetros 
MTon 000 m

3
 Kg / Capita Quota 

 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 % 

Extracção 

Bruta 
153.750 166.500 57.000 61.650 25,4 27 205 

Desperdício 78.750 85.250 29.200 31.550 13 13,9 105 

Matéria-Prima 75.000 81.250 27.800 30.100 12,4 13,2 100 

Perdas na 

Transformação 
30.750 33.300 11.400 12.300 5,1 5,4 41 

Produto Final 44.250 47.950 16.400 17.800 7,3 7,8 50 

 

Este valor representa um crescimento de mais de 160% nos últimos 7 anos (passagem 

de 51 MTon em 1998 para 81,3 MTon em 2004)). 



Por tipos de material verifica-se que as rochas mais exploradas são os mármores e 

calcários (CAE 26701) com ± 54% <> 44 milhões de Ton/ano em 2004 – Anexo I 

(Quadro nº 4). 

A análise atenta das trocas internacionais, mais de 60% do consumo mundial, 

demonstra o elevado nível de abertura do mercado. Os valores têm vindo a subir ao 

longo dos anos, de forma sustentada, tendo as trocas em 1998 sido de 18,6 MTon e 

atingido, em 2004, o valor de 32,8 MTon., o que representa uma taxa de crescimento 

anual de cerca de 13% e corresponde a cerca de 490 Mm2, conforma a Figura nº 2. 

 

Figura nº 2 – Incremento das Trocas Internacionais (adap.de Stone – 2005) 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

CRESCIMENTO 

 MÉDIO ANUAL 

  
MTon MTon MTon MTon MTon MTon MTon % 

TROCAS 

TOTAIS 
18,7 20,8 22,8 24,1 25,4 29,6 32,8 13 

  

 

Os nossos produtos, nomeadamente os mármores, sofrem hoje a concorrência directa de 

materiais idênticos provindos dos países mencionados que em conjunto representam 

67% da extracção.  

Trata-se de um sinal de forte concentração que em alguns destes países se estende desde 

a pedreira à transformação e desta ao desenvolvimento de equipamento baseado nas 

tecnologias mais avançadas. 

Esta situação implica para as nossas empresas uma alteração das estratégias e modelos 

operacionais utilizados actualmente, no sentido da obtenção de maior competitividade 

quer recorrendo a acções no campo do marketing quer a iniciativas na área da 

produtividade (inovação incluída), tendo em vista manter ou ganhar capacidade de 

resposta a factores tais como moda, preço e uniformidade de cor do material fornecido. 

As perspectivas de desenvolvimento do sector a nível mundial são animadoras, pois 

prevê-se que por volta de 2025 o volume de pedra natural extraída deva atingir os 450 

MTon (peso bruto), equivalendo a um consumo de 4.920 Mm
2
. Por outro lado, em 

relação à quantidade destinada a exportação, o total deverá chegar no mesmo ano aos 

2.980 Mm
2
, sendo que estes valores, apesar de elevados, ainda estão muito abaixo dos 

números da cerâmica referentes a 2004. 



Recentes avanços no campo tecnológico permitiram ganhos de produtividade e de 

diferenciação na capacidade dos diferentes exportadores como consequência da entrada 

dos novos actores atrás referidos, genericamente conhecidos por grupo BRIC, o que 

obrigou os produtores tradicionais a evoluir e a tentar acrescentar valor aos seus 

produtos. 

Na procura de uma perspectiva de futuro, os países mais evoluídos parece não terem 

alternativa que não seja aperfeiçoar as suas cadeias de valor – Anexo I (Quadro nº 6), 

apostando na diferenciação, recorrendo à combinação de imagem percepcionada com a 

performance e ao preço distintivo dos seus produtos relativamente à produção em 

massa. 

A orientação da cadeia de valor tem estado, por tradição, focalizada na componente 

produtiva e em todas as actividades primárias que estão a montante, nomeadamente no 

acesso a matérias-primas (MP) e aos recursos necessários à sua laboração. 

A 1ª operação industrial, a Extracção, tem vindo a beneficiar da melhoria da tecnologia 

empregue conseguindo-se maior produtividade, melhor selectividade e maior 

uniformidade do padrão de cor obtido, a par da redução de desperdícios. 

A metodologia de exploração da pedreira deve ser, pois, factor básico de obtenção 

de poupanças que tenham reflexos assinaláveis nos custos de produção e na utilização 

das reservas exploráveis, ao mesmo tempo que a capacidade de extracção de blocos de 

grande dimensão deve potenciar a capacidade de diferenciação. 

No entanto e citando o Dr. Jorge de Carvalho (INETI), com o qual concordamos 

plenamente, o processo industrial deve começar a montante da extracção, isto é, por 

uma adequada operação de Prospecção, já que as pedras naturais existem no subsolo 

com uma distribuição passível de ser bem identificada. Da correcta execução desta fase 

resulta o reconhecimento tão adequado quanto possível do (s) afloramento (s) a explorar 

e pode determinar-se a orientação mais apropriada para extrair o material, maximizando 

a rentabilidade dos investimentos na pedreira, aumentando a sua vida útil.      

Na 2ª operação industrial, a Transformação, uma substancial modernização dos 

métodos de trabalho e das ferramentas de corte permitiu aperfeiçoar os acabamentos, 

donde resultou forte impacto na estrutura de custos e na produtividade. 

É sabido que a posse de capacidades que propiciem a utilização de processos mais 

elaborados de produção constitui, como acontece em todos os ramos de actividade 

económica, um factor diferenciador que permitirá alcançar uma posição favorável ao 

longo do tempo. 



Em termos internacionais verifica-se, pois, uma corrida à conquista de posições 

competitivas baseadas neste tipo de factor, embora o avanço tecnológico nunca seja 

uma forma de criar barreiras à concorrência.  

Com base no que foi dito podemos, numa primeira aproximação, retirar algumas 

conclusões sobre a evolução internacional prevista para o sector: 

 O mercado mundial continuará a crescer, com se comprova pela subida das 

vendas internacionais nos últimos 5 anos;  

 Tem havido redução, que continuará, dos preços médios de venda, embora o 

quantitativo (peso/valor) global envolvido no negócio esteja a crescer; 

 O consumo europeu tem vindo a decrescer como consequência da desaceleração 

do crescimento económico mas, também, porque é o continente com consumo 

mais elevado per capita e de mercado mais saturado; 

 A produção asiática e sul-americana estão a aumentar a elevado ritmo; 

 Está em curso uma forte concentração da produção, com o eixo desta a deslocar-

se para os países com grandes reservas de MP; 

 Nota-se uma clara tendência para os países mais avançados se concentrarem na 

transformação; 

 Intensificar-se-á a opção por maior valor acrescentado, com o progresso 

tecnológico a permitir formatos de maior dimensão, com o aumento da 

variedade de opções técnicas ao dispor dos diferentes níveis de decisão na 

aplicação e com o incremento de Produtividade em todos os elos da cadeia 

produtiva. 

As condicionantes e os factores de evolução passam por: 

 Avanços tecnológicos e aumento de produtividade na produção; 

 Conquista de mercado através de novas aplicações; 

 Incremento das políticas de baixo preço, pelos novos actores/exportadores; 

 Crescentes entraves à exploração, nomeadamente ambientais; 

 Maior adaptação dos produtos aos conceitos dos clientes (customização); 

 Aumento da dimensão concorrencial crítica; 

 Incremento da oferta de transformados. 

Qual a resposta do sector nacional perante a situação descrita? 

Este ramo da indústria tem tido um forte crescimento nos últimos anos, como 

consequência da modernização efectuada. 



Durante bastante tempo verificou-se o primado da relevância técnica sobre a relevância 

económica, dado que a procura era superior à oferta e que a eficiência técnica e as 

economias de escala se impunham. 

A partir dos anos 80, com o aumento da concorrência global, os empresários passaram a 

dedicar maior atenção à estratégia de empresa e de negócio, uma vez que em condições 

de igualdade técnica, a forma de chegar ao Cliente passou a assumir uma importância 

vital.         

No entanto, qualquer estratégia, por mais bem gizada que seja, corre o risco de falhar se 

não for acompanhada por alterações e melhorias operacionais que lhe dêem resposta. 

Não podemos deixar de considerar que em igualdade de circunstâncias, qualquer 

tentativa de ganho de competitividade terá que passar pela redução de desperdícios ao 

longo da cadeia de valor, nomeadamente nas actividades primárias e dentro destas no 

campo das Operações. 

Apresentam-se seguidamente alguns dados sobre a produção do nosso sector das rochas 

ornamentais. 

Em todo o País encontram-se em actividade cerca de 500 pedreiras legais e cerca de 600 

empresas de transformação, empregando mais de 10.000 trabalhadores. 

Os valores totais calculados à saída da pedreira são os indicados na Figura nº 3. 

 

Figura nº 3 – Produção e Valor à saída da Pedreira 

 2001 2002 2003 

Pedra Natural Extraída (MTon) 3,3 2,9 2,7 

Respectivo Valor (M €) 172,3 160,5 148,1 

Valor em € / Ton 52,2 55,3 54,9 

Mármores e Afins (MTon) 0,88 0,80 0,70 

Respectivo Valor (M €) 84,2 78,2 70,3 

Valor em € / Ton 95,7 97,7 100,4 

                               

O consumo nacional aparente apresenta-se na Figura nº 4. 

 

 

Figura nº 4 – Consumo aparente do Mercado Interno 

 Produção Importação Exportação Consumo 



 

Produtos 

(1000 Ton) (1000 Ton) (1000 Ton) Aparente 

1 2 3 4 5 6 
7(1+3-

5) 

8(2+4-

6) 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Granitos e Afins 491,2 492,7 173,4 145,2 446,5 398,7 218,1 239,2 

Mármores e 

Afins 
801,5 698,7 39,0 48,4 338,2 358,2 502,3 388,9 

Pedra de 

Calçada 
1631,1 1506,1 15,6 1,2 389,8 416,1 1256,9 1091,2 

TOTAL 2923,8 2697,5 228,0 194,8 1174,3 1173,0 1977,5 1719,3 

                             

As OPORTUNIDADES que se perfilam decorrem da evolução internacional descrita: 

 O consumo mundial está a aumentar; 

 A receptividade às importações é elevada, por parte dos países cujo mercado 

interno está em crescimento ou daqueles que desejam reduzir a Extracção sem 

sair do mercado; 

 O mercado está receptivo a novas soluções técnicas que passem pela melhoria da 

imagem do produto final, no qual as rochas são aplicadas; 

 O sector da reconstrução urbana contínua a evoluir positivamente com os efeitos 

consequentes para este tipo de produto. 

As AMEAÇAS que se podem antecipar são as seguintes: 

 Redução da dimensão do mercado por queda da construção civil (ameaça 

reduzida) e do consumo europeu ocidental (ameaça elevada); 

 Concorrência de produtos alternativos (ameaça reduzida); 

 Pressão sobre os preços na transformação (ameaça elevada); 

 Reforço das posições chinesa e indiana (ameaça muito elevada); 

 Agressividade da Turquia no mercado internacional (ameaça elevada). 

Perante este cenário qual poderá ser a posição das empresas portuguesas? 

Antevê-se que as empresas nacionais se insiram em 2 grupos fundamentais: 

 Empresas que desejam actuar exclusivamente no mercado nacional; 

 Empresas viradas para o mercado internacional.  



Quais os requisitos para as empresas portuguesas poderem competir nos mercados 

nacional e internacional? Uma análise prévia da situação parece sugerir: 

 Uma estratégia de diferenciação, uma vez que a nossa dimensão não permite 

competir no segmento dos preços baixos;  

 Uma estratégia de ataque, a executar por todo o sector, reduzindo a primazia 

da actuação individual sobre a acção comum; 

 Flexibilidade na cadeia de valor com entregas mais frequentes de menores 

quantidades; 

 O aumento da Produtividade e, consequentemente, da Competitividade, pelo 

emprego de métodos mais apurados de Gestão das Operações e da Qualidade, 

reduzindo o elevado teor de desperdícios e tentando encontrar novas aplicações 

para os resíduos que sempre irão existir. 

As duas últimas razões fizeram-nos avançar com esta proposta de trabalho, que se 

pretende complemente trabalhos recentes, feitos sob a égide das Associações do Sector, 

em que foram tratados de forma aprofundada a Estratégia e o Marketing. 

Pretendemos, assim, dar o nosso pequeno contributo para a necessária resposta aos 

problemas de produtividade que o sector enfrenta. 

O objecto do trabalho consistiu em: 

 Analisar a situação actual identificando aspectos da Gestão de Produção e das 

Operações (GPO) em que possa ser melhorada a produtividade; 

 Idem em termos de Gestão da Qualidade (GQ), tentando mostrar às empresas os 

benefícios do emprego de uma filosofia de Gestão da Qualidade Total (TQM). 

Partindo destas premissas a presente proposta de trabalho teve como objectivo aceitar 

ou infirmar a seguinte Questão: 

 Será possível melhorar os métodos de trabalho ao longo da Cadeia de Valor 

das empresas, no sentido de aumentar a sua Produtividade? Em caso 

afirmativo como? 

Para o efeito procedeu-se ao levantamento dos processos actuais recorrendo à 

colaboração de uma amostra representativa de empresas sedeadas na zona geográfica 

Sintra – Pêro Pinheiro (DRELVT/MEI), a qual depois de tratada estatisticamente 

permitiu detectar parte dos problemas com que as empresas se debatem.  

Pretendeu-se extrair conclusões relativamente às seguintes Hipóteses: 



 Com base na amostra de 85 empresas (num universo de 259 empresas) é 

possível identificar os principais problemas no processo extractivo na 

pedreira? Como melhorá-lo?  

 É igualmente possível identificar os principais problemas do processo de 

transformação? Como melhorá-lo?  

Fez-se a comparação dos métodos correntes nas nossas empresas com as práticas 

internacionais mais modernas (best practices), nesta actividade. 

Julgamos ter chegado ao fim do trabalho com uma identificação da origem dos 

problemas, com uma resposta à questão principal e com uma proposta de melhorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OS CALCÁRIOS DE PÊRO PINHEIRO 
 

A vila de Pêro Pinheiro, localizada no concelho de Sintra, está associada à indústria dos 

mármores há mais de 2 séculos (Figura nº 5). 

 

Figura nº 5 – Estudos, Notas e Trabalhos, DGGM, vol.33, pag. 111 

  

A actividade de extracção de rocha para o uso como elemento de construção e 

decoração assentou no Lióz. Trata-se de uma rocha calcária sedimentar que se tornou 

muito conhecida por ter sido a pedra base na edificação do Convento de Mafra, após o 

que passou a ser usada intensamente pelos arquitectos portugueses, nomeadamente no 

Sec. XX por Pardal Monteiro no Hotel Ritz, apoiado nas suas fábricas de cantaria de 

Pêro Pinheiro e na pedra da Carrasqueira, que lhes ficava contígua. 

No início dos estudos geológicos em Portugal Paul Choffat foi o primeiro a dedicar-se 

ao estudo da geologia de Sintra. Foi o autor da Carta Geológica do Mesozóico e do 

Cenozóico. No final do Sec. XIX o Tenente de Engenharia F. Pereira de Sousa, que 

inventariava os materiais de construção para fins militares, fez a caracterização das 



explorações e das oficinas de serração, polimento, corte e cantaria e descreve obras 

onde os materiais foram empregues. Nesses trabalhos aparecem já resultados de ensaios 

físico-mecânicos dos materiais. 

O progresso tecnológico da Revolução Industrial (Sec. XIX) e a consequente melhoria 

na logística dos transportes, a que se seguiu a forte mecanização na extracção e 

transformação, fizeram deste sector um negócio à escala mundial que deu resposta à 

evolução da arquitectura. 

Os estudos geológicos continuaram com Georges Zbyweski, Veiga Ferreira e Moitinho 

de Almeida. Nos anos 60 do Sec.XX o Serviço de Fomento Mineiro avaliou através de 

sondagens a dimensão daquela área em termos de calcários passíveis de exploração 

como rocha ornamental, trabalho acompanhado por O. Rabaçal Martins e G. Manupella. 

As explorações estendem-se desde Fervença até à vila de Negrais. As sondagens 

permitiram apurar os seguintes dados apresentados na Figura nº 6. 

 

Figura nº 6 – Limites de aproveitamento dos afloramentos 

Zonas 

Rocha estéril 

superior 

       (m) 

Rocha útil 

Espessura 

     (m) 

Variedades 

Limites de 

espessura 

      (m) 

Limites de 

aproveita- 

mento 

       % 

Fervença    9,9 a 19,3    4,3 a 7,5 
Encarnado   2,1 a 3,3   35 a 50 

Abancado   2,1 a 4,3   40 a 60 

Lameiras   19,7 a 40,7    6,7 a 7,4 

Lióz   1,7 a 1,9   30 a 45 

Encarnadão   1,8 a 2,1   40 a 55 

Abancado   3,1 a 3,5   60 a 75 

Fação    12,1 a 34,2   5,9 a 10,6 

Lióz   1,5 a 1,8   10 a 70 

Vidraço   1,2 a 7,9   20 a 40 

Encarnadão   1,2 a 2,1   20 a 70 

Abancado   2,6 a 3,7   30 a 80 

P.Pinheiro 

Centro 
    5,8 a 9,8    3,5 a 7,3 

Lióz       2,1      30 

Vidraço   3,5 a 5,2   20 a 40 

Maceira   14,8 a 17,7   10 a 11,7 
Lióz   4,1 a 7,1   40 a 70 

Vidraço   4,5 a 6,1   50 a 70 

P.Pinheiro 

Leste 
    6,3 a 35  9,7 a 10,8 

Lióz   3,1 a 5,5   25 a 50 

Vidraço   5,3 a 7,5   30 a 55 

   



A actividade está fisicamente condicionada por se tratar de uma zona de minifúndio, 

pela disponibilidade de material e socialmente dependente dos recursos humanos 

disponíveis na área. 

É, também, condicionada pelo impacto ambiental das escombreiras (material rejeitado) 

e pelo facto de as antigas pedreiras se terem transformado em reservatórios de água 

inquinada na maioria das vezes e sem protecção física contra intrusão. 

Como actividade industrial as pedreiras foram sempre dirigidas por cabouqueiros, mas a 

evolução técnica e económica tem imposto novas exigências às empresas e à actividade. 

Dadas as dificuldades em encontrar matéria prima abundante e de boa qualidade as 

empresas transformadoras da região completam as suas necessidades, nos dias de hoje, 

com a pedra natural proveniente da zona Borba – Estremoz – Vila Viçosa, fazendo a 

serragem de blocos, produzindo chapa que é de seguida polida e cortada para aplicação 

em obra, sendo o trabalho manual de cantaria muito reduzido. 

O aproveitamento dos blocos é feito com base nos planos estruturais naturais, 

dependendo, portanto, da natureza dos blocos extraídos o que tem, como consequência, 

uma enorme variação no rendimento do trabalho, logo na produtividade. 

A actividade, que se iniciou pela extracção de blocos, passou pela serragem a fim de se 

obterem chapas, como foi dito antes, continuou pelos ladrilhos, pavimentos e 

revestimentos e mais tarde estendeu-se à produção de lambris, degraus, etc., o que 

permitiu a criação de um forte sector industrial, com tecnologia evoluída e, 

complementarmente, promoveu o aparecimento de fabricantes de maquinaria especifica 

para o sector. 

Aliada à evolução do mercado interno surgiu a oportunidade de exportar devido ao 

crescimento acelerado do mercado internacional, após a 2ª Guerra Mundial, quando o 

aumento do poder de compra das populações dos países mais desenvolvidos se associou 

ao desenvolvimento de tendências arquitectónicas e de moda que potenciaram a procura 

mundial. 

São calcários cujo valor resulta fundamentalmente das cores vivas que apresentam e da 

sua comprovada durabilidade. 

A ex-DGGM inventariou as disponibilidades desta área, em 1969/1970, tendo as 

sondagens revelado a elevada importância das reservas de material de grande qualidade, 

nomeadamente de Lióz, Encarnadão, Vidraço e Abancado (Figura nº 7). 

 

Figura nº 7 - Carta Geológica de Sintra – Anexo II (Quadros nº 2 e 3) 



 

 

Foram calculadas reservas entre 9,7 MTon (certas) e 13,7 MTon (total), sendo as que 

têm valor comercial estimadas em 4,9 MTon com um valor, à época, de 136 MContos 

<> 680 M€. 

Estes calcários são, fundamentalmente, constituídos por calcite (CaCO3) e dolomite 

(Ca,Mg CO3), valores entre 94% e 100%, o que demonstra elevado grau de pureza e 

excelentes qualidades como pedra ornamental ou para outras aplicações. Distinguem-se 

dos mármores por se tratar de rochas de natureza sedimentar com os seus elementos 

agregados por um cimento calcítico e/ou dolomítico, enquanto os mármores resultam da 

completa recristalização de carbonatos com o aparecimento de matérias de 

neoformação, por intermédio de processos metamórficos. 

Trata-se de uma rocha de características compatíveis com o seu uso em interiores ou 

exteriores, com características físico-mecânicas de resistência à compressão entre os 

900 kg/cm2 e os 1440 kg/cm2, resistência à flexão entre 122 kg/cm2 e 286 kg/cm2 e 

massa volúmica à volta de 2,7 kg/cm3.  

O aproveitamento económico é determinado por 5 factores de primordial importância: 

 A qualidade e o tipo de calcário; 



 A fracturação mais ou menos intensa; 

 A espessura da rocha útil; 

 A espessura da rocha estéril superior; 

 O nível hidrostático. 

Os principais factores de qualidade são a pureza, a cor, a finura do grão, a uniformidade 

da textura, os fósseis, os estiólitos de carga, os minerais de dissolução, os poros, a 

facilidade de ser trabalhado, a fracturação, a espessura de rocha útil, a espessura de 

rocha estéril e a durabilidade. 

A cor tem origem na existência de minerais secundários. Deve apresentar-se bem 

distribuída pela rocha. Ganha preferência do mercado a distribuição regular e 

homogénea e a uniformidade do padrão é fundamental. Assim são consideradas 

negativas as manchas encarniçadas, arrocheadas, amareladas, etc. devidas à presença de 

pigmentos óxidos, assim como bandas alternadas de coloração diversa. 

A textura é função principalmente do tamanho e das relações mútuas dos grãos, bem 

como da sua origem. 

Os poros e as pequenas cavidades dificultam o acabamento e a ocorrência de quartzo 

dificulta a serragem e o polimento. 

A durabilidade depende da composição química e mineralógica e da permeabilidade à 

água. 

A fracturação constitui um grande óbice ao aproveitamento dos maciços de calcário 

cristalino, pois inutiliza o importante factor que é a dimensão comercial do bloco. 

O nível hidrostático é função, entre outras, das seguintes variáveis: pluviosidade, 

natureza e topografia, filões de rochas básicas e cursos de água. 

Em anos de intensa pluviosidade as águas inundam as pedreiras do vale e da encosta. 

No primeiro caso a alimentação processa-se ininterruptamente ao longo de todo o 

Inverno e o escoamento é lento e difícil; o nível hidrostático atinge a superfície do solo 

e a actividade extractiva cessa completamente. No Verão o nível hidrostático desce 

muito o que permite o arranque de rocha útil na parte mais profunda das pedreiras. 

Em flanco de encosta, bastante suave na zona, o nível hidrostático mantém-se bastante 

abaixo da superfície. No Inverno faz-se o desmonte da rocha estéril e o desbaste dos 

blocos arrancados no Verão.  

O valor comercial da pedra não é função exclusivamente da sua qualidade, mas 

também, da dimensão comercial dos blocos, da existência de reservas abundantes, da 



sua divulgação no mercado bem como do gosto estético dos arquitectos, escultores, 

designers de interiores e do consumidor. 

Ao longo do último século e na área de Sintra – Pêro Pinheiro, embora com actividade 

extensiva a outras zonas do País, tiveram e continuam a ter um papel de relevo no 

sector, entre outras, empresas de referência como PARDAL MONTEIRO 

MÁRMORES SA, FIGALJOR SA, GRANITOS da MACEIRA SA, FABRIMAR SA, 

MAGRATEX SA e MÁRMORES GALRÃO SA. 

Esta região responde por mais de 4 centenas de empresas, mais de 6000 postos de 

trabalho, exportações que se estimam superiores a 50 M € anuais e quase 100 M € 

facturados no mercado nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A PRODUTIVIDADE – Revisão Bibliográfica 

A evolução dos modelos económicos tradicionais tem vindo a provocar uma mudança 

nas estruturas e comportamentos, com um forte incremento da importância do 

conhecimento e da informação, acompanhado por formas mais abrangentes de encarar a 

Produtividade. 

O que se verifica é que a evolução acelerada dos meios de comunicação, seja na área da 

transmissão de informação seja no campo da movimentação de pessoas e bens, tornou o 

Mundo mais pequeno e promoveu o processo de globalização, o que acontece nas 

pedras naturais de forma tão impressiva como noutros sectores da economia. 

É um facto que ao longo dos últimos 25 anos se tem assistido ao avanço da 

desregulação da economia mundial, tendo acabado muitas das reservas de mercado que 

vinham do passado. A recente adesão da China à Organização Mundial do Comércio é 

deste facto um exemplo bem saliente, com a expansão das suas exportações à escala 

planetária, acompanhada da abertura do seu mercado interno aos produtos estrangeiros e 

isto numa dimensão impossível de prever há 30 anos atrás. 

Esta situação aparece reforçada pelo facto de a concorrência ter passado a acontecer a 

nível do mercado internacional não só em termos individuais, mas entre os blocos 

económicos que se constituíram para permitir aos grupos de pequenas e médias nações 

criar e manter uma dimensão competitiva perante as economias mais poderosas. 

Levitt (1983) refere que na situação de extrema Competitividade em que vivem, os 

empresários são cada vez mais pressionados pelos resultados. Estão obrigados a adaptar 

as suas empresas à mudança e acrescenta que a razão de ser destas consiste na criação 

de valor e na procura da fidelização do Cliente. 

Por esta razão é cada vez mais frequente nos meios de negócios, nos governos e nos 

círculos académicos mencionar-se a necessidade do reforço da competitividade, 

tomando como referência aqueles dois parâmetros, através de máximas tais como – 

“imperiosa necessidade de descobrir e reforçar vantagens competitivas”.  

Segundo Chase-Aquilano (1995) a competitividade pode ser definida em diferentes 

níveis. 

Nas empresas passa pela constatação de serem capazes de colocar no mercado bens e/ou 

serviços com características de qualidade e preço que os tornem desejados pelo 

mercado. 



A nível das nações a definição é mais complexa e o “Council on Industrial 

Competitiveness” do Presidente dos EUA propôs (1985) a seguinte definição: 

Para uma nação a competitividade é o grau a que pode, sob certas condições de 

mercado livre e justo, produzir bens e serviços que satisfaçam o desafio que 

constituem os mercados internacionais, mantendo ou expandindo os rendimentos 

reais dos seus cidadãos. 

A melhoria do desempenho interno influencia positivamente a capacidade concorrencial 

de um país e daí resulta, necessariamente, um aumento do volume de emprego e, 

possivelmente, uma melhoria do nível de vida das populações quer devido a melhores 

salários quer a um incremento das prestações sociais do Estado (Figura nº 8). 

 

Figura nº 8 – Benefícios da Competitividade (adap. de Chase e Aquilano – 1995)  
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Segundo estes autores a produtividade é uma grandeza adimensional sempre associada à 

competitividade. O incremento da primeira reflecte-se na melhoria da segunda e 



constitui a principal medida estatística para comparar esta última entre empresas, 

sectores económicos e países. Claro que não é única e deve ser, sempre, considerada em 

conjunto com outras medidas, nomeadamente o retorno do capital investido (ROI), a 

quota de mercado, o crescimento salarial e diversas medidas de rentabilidade, por 

exemplo. 

Para a OIT (1984) define-se produtividade como a “relação entre o produto obtido e os 

recursos utilizados para o obter” ou seja, as condições como os recursos, terreno e 

construções, materiais, máquinas e actividade humana são empregues determinam a 

produtividade da empresa tal como se pode ver no Anexo III (Quadro nº 1). 

A produtividade é, assim, cada vez mais importante e aspectos como qualidade, design, 

serviço, inovação e marketing estão a ganhar relevância, enquanto que os salários da 

mão-de-obra directa (MOD) se vêm tornando um parâmetro de menor peso no custo 

final do produto. 

Com efeito a gestão de produção e operações (GPO) moderna utiliza o conceito de “Life 

Cycle Costing” segundo o qual, após a detecção de uma oportunidade de negócio, se 

torna necessário projectar rapidamente o produto/serviço e, seguidamente, o processo de 

trabalho a implementar. Este deve ser criado na base da obtenção de um produto de 

performance elevada em que sejam baixos os custos de aquisição, de operação e 

manutenção, como mostra a Figura nº 9. 

 

Figura nº 9 – Quadro de Gestão de Operações (adap. de Vonderembse – 1996) 
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Figura nº 9 – Quadro de Gestão de Operações (adap. de Vonderembse – 1996) (cont.) 
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Segundo Drucker (1992) o peso da MOD tem vindo a decrescer acentuadamente no 

valor dos produtos industriais nos EUA e o mesmo autor considera que uma indústria 

com valores deste factor superiores a 15% se encontra em desvantagem perante o 

mercado. 

Para os países desenvolvidos o problema é importante, mas a diversificação e a 

globalização das suas empresas (grandes e médias) têm permitido ultrapassar o 

problema da concorrência, com base em tecnologia própria e no conhecimento/domínio 

dos mercados e dos clientes. 

O problema é mais instante nos países de nível intermédio, como Portugal, em que o 

crescimento sustentado pelas exportações e apoiado nos baixos salários deixa de ser 

uma via de progresso como acontecia no passado.  

A solução passa pelo aumento da produtividade através da forma como organizam e 

utilizam simultaneamente o capital e o trabalho. Idêntico conceito se aplica às empresas 

devido à elevada competitividade em que se vêem envolvidas na economia global.   

O problema da produtividade está, hoje, mais directamente ligado ao grupo dos 

trabalhadores intelectuais e dos serviços dentro das empresas, uma vez que o número de 

operários envolvidos no fabrico de bens industriais tem vindo a diminuir 

acentuadamente e a produtividade daqueles grupos não tem crescido na proporção 

necessária. 

Em termos práticos o aumento de produtividade das empresas vem muito menos da sua 

MOD do que da melhoria do desempenho dos outros grupos de trabalhadores. As 

empresas, para resolverem este problema de produtividade, não podem deixar de se 



questionar, relativamente a cada posto de trabalho intelectual (engenheiros, gestores, 

administrativos e outros), se é importante o trabalho desenvolvido por esses 

colaboradores e qual é o valor que esse trabalho acrescenta para o cumprimento dos 

objectivos da empresa. 

Em qualquer caso, em todas as tarefas em que o desempenho tenha importância em 

termos de qualidade e quantidade, torna-se necessário analisar o processo, estudar a 

sequência de operações e definir os padrões de qualidade a empregar, recorrendo ao 

Estudo do Trabalho segundo as metodologias criadas por Frederick Taylor (hoje 

denominadas de reengenharia industrial), integrando a responsabilidade pela 

produtividade com os resultados em cada tipo de trabalho, independentemente do nível, 

dificuldade ou habilitações do operador, tornando-o responsável e elemento da gestão, 

na linha daquilo que Deming (1982) e Juran (1951), por vias autónomas, desenvolveram 

com os “Círculos da Qualidade” e a “Gestão da Qualidade Total”. 

É, no entanto, reconhecido que os conhecimentos dos trabalhadores, nomeadamente dos 

“colarinhos brancos”, sobre as tarefas que desempenham são um dos pontos de partida 

para o aumento da produtividade, da qualidade e dos resultados e que uma valorização 

destes factores implica uma aprendizagem contínua, melhorando o que existe. 

Simultaneamente o aumento da escolaridade dos nossos jovens encaminha-os para 

profissões de “colarinho branco” porque as tarefas produtivas directas são por eles 

recusadas, por mais cansativas, menos bem remuneradas e com menor prestígio. 

As empresas nacionais terão, naturalmente, que ir transferindo a actividade de 

transformação directa para países de MOD disponível e mais barata que a nossa, 

igualmente eficaz e, portanto, mais produtiva porque com custos mais baixos.  

Manter-se-ão no nosso país as tarefas de maior valor acrescentado, levadas a cabo 

por colarinhos brancos e é, principalmente, sobre estes que as nossas empresas terão 

de fazer incidir a sua atenção em termos de produtividade. 

Esta situação é semelhante ao que se vem passando no campo das pedras naturais em 

Itália, por exemplo, que tem seguido a estratégia de fazer incidir o seu esforço na I&D e 

restantes tarefas de maior valor acrescentado (sistemas produtivos - concepção) 

deixando as tarefas de menor valor para os países em desenvolvimento. 

Para serem competitivas no mercado internacional é preciso que as empresas possuam 

capacidades importantes em termos de tecnologia, marketing, gestão, finanças, 

formação e, fundamentalmente, naquilo a que se chama “capital cerebral”. 



O simples corte de pessoal para reduzir custos não conduz, necessariamente, a qualquer 

resultado positivo se não se produzir uma reestruturação da empresa, avaliando a 

necessidade de cada tarefa e eliminando aquelas que são desnecessárias, pois só daí 

resulta uma poupança permanente e um aumento de produtividade.  

Como medir a produtividade é, então, o problema que se coloca às empresas e às 

nações. No seu sentido mais amplo a produtividade é definida pela relação: 

 

Produtividade = Outputs / Inputs 

 

Em termos básicos o que se conclui é que se deve maximizar o volume de bens e/ou 

serviços fornecidos recorrendo a uma criteriosa utilização dos recursos disponíveis. 

Nas empresas podem ser feitas medições de produtividade em 3 níveis (INII - 1971): 

 Medida por factor –  P = Output / MO ou Capital ou Energia 

 Medida multi-factor –  P = Output / (MO + Capital + Energia)  

 Medida total –  P = Bens produzidos / ∑ Recursos usados 

Schroeder (1989) refere a produtividade como o motor que se encontra por detrás do 

progresso económico, dos lucros das empresas, do aumento de salários e da melhoria de 

nível de vida das populações. 

Para este autor o gestor de operações é peça fundamental para a melhoria da 

produtividade na empresa. Considera que se torna imperioso estender esta preocupação 

a todos os outros sectores nomeadamente às vendas, finanças, pessoal, processamento 

de informação e restantes áreas da gestão.         

Propõe que dentro da empresa seja aplicada uma certa hierarquização nesta medição, 

pois os níveis inferiores contribuem para os valores dos níveis superiores e vice-versa. 

Em sua opinião, para haver consistência na medição, nunca a um gestor de nível inferior 

devem ser definidos objectivos a alcançar antes dos níveis hierárquicos superiores terem 

os seus objectivos definidos.    

Mas a medição da produtividade é, apenas, o primeiro passo para a melhorar. O passo 

seguinte é da máxima importância, pois consiste na descoberta das razões ou factores 

que afectam a produtividade e que conduzem à definição das alterações necessárias. 

Schroeder (1989) apresenta uma lista extensa daqueles factores e organiza-a da seguinte 

forma: 

 Factores externos 



► Leis e regulamentos nacionais e internacionais 

► Concorrência 

► Procura 

 Qualidade em sentido total 

 Mão-de-obra 

► Selecção e colocação 

► Formação 

► Estudo do Trabalho 

► Organização 

► Supervisão 

► Prémios 

► Objectivos 

► Sindicatos 

 Processo 

► Selecção do processo 

► Automatização 

► Fluxo do processo 

► Implantação 

 Produto 

► I&D 

► Diversidade do produto 

► Engenharia de valor 

 Capacidade produtiva e stocks 

► Aprovisionamento 

► Existências 

► Planeamento da capacidade 

Embora pareça evidente que há que aumentar a produtividade e se conheçam os factores 

atrás indicados, a forma de agir não é simples. 

Um modo de facilitar a análise dos problemas existentes consiste em avançar com um 

estudo baseado, por exemplo, num questionário deste tipo (Honeywell n.d.): 

 Qual a produtividade dos nossos concorrentes principais? 

 Como conseguem obtê-la? 

 Há alguma medida de produtividade passível de ser comum? 



 Que peso de MO devemos ter? 

 Podemos quantificar a produtividade do trabalho criativo? 

 Quem é o responsável pela melhoria da produtividade? 

 A quem recorrer quando temos um problema de produtividade? 

 Qual a taxa de produtividade mínima aceitável para cada órgão? 

 Como integrar a melhoria da produtividade no nosso plano anual? 

Após a identificação do problema deve ser implementado um programa de acções que 

passe por: 

 Clarificar as funções e as responsabilidades de cada colaborador; 

 Aplicar um sistema de gestão com objectivos concretos e mensuráveis 

(MBO); 

 Criar um plano de melhoria da produtividade; 

 Implementar o plano; 

 Medir os resultados; 

 Fazer as correcções necessárias.   

Claro que a pressão para obter lucros a curto prazo não simplifica a execução de 

transformações. Torna-se necessário medir os resultados e tal não é fácil.  

Uma primeira medida consiste em a empresa ir controlando a sua posição no mercado 

ano após ano, verificando qual a situação dos seus produtos e serviços, por comparação 

com as alternativas fornecidas pela concorrência. 

Uma segunda medida tem a ver com a sua vertente inovadora. Que produtos e/ou 

serviços novos introduziu no mercado? Quanto tempo mediou entre duas inovações com 

sucesso?  

Uma terceira medida, aquela que mais nos interessa no âmbito deste trabalho, relaciona 

os inputs de todos os factores principais, capital, materiais, mão de obra, com o output 

total de bens e serviços, devendo cada factor produtivo ser medido em separado, 

verificando-se se o aumento de produtividade relativamente a um factor não foi 

conseguido à custa de outro. 

Uma quarta medida tem a ver com a liquidez e a tesouraria da empresa. Em termos 

práticos a falta de liquidez é mais prejudicial do que a inexistência de lucros, pois neste 

caso a empresa vende ao desbarato ou fecha negócios não rentáveis, enquanto que para 

ultrapassar a falta de liquidez a empresa tem tendência para vender as suas unidades 

mais rentáveis, no intuito da obtenção imediata de fundos.  



Uma última medida diz respeito à rentabilidade e recorre a indicadores que demonstrem 

a capacidade da empresa gerar lucros com a actividade em curso. 

Como será portanto a empresa do futuro a curto/médio prazos? 

Segundo mais uma vez Drucker (1992), as novas empresas industriais terão máquinas, 

obviamente, mas as ferramentas base em que se apoiarão, com pontos de partida 

diversos, estudados por pessoas diferentes, com objectivos e tipos de impacto 

diferentes, serão: 

 Qualidade – Controlo Estatístico do Processo (CEQ) – está a mudar a 

organização social da fábrica e, como se disse, está a envolver de forma cada vez 

mais intensa os diferentes níveis de operadores; 

 Nova Contabilidade de Custos – que permitirá tomar decisões de produção 

como se fossem empresariais; 

 Processo de Fabrico Modular – permite adicionar as vantagens da 

padronização da produção às da flexibilidade na resposta; 

 Abordagem Sistémica do Processo Físico de Fabrico – integrando este no 

processo económico da empresa através da criação de valor. 

Embora a qualidade esteja sempre presente no nosso dia a dia, só recentemente passou a 

ser considerada como função fundamental na gestão empresarial. 

Importa, portanto, encontrar uma definição de qualidade. 

Juran (1951) define-a como o bem ou serviço apropriado para o uso ou propósito. 

Ishikawa (1976) considera que é necessária para satisfação do cliente (interno ou 

externo) de modo a que as suas expectativas sejam atingidas ou excedidas, com base 

numa melhoria continua do processo. 

Para Crosby (1979) qualidade é um processo dinâmico e não um programa em que o 

único padrão de desempenho aceitável é “zero defeitos”. 

E para Deming (1982) qualidade é um grau previsível de uniformidade e confiança ao 

mais baixo custo e adaptado às necessidades do mercado. 

Para Garvin (1984) há 5 critérios para definir qualidade: 

 Transcendental – segundo a qual qualidade é sinónimo de excelência inata; 

 Baseada no produto – variável precisa e mensurável em que quanto maior é o 

custo maior é o preço e maior é a qualidade; 

 Baseada no consumidor – um produto é bom se desempenhar a função para que 

foi adquirido; 



 Baseada no produtor – o produto tem qualidade se estiver conforme as 

especificações; 

 Baseada no valor – o produto de qualidade é aquele que tem um desempenho 

igual ao da concorrência, a um preço mais baixo ou tem melhor desempenho 

com o mesmo preço. 

Taguchi (1986) considerou que, mais do que procurar constantemente assegurar a 

qualidade através do controlo de equipamentos e produtos, é na fase de concepção dos 

produtos e dos processos que se deve procurar estabelecer a qualidade. 

Sendo sua opinião que ao longo do projecto do processo e do produto aparecem 

“ruídos” que perturbam a concepção, considera necessário tornar o processo e o produto 

“robustos” de forma a não serem afectados por esses ruídos. Para tal impõe-se uma 

atenção redobrada nas várias fases do ciclo de vida do produto ou seja sobre o Sistema 

Integrado de Qualidade, designadamente nas fases de (especialmente nas 2 primeiras): 

 Concepção do produto 

 Engenharia de processo 

 Produção e operações 

Segundo a APQ, qualidade é produzir no menor tempo possível e ao menor custo bens 

adequados ao uso, fazendo-os bem à 1ª vez, sempre conformes com as especificações e 

padrões internacionais e no interesse da satisfação das expectativas dos consumidores. 

A definição proposta por Cruz e Carvalho (1998) consiste em que qualidade é a 

conformidade em relação às especificações e parâmetros definidos, conhecidos por 

todos na empresa e estabelecidos pelos clientes, em permanente revisão, para que se 

encontrem dinamicamente ajustados às suas reais necessidades. 

Para a ISO, qualidade é a totalidade das propriedades e características de um produto ou 

serviço que o tornam apto a satisfazer necessidades implícitas e explícitas. 

Segundo Chase e Aquilano (1995) a qualidade de um produto ou serviço pode ser 

definida em termos da qualidade do seu projecto e da qualidade da conformidade do 

produto com esse mesmo projecto. 

A qualidade do projecto refere-se ao valor inerente do produto no mercado e é, deste 

modo, uma decisão estratégica para a empresa. 

A qualidade da conformidade refere-se ao grau com que as especificações constantes do 

projecto são atingidas. Trata-se de um aspecto que também tem implicações 



estratégicas, mas a execução das actividades envolvidas na sua procura tem uma 

natureza de táctica diária. 

Segundo eles as características da qualidade são: 

 Performance 

 Destaques (características secundárias) 

 Fiabilidade 

 Durabilidade 

 Utilidade 

 Resposta a solicitações 

 Estética 

 Reputação 

Para Goetsch e Davis (1997) há elementos comuns entre as diversas definições o que 

lhes permite considerar qualidade como uma condição em evolução associada a 

produtos, serviços, pessoas, processos e ambiente que dá resposta ou excede as 

expectativas do mercado. 

De salientar nesta definição a evolução permanente da qualidade de um bem ou serviço 

perante as exigências do mercado e o facto de se aplicar a bens, serviços, pessoas e ao 

meio ambiente onde as transacções se desenvolvem. 

De início a preocupação fundamental da qualidade foi eminentemente correctiva, isto é, 

tudo se resumia a inspeccionar um bem, detectar se era defeituoso e aceitar ou rejeitar 

consoante o caso. Tratava-se de “Inspeccionar a Qualidade”.  

Em 1987 a Business Week (Jun8, pag. 132) publicou um artigo “The Push for Quality” 

segundo o qual na fábrica típica americana, naquela altura, 20 a 25 por cento do 

orçamento era investido na detecção e resolução de erros a todos os níveis e cerca de 1/4 

dos trabalhadores nada produziam, limitando-se ao retrabalho ou seja a corrigir erros 

feitos anteriormente.      

Nos dias de hoje a filosofia da qualidade é radicalmente diferente. Esta função passou a 

ser considerada como essencial na definição e execução da estratégia empresarial, pois 

tendo começado apenas por ser aplicada à produção vê hoje a sua importância estender-

se a todos os sectores da empresa (Roldão e Ribeiro – 2004). Trata-se de “Gerir a 

Qualidade”. 

Promove-se a associação entre qualidade e valor salientando a questão central que 

consiste em definir, no plano interno da empresa, que operações acrescentam valor ao 



produto e no plano externo que operações acrescentam valor para o cliente ou seja o 

conceito moderno de qualidade, para estes autores, assenta numa atitude de confiança 

em que o controlo é realizado à priori, como mostra a Figura nº 10. 

 

Figura nº 10 – Conceito moderno de qualidade (adap. de Roldão e Ribeiro – 2004) 
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Qual o porquê desta evolução? 

De um passado de fabrico e inspecção peça a peça, com as baixas cadências de 

produção, passou-se para a produção em série, com quantidades muito elevadas que 

impunham uma inspecção por amostragem, dado que o método anterior se revelava 

demasiado oneroso e demorado e o principio da intermutabilidade impunha que 

qualquer componente servisse em qualquer conjunto de nível superior, sem necessidade 

de ajustamento específico. 

A inspecção preocupava-se, nessa altura, fundamentalmente com a conformidade do 

produto com a especificação técnica respectiva. 

Por uma questão de isenção e porque frequentemente o sistema de inspecção do cliente 

era muito exigente, a qualidade tornou-se independente da produção e, regra geral, 

passou a pôr em prática planos de controlo mais rigorosos que os do cliente, na tentativa 

de evitar rejeições extremamente gravosas para a empresa, devido a penalizações e 

perdas de contrato ou de cliente.  

O fundamento cientifico destes procedimentos foi sistematizado por Shewhart (1931) na 

sua obra “Economic Control of Quality of Manufactured Products”, onde o autor 

apresenta uma definição precisa e mensurável de como fazer o CEQ durante o fabrico, 



explicita diversas técnicas, incluindo estatísticas, para controlar e avaliar os produtos de 

forma sistémica e sugere formas de melhorar a qualidade. 

Dadas as características da metodologia e tentando mais uma vez reduzir custos, a 

inspecção era efectuada com dois níveis de rigor. O nível normal desde o início e o 

controlo reduzido ao fim de algum tempo e depois de se verificar que o processo se 

encontrava estabilizado. Logo que se detectasse uma falha no controlo reduzido de 

imediato se passava ao controlo normal. 

Esta ferramenta permite detectar instantaneamente os erros e mostrar onde ocorreram. 

Identifica rapidamente alterações nos resultados produtivos do processo em função de 

modificações efectuadas ou projectadas para esse mesmo processo, para além de indicar 

formas de o melhorar continuamente. 

Trata-se de um método científico e rigoroso de controlo da qualidade e da produtividade 

que se deseja estabelecer para o método de produção actual ou futuro, a fim de que se 

possa integrar essa expectativa na concepção do processo produtivo. 

Desenvolve-se a partir do conceito de controlo estatístico, considerando que um 

fenómeno deve ser controlado sempre que a experiência demonstre cientificamente que 

ele evoluirá dentro de limites conhecidos, o que permite prever a forma como ele poderá 

acontecer.  

Dado que o controlo é feito por amostragem corre-se o risco de aceitar lotes fora das 

tolerâncias, mas cuja amostra havia passado na inspecção (erro β – risco do cliente) e 

igualmente se corre o risco de ver rejeitado um lote em boas condições porque a 

amostra se revelou deficiente (erro α – risco do fornecedor). 

Foram desenvolvidas tabelas de amostragem (p/ex. as MIL.STD.105D) baseadas no 

nível de qualidade aceitável (AQL) ou seja o nível de qualidade mínima que um lote de 

peças poderá manter ao longo do tempo e ainda ser considerado satisfatório. 

Tal como referem Goetsch e Davis (1997), o CEQ é um método estatístico de separar as 

variações nos resultados das operações, consequência de causas especiais, daquelas que 

resultam de causas naturais. Procura-se eliminar as causas especiais e conseguir 

consistência no processo produtivo, potenciando a melhoria desse mesmo processo.  

É considerado uma ferramenta de produção, mas ganhou influência em toda a empresa 

alterando radicalmente a mentalidade dos operadores. 

Através de acções de “Job enlargement” e de “Job enrichment” permite-se aos 

operadores uma maior satisfação laboral, pela diversificação das tarefas executadas e 

pelo aumento de controlo sobre o trabalho que executam. 



Em simultâneo ocorre uma redução acentuada do quantitativo de Verificadores, 

Inspectores e Controladores da Qualidade (parte dos colarinhos brancos atrás referidos), 

com detecção imediata das disfunções produtivas, o que se traduz em poupança 

acentuada de custos directos (redução/eliminação de retrabalho), conduzindo ao 

aumento da produtividade. 

Ao conjugar responsabilidade com controlo da qualidade fica resolvido o elevado 

antagonismo, atrás referido, entre a Produção e a Inspecção em Curso ou Final e 

consegue-se separar de forma clara uma operação realmente produtiva da simples 

ocupação do operador. 

Através do CEQ consegue-se juntar qualidade elevada, produtividade e trabalho 

dignificado. 

Já nos anos 70/80 a qualidade evoluiu e o surgimento de organismos internacionais 

padronizadores, com a consequente criação de normas internacionais de garantia da 

qualidade (ISO), levou a um aumento da atenção das empresas e dos mercados para 

com este problema, devido à influência cada vez mais determinante das associações de 

consumidores. 

Estas normas passaram a ser aplicáveis a qualquer empresa e a garantia da qualidade 

foi definida como ”o conjunto de actividades programadas e sistemáticas 

implementadas no âmbito do sistema da Qualidade de forma a proporcionar a 

confiança adequada de que uma entidade está em condições de satisfazer as 

exigências relativas à Qualidade” (ISO 9001).  

Em termos teórico-práticos é suportada pela ”metodologia Kaizen – Imai (1977)” em 

que se defende uma estratégia a levar à prática no dia a dia, por toda a equipa desde os 

gestores de topo e directores, até aos trabalhadores de nível mais baixo. É apoiada pelos 

seguintes sistemas principais conforme se mostra na Figura nº 11. 

 

Figura nº 11 – Elementos do Kaizen (adap. de Goetsch e Davis –1997) 
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Estas são as características técnicas da ferramenta. No entanto, a sua influência mais 

importante é exercida sobre a organização social da empresa, proporcionando a 

alteração profunda das mentalidades. 

Quando se atinge o patamar da organização da empresa de acordo com uma filosofia de 

qualidade total, a cadeia produtiva e todos os restantes sectores da empresa estão 

envolvidos na qualidade. 

Basicamente para lançar um programa deste tipo é necessário: 

 Ter uma politica de qualidade 

 Adoptar 4 conceitos: 

► Definição de qualidade 

► Politica de zero defeitos 

► Prevenção 

► Medida da não Conformidade 

 Respeitar três princípios: 

► Envolvimento da gestão 

► Adesão do pessoal 

► Melhoria racional da qualidade 

 Ter um plano de acção 

► Medida da não conformidade 

Entre o conceito antigo de qualidade e as modernas concepções pode estabelecer-se o 

paralelismo que consta do quadro da Figura nº 12. 

 

Figura nº 12 – Evolução do Conceito de Qualidade (adap. de Roldão e Ribeiro – 2004)  

CONCEITO ANTIGO CONCEITO MODERNO 
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Conjugando o novo conceito de qualidade com a nova abordagem dos custos de 

produção, proposta por Drucker (1992), consegue-se fazer a integração da Produção na 

Estratégia da Empresa, apoiar a gestão científica do trabalho, definir e controlar a 

organização e gestão da linha de produção/montagem em suma aumentar a 

Produtividade. 

A sua deriva em relação à Contabilidade de Custos tradicional advém de factos tais 

como: 

 O custo da MOD, como dito antes, tem hoje menos peso no total dos custos 

directos de produção e, por maioria de razão, é muito menos importante quando 

comparado com o total de custos directos; 

 Ser hoje possível discriminar de forma mais objectiva os restantes custos de 

produção que, do antecedente, se incluíam num bolo intitulado – gastos gerais 

de fabrico e que dadas as suas características eram imputados através de 

percentagens sobre o custo fabril do produto, determinadas sem grande rigor; 

 A não medição, pelo sistema tradicional, dos custos de não produção que 

resultam de paragens de equipamento desregulado ou com avarias, com a 

consequente perda de trabalho executado ou o incremento de retrabalho. Na 

realidade o volume destes custos é elevado, atingindo em alguns tipos de 

indústrias valores entre 25% e 50% do dia de trabalho, com um custo hora igual 

ao de funcionamento; 



 Ter deixado de se considerar que a linha de produção/montagem é uma entidade 

isolada. 

É evidente que sobre o custo final do produto, no momento da venda, há custos e 

proveitos não considerados e resultantes, por exemplo, da alteração mais rápida e 

eficiente de processo de fabrico, a quando da mudança de produto, com a introdução da 

automação e das ferramentas CAD / CAM / CIM / CAE, com a consequente melhoria 

da qualidade do produto e do processo e redução acentuada de tempos e custos inúteis. 

Nos dias de hoje a unidade de medida é o tempo. 

Os custos de produção são fixos, mesmo para as MP, pois quer o produto saia bem ou 

mal feito o seu consumo existe sempre. O único factor produtivo variável e a controlar 

é o tempo de processamento, que há que reduzir tanto quanto possível, como 

metodologia de aumento da produtividade. 

Por outro lado a permanente procura de flexibilização da resposta ao mercado tem 

conduzido a sucessivas melhorias no campo da produtividade. O velho antagonismo 

produção em quantidade vs. produção em variedade tem vindo a desaparecer. 

A nova linha de produção é descontínua em vez de ser rigidamente sequencial, sendo 

preparada para alterações rápidas de “layout” ou de equipamento, através do emprego 

intensivo de metodologias de “setup” interno e externo, com a consequente redução dos 

respectivos custos. 

Desta forma, consegue-se compatibilizar a flexibilidade tradicional da produção lote a 

lote com a cadência de produção da linha de fabrico/produção padronizada. 

Este processo pressupõe uma mudança acentuada na organização da fábrica, dos seus 

“layouts” e dos métodos de trabalho e a implementação de sistemas de informação e 

comunicação diferentes do passado. 

Hoje, a permuta de informação tem mais importância no sentido horizontal e torna-se 

fundamental definir, previamente, qual a que deve circular entre sectores produtivos. 

Os gestores de produção são obrigados a pensar a empresa em termos globais e não por 

departamento, tendo que definir, com rigor, que dados necessitam de receber e de 

fornecer aos seus pares, até porque o volume de informação disponível é colossal e o 

seu tempo é escasso para a analisar. 

A empresa industrial é, hoje, um sistema em que a produção é um processo integrado 

que transforma materiais em produtos e o início do processo produtivo começa no 

momento do fornecimento desses mesmos produtos ao mercado. 



A fábrica passou a ser um módulo entre fornecedores e clientes, como se mostra no 

Anexo III (Quadro nº 2) e o emprego da filosofia de JIT, com a necessidade de entregas 

em tempo, obriga os gestores fabris a antecipar onde deverão ser colocados os 

“buffers” que permitirão um fluir contínuo do produto ao longo da linha. 

Esta decisão acarreta custos, obviamente e a decisão mais importante passa a ser qual a 

dimensão de custos que é possível suportar de forma a reduzir os atrasos, os riscos e a 

vulnerabilidade do sistema. 

Dado que o sistema começa no cliente, é necessário que os gestores de produção 

considerem a integração, para todo o processo produtivo, das necessidades em termos 

de capitais, máquinas, materiais, engenharia, gestão comercial, gestão de pessoal, 

distribuição, manutenção e serviço pós-venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS PROCESSOS INDUSTRIAIS  

4.1 Prospecção  

Dado o âmbito do trabalho limitamo-nos a descrever neste capítulo, de forma sintética, 

os procedimentos utilizados pelas empresas nas 3 Fases (PROSPECÇÃO/PESQUISA, 

EXTRACÇÃO E TRANSFORMAÇÃO) deixando para os capítulos seguintes os 

aspectos relacionados com a melhoria da produtividade do processo extractivo. 

Convém aqui uma pequena explicação para a denominação da 1ª Fase – 

PROSPECÇÃO / PESQUISA. Na realidade esta primeira fase compreende duas acções 

cujas filosofias de aplicação se complementam se considerarmos que a PROSPECÇÃO, 

em sentido lato, se pode dividir em Prospecção, por um lado e Pesquisa por outro. 

Na Prospecção em sentido restrito, também denominada por Reconhecimento, são 

normalmente usados métodos indirectos que dão conta da existência (ou não) de um 

determinado corpo geológico sem que, geralmente, os limites e as características desse 

corpo fiquem bem definidos. Em linguagem simples esta sub-fase leva à suspeita de que 

existe um determinado corpo geológico.    

Por seu lado a Pesquisa baseia-se em estudos (geralmente por sondagem) da massa 

geológica e procura a determinação, tão exacta quanto possível, das suas características. 

Na vertente prática os métodos de pesquisa e de prospecção aplicam-se de forma 

iterativa à medida que se vai conhecendo a massa geológica em causa. Os estudos vão-

se concentrando em dados e factos cada vez mais precisos e consegue-se elaborar um 

modelo teórico que se vai aproximando cada vez mais do corpo real a explorar. 

Naturalmente que a vertente económica condiciona a aplicação dos diversos métodos, 

devendo-se ter em conta que os custos aumentam com o aumento do rigor dos estudos.   

Feita esta precisão, com especial interesse para a definição de meios técnicos e 

resultados expectáveis da 1ª Fase, podemos avançar para o nosso tema. 

O local de ocorrência de recursos é determinado unicamente por factores geológicos e a 

descoberta de novas jazidas não pode ficar ao sabor do acaso, baseada em 

reconhecimentos empíricos que acabarão por provocar degradação paisagística, maus 

planos de lavra e delapidação dos recursos, tudo com consequências ao nível da 

dificuldade de integração da actividade extractiva nos planos de ordenamento do 

território.   

Tendo em vista promover o estudo dos nossos recursos geológicos e o seu eventual 

aproveitamento económico, recorre-se a diversas ferramentas na fase da prospecção, 

sendo, de entre elas, a cartografia geológica e a foto interpretação geológica as que mais 



relevo merecem, como ferramentas que propiciam a avaliação, quase sempre de forma 

aproximada, das dimensões, homogeneidade e estado da fracturação das unidades 

geológicas. 

O conhecimento e as técnicas de prospecção geológica têm evoluído ao longo dos anos 

induzidos pela rentabilidade associada à descoberta de jazigos minerais, sobretudo de 

minérios metálicos e de hidrocarbonetos. 

Ora na área da pedra natural a situação não é exactamente a mesma porque a 

rentabilidade não é tão elevada e como dizia alguém do sector numa Feira recente “a 

matéria-prima é gratuita e abundante na natureza, a céu aberto”, donde não se sentir a 

necessidade de melhorar a produtividade e, portanto, de deter ferramentas de 

prospecção mais evoluídas. 

Na verdade, o conhecimento perfeito das características dos corpos geológicos é 

impossível. Consequentemente, o seu valor expectável e a capacidade empresarial para 

efectuar uma exploração rentável definem o tipo e os limites dos métodos de prospecção 

a aplicar.    

Em termos práticos a cartografia e a interpretação geológica são ferramentas 

relativamente baratas e podem fornecer uma visão bastante satisfatória do recurso a 

explorar o que, no entanto, é frequentemente ignorado pelos interessados. 

Os outros métodos geofísicos são mais onerosos, mas são as sondagens, em geral 

abundantemente aplicadas na fase de Pesquisa, que encarecem um investimento que é 

de risco, mesmo assim menor do que a prospecção pelo simples jogo do acaso.       

O sector objecto deste trabalho é o dos Mármores. Esta é uma designação comercial que 

abrange dois tipos fundamentais de rochas utilizadas para fins ornamentais: os calcários 

e os mármores propriamente ditos. De acordo com Carvalho et al (2001), calcários são 

rochas sedimentares constituídas por elementos elásticos agregados por um cimento 

calcítico e/ou dolomítico enquanto que os mármores resultam de fenómenos 

metamórficos sobre os calcários, sendo constituídos fundamentalmente por calcite 

reformada.  

A valorização da pedra natural não depende tanto das suas características químicas, 

físicas ou mecânicas, mas mais de critérios de estética ou beleza que são as mais das 

vezes subjectivos e baseados na moda do momento. 

O factor estético resulta da sobreposição de um conjunto de critérios de avaliação de 

que se salientam a cor, a textura e a homogeneidade da rocha, tal como referido no 

Capítulo 2. 



A cor depende da moda, mas tem-se verificado que há determinados padrões que se 

mantém ao longo dos anos, como é o caso dos brancos e dos cremes.  

A importância da textura (dimensão e disposição dos elementos constituintes da rocha) 

também varia com a moda. 

A homogeneidade de características da rocha (nos seus aspectos texturais e de cor) 

assim como o seu estado de fracturação são, na verdade, os parâmetros de avaliação 

fundamentais para a determinação da viabilidade económica de uma jazida, pois 

possuem uma carga de subjectividade inferior aos anteriores.  

A prospecção de jazidas de rochas ornamentais pode ser encarada metodologicamente 

segundo o conjunto de etapas que seguidamente se indica, conforme proposto por A. 

Moura et al (1995) e também por E. Garcia et al (1996): 

 Etapa 1 – compilação da informação e planificação do trabalho; 

 Etapa 2 – reconhecimento geológico geral e selecção de áreas interessantes; 

 Etapa 3 – caracterização e valorização das áreas seleccionadas; 

 Etapa 4 – caracterização detalhada das jazidas; 

 Etapa 5 – projecto de exploração. 

Os critérios de decisão aconselhados pelos autores atrás citados apresentam-se na Figura 

nº 13. 

 

Figura nº 13 – Critérios de decisão para viabilizar um maciço 
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As duas ferramentas básicas para apoio à aplicação dos critérios de decisão já foram 

mencionadas e são a cartografia geológica temática e o levantamento do estado de 

fracturação do depósito. 

A primeira ferramenta apoia-se essencialmente nos dados colhidos nos afloramentos 

rochosos de superfície e é complementada, em fase posterior, pelos dados resultantes da 

execução de sondagens mecânicas com recuperação de testemunho. 



Em termos práticos, os dados das sondagens são importantes para o dimensionamento 

(forma e volume) da jazida contribuindo, ainda, para a qualificação da homogeneidade e 

do estado de fracturação da mesma.  

Por outro lado, uma sólida base de conhecimento geológico é fundamental em todo o 

processo de prospecção. A título de exemplo e para o caso das rochas sedimentares, o 

conhecimento das condições em que os sedimentos se depositaram numa determinada 

região permite antever os locais onde poderão ocorrer as jazidas com maior volume e 

em bancadas espessas.  

A segunda ferramenta, atrás mencionada, tem particular importância na análise do 

estado de fracturação do depósito através do levantamento e caracterização do estado de 

fracturação de todo o maciço rochoso. 

A fracturação acontece, em geral, quando a plasticidade das rochas não é suficiente para 

acomodar a deformação (geralmente compressão) em certos contextos geológicos, tal 

como se indica na Figura nº 14. 

Figura nº 14 – Deformação por Compressão 

        

  

Se numa primeira fase o estudo se pode apoiar em metodologias de detecção remota 

(fotografia aérea, imagens de satélite em diferentes comprimentos de onda) e geofísicas 

(resistividade eléctrica, geo-radar, etc.), terminará sempre num levantamento de 

pormenor das fracturas que afectam o jazigo. Em conjunto, os dados obtidos permitirão, 

através de ferramentas de estatística descritiva e de geoestatística propor: 



 direcções preferenciais da fracturação como ponto de partida para a  

determinação da sua frequência;  

 discriminar as áreas mais favoráveis à obtenção de blocos com dimensões 

economicamente rentáveis. 

No Capítulo 6 voltaremos ao assunto para abordarmos a forma como está a evoluir a 

Prospecção/Pesquisa neste campo. 

Concentramo-nos agora na área geográfica que nos interessa. 

Tanto quanto é do nosso conhecimento a última campanha na zona de Pêro Pinheiro, 

levada a cabo pelo Serviço de Fomento Mineiro, baseou-se num Projecto do Eng. Luís 

F. P. Mesquita e foi conduzida, como se referiu no Capítulo 2, por uma equipa chefiada 

pelo Eng. Rabaçal Martins, que efectuou 30 sondagens. 

Foi possível estimar um aproveitamento, em relação ao volume de pedra útil 

desmontada, que variava: 

 No Lióz – entre 10% e 70% (normal – 30% a 40%); 

 No Vidraço – entre 20% e 70% (normal – 30% a 50%); 

 No Encarnadão – entre 20% e 70% (normal – 40% a 60%); 

 No Abancado – entre 30% e 80% (normal – 60% a 70%). 

Os principais factores da qualidade a ter em conta, num bloco extraído, foram já 

referidos no Capítulo 2. De acordo com esses factores concluiu-se que do ponto de vista 

da exploração a qualidade das rochas encontradas era muito variável, tanto nos aspectos 

estéticos como físico-mecânicos, o que decorria do mecanismo de formação do 

depósito. 

Mas o valor económico da pedra natural não é só função das dimensões tradicionais da 

qualidade. Há que adicionar a facilidade de extracção de blocos na dimensão comercial 

padrão, a existência de reservas importantes de cada variedade, a divulgação destes 

aspectos valorizadores no mercado e, sobretudo, a evolução estética dos Prescritores 

(arquitectos, escultores e demais aplicadores) condicionam o valor real de uma pedreira. 

Por outro lado, tal como se referiu no Capítulo 1, o facto de os mercados mais exigentes 

solicitarem constância na qualidade dos fornecimentos de determinado tipo de pedra, 

torna difícil a resposta das nossas empresas pela diversidade de afloramentos que 

exploram, por vezes sem terem procedido ao conveniente estudo geológico.  

A prospecção/pesquisa não é uma operação simples e barata e, frequentemente, a rocha 

útil visível numa frente da pedreira parece ter sido, também, detectada pela empresa que 
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explora uma pedreira ao lado, só que esta continuidade nem sempre é real e as 

empresas, a maioria PME’s, ao investirem quase exclusivamente na 2ª Fase – Extracção 

obtém, frequentemente, resultados negativos que poderiam ser evitados se tivesse 

havido uma 1ª Fase adequada. 

4.2 Extracção  

Vamos começar por apresentar os 4 princípios fundamentais da extracção de recursos 

minerais: 

 Segurança; 

 Economia ou seja a exploração só é possível se for rentável; 

 Bom aproveitamento do jazigo; 

 Protecção ambiental como parte do Plano de Lavra. 

Uma chamada de atenção especial para o 3º princípio pelo facto de se saber que este 

tipo de indústria se caracteriza pelo esgotamento progressivo do objecto isto é, salvo 

raras excepções, a riqueza mineral não se regenera. No nosso País, até ao presente, a 

existência de jazidas a céu aberto tem permitido a sua exploração rentável, mas os 

afloramentos, que tal facilitam, estão a desaparecer e as alternativas não são nem muitas 

nem baratas.  

A extracção que se mostra esquematizada no Anexo IV – gráficos de análise de 

processo (GAP nº 1 e nº 2) começa pela limpeza da superfície do maciço de forma a 

colocar a descoberto o material rochoso, após o que se programa o desmonte de blocos 

primários em função das características do maciço, das produções pretendidas e da mão-

de-obra e equipamento disponíveis. 

No Anexo IV (GAP nº 4 e nº 5) descrevem-se as sequências de operações para aceder 

ao maciço e para, nas fases seguintes, se abrirem novas frentes de trabalho.  

Como se pode verificar no Anexo IV (GAP nº 3) o processo de Desmonte inicia-se com 

a Destapação ou seja com remoção dos materiais que cobrem o maciço rochoso. A esta 

operação segue-se a Remoção de Cabeços que consiste no desmonte de aglomerados 

da pedra, frequentemente de má qualidade como, por exemplo, o material fracturado 

que tipicamente ocorre na superfície da jazida. Recorre-se ao emprego de explosivos 

(deflagração através de pega de fogo com pólvora negra e rastilho) sempre que os 

cabeços não estão solidários com o maciço. Caso contrário há que proceder ao corte 

horizontal de forma a separá-los do maciço recorrendo a perfuração, seguida de 

serragem com fio diamantado e aproveitando o material que constitui o cabeço, se se 



justificar. Hoje em dia procura-se evitar o emprego de explosivos porque induzem a 

fracturação dos maciços rochosos. 

Todos os materiais de cobertura são, nos termos da legislação em vigor (Lei das 

Pedreiras – Decreto-lei nº 270/2001), armazenados em local próximo para posterior 

reposição e recuperação paisagística. 

Segue-se um conjunto de tarefas destinadas a extrair a primeira camada de rocha, 

iniciando o 1º Abaixamento do Piso. Começa-se por furar o maciço (recorrendo a uma 

perfuradora) com o objectivo de definir materialmente um bloco primário e, 

posteriormente, a largura das fatias/talhadas, isto é a dimensão dos blocos a desmontar. 

Após a execução dos furos é introduzido neles fio helicoidal diamantado para com a 

roçadora se proceder ao corte de levante (corte do fundo do bloco). 

Segue-se a realização de cortes laterais para individualização do bloco primário, 

procedendo-se de seguida à divisão do bloco em fatias/talhadas que definem o bloco 

comercial.  

Trata-se da operação a que se dá o nome de Esquartejamento/Esquadrejamento em 

que se procura obter um bloco de forma regular, mais ou menos paralelipipédica, de 

mais fácil transporte para o exterior da zona de trabalho. Recorre-se ao emprego dos 

vira blocos para o colocar na posição exacta em que deve ser serrado com a 

monolâmina ou o monofio.  

As fatias/talhadas, depois de individualizadas, são derrubadas com o auxílio de pistões 

hidráulicos para o que se recorre à abertura de uma cavidade no maciço. Os pistões são 

aí colocados e posteriormente accionados para afastamento dos materiais.  

Também se usam colchões pneumáticos ou de alumínio com a mesma finalidade, sendo 

os mesmos colocados entre as superfícies do maciço e da fatia/talhada após o que são 

insuflados ou enchidos com água para promover o referido afastamento e o derrube do 

material a remover, sobre uma espécie de “cama” que amortece a queda e minimiza 

uma possível fracturação. 

A operação de Esquartejamento é, sem dúvida, a operação crítica no que respeita à 

preparação dos blocos para as operações de transformação. Entre as duas operações 

mencionadas (abaixamento e esquartejamento) são efectuados diversos controlos de 

qualidade que permitem escolher o destino final do material, em função do tipo de 

encomenda mais ou menos personalizada a que se pretende dar resposta. 

Este conjunto de operações pode ser representado esquematicamente conforme se 

mostra na Figura nº 15. 



 

Figura nº 15 - Extracção de Rochas Ornamentais (adap. de Manual de Rocas 

Ornamentales – 1996 )  

 

Depois de iniciada a exploração regular de uma frente de trabalho avança-se para a 

abertura de novas frentes Anexo IV (GAP nº 4). 

Procede-se à abertura de um rasgo nessa frente, com forma trapezoidal destinado a criar 

um canal de trabalho que permitirá a individualização de Talhadas (Figuras nº 16 e 17).   

 

Figura nº 16 – Abaixamento de Piso com Roçadora (adap. de Suzana Neves – 1999) 
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Figura nº 16 – Abaixamento de Piso com Roçadora (adap. de Suzana Neves –

1999)(cont.) 
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Figura nº 17 – Abertura de Novo Canal (adap. de Suzana Neves –1999) 
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4.3 Transformação 

O mármore entra na oficina sob a forma de blocos, mais ou menos paralelipipédicos, de 

6Ton a 15Ton, com comprimentos entre 2,2m a 3m, larguras entre 1,2m e 1,5m e 

alturas entre 0,90m e 1,2m. 

Inicia-se a sua transformação em função das características do material a tratar, isto é, 

do tamanho do bloco, da dureza da pedra, estratificação, capacidade de abrasão, 

fragilidade, etc. e das dimensões finais que se queira dar ao produto a vender ou que 

tenham sido solicitadas pelo Cliente.   

O bloco sofre uma nova inspecção de qualidade sendo dividido em 3 grupos: 

 Grupo 1 (melhor qualidade) – destinado à produção de Chapa (largura máxima 

de 2m e espessura mínima de 15mm); 
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 Grupo 2 (qualidade média) – destinado à produção de Tiras ou a aplicações não 

muito exigentes;  

 Grupo 3 (qualidade inferior) – destinado a Ladrilho (de 15,5 x 30,5mm até 60 x 

60mm, com espessuras entre 9 e 20 mm).  

Apresenta-se na Figura nº 18 um esquema de uma linha de transformação.  

 

Figura nº 18 – Linha de Transformação (adap. de Manual de Rocas Ornamentales – 

1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sequência de operações mais habitual, corresponde ao esquema apresentado 

graficamente no Anexo IV (GAP nº 5).   

Os principais factores que determinam o custo das operações de corte são os discos dia-

mantados e a MOD. 

Com efeito, as operações de corte primário, corte secundário, rectificação e polissagem 

são executadas com este tipo de ferramentas, dado o elevado rendimento de corte e o 

melhor acabamento das superfícies. São, portanto, um factor chave para o aumento da 

produtividade na indústria da pedra.  

À medida que o rendimento de corte aumenta, o mesmo acontece com o custo dos 

discos e o inverso se passa com o custo da MOD que diminui por unidade produzida. 

A solução óptima passa por determinar a soma mínima dos dois factores através da 

seguinte equação: 

Ccd = Kd / (2.h.r) + Cm / Vc       

onde:  



Ccd – custo específico de corte (€/m
2
) 

Kd – preço do disco diamantado (€) 

h – altura do segmento utilizável (mm) 

r – rendimento por desgaste (m
2
/mm) 

Cm – custo da mão-de-obra (€/h) 

Vc – regime de corte (m
2
/h) 

Também na transformação se produz uma quantidade enorme de desperdícios. Tal como 

acontece com os materiais extraídos da pedreira, os desperdícios que não tiverem 

aproveitamento nas três linhas de produto mencionadas são encaminhados para 

depósitos (escombreiras) localizados nas proximidades. 

Desde que economicamente rentável (reduzido custo logístico) é possível fazer o seu 

aproveitamento em sectores paralelos à actividade, tais como em cimenteiras (dado o 

elevado teor em CaCO3), lastro ou brita na construção de estradas, no processo de 

recuperação do chumbo de baterias usadas, redutor das emissões de SO2 em centrais 

térmicas, na indústria do papel, aditivo para tintas plásticas (até 30%), na produção de 

plásticos (PVC), abrilhantador no fabrico de tecidos de lã e de cânhamo, no fabrico de 

borracha, em pré-fabricados de construção civil, em usos agrícolas (regularização do 

teor de pH) e outros.  

No final do Anexo IV, a título informativo sobre mais um elo da fileira, apresenta-se um 

conjunto de folhetos sobre máquinas de utilização comum na fase de transformação e 

que são de fabrico nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Análise Estatística do Inquérito às Empresas 

Este capítulo é dedicado ao tratamento e análise estatística dos dados recolhidos junto 

de uma amostra de empresas. Apresentam-se, depois, as conclusões obtidas com base na 

interpretação dos resultados estatísticos.  

5.1 Objecto da Investigação 

Com esta investigação pretendeu-se determinar que aspectos da Gestão de Produção e 

Operações (GPO) podem ver a sua produtividade melhorada e, de igual modo, estudar 

em que medida a gestão da qualidade, praticada pelas empresas, poderá beneficiar do 

emprego de uma filosofia de TQM (Gestão da Qualidade Total). 

A questão de base que se nos apresentou foi a seguinte: 

 Será possível melhorar os métodos de trabalho ao longo da Cadeia de Valor 

das empresas, no sentido de aumentar a sua produtividade? Em caso 

afirmativo como fazê-lo? 

O seu tratamento deveria permitir identificar: 

 Quais os principais problemas no processo extractivo na pedreira? Como 

melhorar o processo? 

 Quais os principais problemas no processo de transformação? Como melhorar o 

processo? 

5.2 Metodologia 

A análise foi levada a cabo com a colaboração de uma amostra representativa de 

empresas que actuam na área de acção da Direcção Regional da Economia de Lisboa e 

Vale do Tejo (DRELVT/MEI).  

Depois de iniciado o estudo verificou-se que: 

 Havia empresas com actividades de extracção e transformação; 

 Outras empresas só tinham actividade de transformação. 

Embora o inquérito fosse de resposta anónima houve um número significativo de 

empresas que se identificaram o que permitiu conhecer, com algum rigor, este aspecto 

da simples ou dupla actividade, com o apoio do Anuário de Fichas Técnicas da 

ASSIMAGRA (2005).  

5.2.1 Obtenção dos Dados e População 

O universo em causa é constituído por 258 empresas.  



Foi possível estimar o volume de facturação de 181 empresas em cerca de 

184.300.800 €, em 2005. Para as restantes 77 empresas não se encontraram elementos 

através das diversas fontes consultadas.  

As empresas responderam ao inquérito, que se apresenta no Anexo V, o qual foi 

enviado ao universo a estudar, através da Direcção Geral de Geologia e Energia 

(DGGE/MEI) que além de apoiar o nosso trabalho, resolveu aproveitar a oportunidade 

para obter o mesmo tipo de informação para o todo nacional. 

O inquérito é composto por 7 secções sendo que a 1ª secção se limita à identificação da 

empresa, através de 3 questões, em que duas são de resposta facultativa. 

A 2ª secção é composta por um conjunto de 13 questões de resposta rápida. Procurou-se 

conhecer o universo a analisar, como se de uma radiografia se tratasse. 

A 3ª secção, com 10 questões, trata do processo produtivo e da tecnologia utilizada. 

A 4ª secção, com 9 questões, aborda o problema da gestão da qualidade na empresa. 

A 5ª secção, com 4 questões, trata do sistema de informação e planeamento. 

A 6ª secção tem 11 questões e analisa a situação comercial e a actividade de marketing. 

A 7ª secção tem 3 questões sobre o posicionamento da empresa com base em factores 

competitivos, financeiros, de ambiente concorrencial, de atractividade do mercado e de 

competitividade. 

A questão final foi adicionada tendo em vista colher a opinião dos inquiridos sobre a 

forma como consideram que o Estado poderá/deverá apoiar a actividade do sector quer 

no âmbito interno quer no campo da internacionalização. 

O tratamento estatístico das respostas constitui o Anexo VI. 

Já depois de lançado o questionário e de recebido elevado número de respostas 

acabámos por verificar que a UE está a promover uma consulta semelhante, abrangendo 

todo o ramo da geologia e minas, tentando definir uma estratégia de competitividade. 

Como é óbvio ficámos satisfeitos por poder dar um contributo para a melhoria deste 

sector económico nacional, tal como pretendíamos desde o momento em que 

começámos a elaborar a proposta de trabalho. 

5.2.2 Amostra 

Obtivemos 85 respostas para tratamento (± 33%) do universo DRELVT/MEI.  

O volume de negócios estimado para as 85 empresas, que responderam ao inquérito,  

consta da Figura nº 19. 

 

Figura nº 19 – Tabela de Volume de Negócios 



P15 Volume Negócios 2004 
Valor 

médio 
Freq 

Valor 

ponderado 

% 

Válida 

% 

Acumulada 

Valid  Não responderam   2   2,35 2,35 

  De 1.000.001 a 2.500.000 € 1.750.000 14 24.500.000 16,47 18,82 

  De 2.500.001 a 5.000.000 € 3.750.000 11 41.250.000 12,94 31,76 

  De 250.000 a 500.000 € 375.000 16 6.000.000 18,82 50,59 

  De 5.000.001 a 12.500.000 € 8.750.000 3 26.250.000 3,53 54,12 

  De 500.001 a 1.000.000 € 750.000 18 13.500.000 21,18 75,29 

  Mais de 25.000.000 € 25.000.000 1 25.000.000 1,18 76,47 

  Menos de 250.000 € 250.000 20 5.000.000 23,53 100 

Total 85 141.500.000 100     

 

Para o nosso trabalho considerámos da maior importância as respostas obtidas através 

das secções 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e a questão final (P54).  

5.3 Conclusões   

Apresenta-se seguidamente uma síntese das respostas obtidas depois de tratadas 

estatisticamente.  

O tratamento estatístico integral, por questão, consta do Anexo VI: 

P3 – Caracterização jurídica das empresas 

Apenas 4 empresas <> 4,7% da amostra, são SA, o que demonstra a enorme 

pulverização do sector, em PME’s. Parece, portanto, que as empresas nacionais 

terão falta de dimensão para competir no mercado internacional.  

P4 – Tipos de material empregues 

1. Nem todas as empresas da amostra trabalham com toda família dos Mármores, o 

que se justifica pelo tipo de pedreiras que exploram e/ou pelo segmento de 

mercado em que se especializaram. 

P5 – Peso das MP nacionais e estrangeiras  

1. Pode-se concluir que as empresas nacionais empregam fundamentalmente MP 

nacionais, o que se verifica em mais de 90% da amostra.   

P6 – Qual a variação das vendas nos últimos 3 anos? 

1. Vendas mantiveram-se ou diminuíram em 66 empresas <> 77% da amostra. 

P7 – Dimensão da alteração das vendas nos últimos 3 anos 



1. Há 43 empresas <> 50,6% da amostra, que sofreram uma redução nas vendas 

superior a 10% nos últimos 3 anos. 

P8 – Explicação para a evolução das vendas 

1. Factores tais como procura, preço e concorrência foram considerados entre 

médio a muito importantes para a evolução das vendas, por mais de metade da 

amostra (entre 43 e 53 empresas). 

2. Já a capacidade instalada e o serviço pós venda reuniram um consenso bastante 

menor.  

P9 – Evolução dos mercados de cada empresa 

1. Só 20 empresas <> 23,5% da amostra, declaram terem aumentado as vendas o 

que justifica o ambiente de pessimismo do sector. 

P10 – O que contribuiu para o crescimento das vendas? 

1. Consideraram-se as respostas como não representativas, dado o escasso número 

de respostas em cada alternativa. 

P11 – Que mercados cresceram nos últimos 3 anos (2004-03-02)? 

1. No mercado local só 6 empresas <> 7,2% da amostra, declaram ter crescido e 

nenhuma cresceu mais de 25%. 

2. Só 1 empresa <> 1,8% da amostra, cresceu + de 25% no mercado nacional. Das 

restantes só 7 empresas <> 9% da amostra, cresceram e menos de 25%. 

3. Na UE só 13 empresas <> 16,2% da amostra, cresceram e todas menos de 25%. 

4. Nos EUA só 2 empresas <> 3,6% da amostra, declararam ter crescido entre 10% 

e 25%. 

5. No Oriente só 10 empresas <> 12,6% da amostra, declararam ter crescido. 

P12 e P13 – A empresa fez investimentos em 2004? 

1. Só metade da amostra fez investimentos e apenas em 25 <> 29,4% da amostra, 

se verificou um investimento superior a 10% do Activo. 

P14 – Onde foram feitos os novos investimentos  

1. O grosso do investimento foi feito em equipamento (38), tecnologia (16), 

instalações (26). 

2. Só 1 empresa <> 1,8% da amostra, tem um programa de I&D. 

3. Apenas 9 empresas <> 10,6% da amostra, investiram na promoção dos seus 

produtos. 

P15 – Volume de negócios da empresa em 2004 



A maioria das empresas – 54 <> 63,5% da amostra tem um volume unitário de 

facturação inferior a 1 M €. 

Só 1 empresa apresenta facturação superior a 25 M €.   

P16 – Quantos trabalhadores tem a empresa? 

1. Só 2 empresas <> 2,4% da amostra, têm mais de 100 trabalhadores. 

2. Há 83 empresas <> 98% da amostra, com menos de 100 trabalhadores. 

P17 – Contribuição dos diversos produtos para as vendas 

1. Metade das empresas não comercializa blocos. 

2. Parece poder concluir-se que a maioria das empresas que lida com blocos 

adiciona valor ao produto antes da venda.    

P18 – Produção média mensal de blocos 

1. As respostas demonstram a pequena dimensão das empresas, pois se fizermos a 

comparação entre o número de empresas do escalão até 25m
3 

e a totalidade das 

que trabalham blocos, verifica-se que o seu peso é de 64% do sub-universo 

(36/56). 

P19 – Transformação média mensal de chapa 

1. As empresas que transformam Chapa dividem-se em 3 grupos: 

 Mais de 1000 m
2
/mês –    21 unidades <> 24,7%  

 Entre 250 m
2
/mês e 1000 m

2
/mês –   16 unidades <> 18,3% 

 Menos de 250 m
2
/mês –    33 unidades <> 38,8% 

2. Há inconsistência (aparente) com os dados da P17, pois nessa questão surgiram 

36 empresas <> 42,4% da amostra, declarando que a Chapa não dava qualquer 

contributo para a sua facturação. 

3. A explicação será que essas empresas não comercializam chapa, mas vendem 

produtos derivados da Chapa, a qual compram ou produzem a partir de Blocos. 

P20 – Tipo de equipamento industrial de base 

1. Há diferenças entre os equipamentos utilizados pelas empresas que resultam da 

dimensão respectiva e da actividade a que se dedicam, isto é, quem se dedica só 

a transformação não tem maquinaria de extracção.  

2. Um ponto que deve ser salientado é o escasso número de equipamentos 

sofisticados. Compreende-se que assim aconteça porque estamos a lidar com 

uma maioria de PME’s sem capacidade para tirar o máximo rendimento desse 

tipo de máquinas, como por exemplo um CNC (8 empresas <> 9,4% da 



amostra), nem um nível de encomendas que as justifiquem, dado o elevado 

investimento que representam. 

 

P21 – Tipos de alterações dentro da empresa nos últimos 3 anos 

1. De salientar a elevada estabilização da Carteira de Produtos. Só 10 empresas <> 

11,8% da amostra, efectuaram alterações no produto, nos últimos 3 anos. Parece 

uma estratégia arriscada perante a elevada concorrência mundial. 

2. Há 24 empresas <> 28,2% da amostra, que declaram ter feito alterações no 

processo nos últimos 3 anos. Trata-se de uma reposta positiva, pois parece 

demonstrar a intenção de, através da melhoria/modernização do processo, obter 

maior Produtividade e adquirir condições técnicas adequadas a novos produtos. 

3. Há 39 empresas <> 45,9% da amostra, que declaram ter feito alterações na 

organização e métodos de trabalho. Esta resposta é muito positiva. Com efeito, 

quase metade da amostra melhorou os métodos de trabalho, o que conjugado 

com a melhoria no processo demonstra que o sector se está a movimentar para 

conseguir maiores produtividade e competitividade. 

4. Há 18 empresas <> 21,2% da amostra, que declararam ter efectuado alterações 

nos sistemas de gestão e de informação, nos últimos 3 anos. Esta resposta parece 

evidenciar uma menor atenção dos Empresários para com os custos inúteis. Será 

impossível continuarem a competir na zona dos preços muito baixos e a 

modernização tecnológica não chega para absorver o “gap” nos custos directos e 

sobretudo indirectos.  

 

P22 – Investimentos em I&D nos últimos 3 anos 

1. Apenas 14 empresas <> 16,5% da amostra, declaram ter feito investimento em 

I&D interna (13) e externa (1) nos últimos 3 anos. 

2. Trata-se de um valor muito reduzido, que não melhora a posição competitiva das 

empresas e que indicia a sua ténue ligação aos Centros de Investigação do 

sector.  

3. Houve 17 empresas <> 20% da amostra, que adquiriram equipamento para I&D 

no âmbito do produto ou processo. Embora este valor seja interessante admite-se 

que tenha havido confusão relativamente ao tipo de equipamento adquirido, isto 

é, que se trate de material destinado a Controlo de Qualidade. 



4. Houve 8 empresas <> 9,4% da amostra, que declararam ter adquirido tecnologia 

externa no âmbito de I&D. Surge aqui a mesma dúvida de interpretação da 

Conclusão P22.3.  

5. Há 37 empresas <> 43,5% da amostra, que não efectuaram qualquer 

investimento em I&D nos últimos 3 anos. Se a este valor adicionarmos possíveis 

erros nas respostas anteriores podemos chegar à conclusão geral de que 

provavelmente só 14 empresas <> 16,5% da amostra, investiram em I&D nos 

últimos 3 anos.  

P23 – Execução de actividades de protecção ambiental 

1. As respostas positivas foram 65 <> 76,5% da amostra. Trata-se de um valor 

muito significativo que demonstra a preocupação das empresas com a protecção 

ambiental e a importância de uma fiscalização estatal consciente, nesta matéria.  

P24 – Aspectos da actividade importantes para a protecção ambiental 

1. Há 29 empresas <> 34,1% da amostra, que mencionam a poluição sonora como 

preocupação relevante.  

2. De salientar o elevado número de empresas (46 <> 54,1% da amostra) 

sensibilizadas para o problema do destino dos desperdícios de transformação, 

embora o impacto das escombreiras mereça menos atenção, pois apenas 7 

empresas <> 8,2% da amostra, se mostraram sensíveis ao problema.  

3. O número de empresas que responderam positivamente sobre sistemas internos 

de despoeiramento ainda é muito limitado (21 <> 24,7% da amostra), tendo em 

conta a gravidade do problema.  

4. É reduzido o número de respostas positivas (11 <> 12,9% da amostra) sobre a 

recuperação dos terrenos no final da exploração. 

5. Poucas empresas (9 <> 10,6% da amostra) responderam positivamente em 

termos de protecção de solos e linhas de água. 

6. Considera-se necessário um esforço de todos os Stakeholders para a procura de 

soluções para estes problemas.  

P25 – Sistema de segurança e higiene no trabalho 

1. De realçar o muito elevado número de empresas (81 <> 95,3% da amostra) com 

um sistema implementado. 

2. No entanto, este resultado deve ser conjugado com as respostas às P23 e P24, 

pois a elevada sensibilização interna deve coexistir com idêntica preocupação 

externa.   



P26 – Uso regular de equipamentos de protecção 

1. Há 75 empresas <> 88,2% da amostra, que respondem positivamente quanto a 

protectores auriculares. Excelente nível de respostas, mas é conhecida a 

resistência dos trabalhadores à sua utilização.  

2. Só 40 empresas <> 47,1% da amostra, declaram o emprego de capacetes. 

3. Obteve-se um elevado número de respostas positivas – 62 empresas <> 72,9% 

da amostra, no que respeita a máscaras anti – poeira.  

4. Obteve-se um valor muito positivo – 56 empresas <> 65,9% da amostra, que 

usam óculos de protecção. 

5. O resultado obtido é bastante fraco – 27 empresas <> 31,8% da amostra, para o 

equipamento de sucção de poeiras. Esta conclusão coincide com a P24.3. 

6. Apenas 7 empresas <> 8,2% da amostra, usam equipamento anti-vibração. 

Admite-se que a maioria das PME’s não necessite muito deste equipamento. 

7. Apenas 19 empresas <> 22,4% da amostra, responderam a Outro Material. 

Mencionaram material de protecção individual de uso comum.  

P27 – Certificação de Qualidade 

1. Note-se o reduzido número de empresas – 9 unidades <> 10,6% da amostra, que 

possui certificação de qualidade. A maioria destas empresas (6 <> 7,1% da 

amostra) emprega a ISO 9001, que trata da qualidade de produto e do processo.  

2. Das 76 empresas não certificadas apenas 3 <> 3,5% da amostra, declaram estar 

em processo de certificação. Concluído este processo obtém-se um total de 12 

empresas <> 14,1% da amostra, o que representa um valor muito diminuto.   

3. Impõe-se um esforço empresarial e associativo tendente, sobretudo, a melhorar a 

posição das empresas que competem no mercado internacional. 

P28 – A qualidade dos produtos é importante? 

1. Número altamente significativo de respostas positivas – 83 empresas <> 97,6% 

da amostra. Alguma inconsistência com a P27 e sobretudo com a ausência de 

certificação de qualidade ou de interesse nela. 

P29 – Normas e especificações dos produtos 

1. A maioria das empresas (53) <> 62,4% da amostra, não tem normas e/ou 

especificações sobre os seus Produtos. 

P30 – Tipos de normas e especificações existentes 



1. Apenas 17 empresas <> 20% da amostra, possuem normas de segurança, 19 

empresas <> 22,4% da amostra, possuem normas de fabrico e 18 empresas <> 

21,2% da amostra, possuem normas técnicas.    

2. Como conclusão final assinale-se que a grande maioria das empresas não 

emprega qualquer tipo de normas.  

P31 – Controlo de Qualidade (CQ) das MP 

1. Bom resultado em termos de respostas positivas – 72 empresas <> 84,7% da 

amostra, declaram fazer CQ. Há incompatibilidade com as respostas às P27 a 

P30 porque as empresas não têm normas. 

P32 – A empresa faz CQ ao longo da produção? 

1. O número de respostas positivas – 75 empresas <> 88,2% da amostra, que 

declaram fazer CQ na fabricação parece muito animador. Há incompatibilidade 

com as respostas P27 a P31.   

P33 – CQ ao longo da produção 

1. Há 55 empresas <> 64,7% da amostra, que declaram efectuar o CQ na 

fabricação, com base em métodos empíricos procurando fissuras e outros 

defeitos macro e analisando o aspecto (cor, desenho, etc.) do material, com base 

na experiência profissional dos Encarregados de Produção. 

2. Há 31 empresas <> 36,5% da amostra, que declaram proceder a medições ou 

testes na linha de produção. 

3. Apenas 4 empresas <> 4,7% da amostra, fazem CQ via laboratório próprio o que 

é um resultado muito escasso. 

4. Há 6 empresas <> 7,1% da amostra, a efectuarem CQ em laboratório externo o 

que pode ser uma boa opção, por evitar investimentos avultados de difícil 

rentabilização. 

5. O total de empresas que emprega meios laboratoriais é muito reduzido – 10. 

6. Existe um conjunto de empresas – 30 <> 35,3% da amostra – que parece não 

efectuarem qualquer controlo.  

P34 – Registo organizado de rejeições e reclamações 

1. Só 20 empresas <> 23,5% da amostra, têm registo de rejeições e reclamações. 

Trata-se de uma situação bastante negativa justificada por se tratar de um 

universo quase só de PME’s.  

P35 – Certificação ambiental 

1. Só 10 empresas <> 11,8% da amostra, possuem certificação ambiental. 



2. Trata-se de um valor semelhante ao da P27 (certificação de qualidade). Dada a 

sua reduzida dimensão, as empresas não a consideram uma prioridade.  

P36 – Principais fontes de informação da empresa 

1. Há 60 empresas <> 70,6% da amostra, que obtém a informação através do 

serviço de vendas. Em 34 empresas <> 40% da amostra, vem de agentes e 32 

empresas <> 37,6% da amostra, obtém informação em feiras. São as habituais 

fontes de informação das empresas. 

2. Só 12 empresas <> 14,2% da amostra, obtém informação através de especialista 

de mercado.  

3. Há 20 empresas <> 23,5% da amostra, que recorrem a publicações 

especializadas.  

4. Há 33 empresas <> 38,8% da amostra, que recorrem às Associações do sector. 

P37 – A empresa tem a estratégia e os objectivos definidos em documento? 

1. Só 12 empresas <> 14,1% da amostra, têm uma estratégia e objectivos definidos 

e 73 empresas não julgam necessário ter este tipo de documento.  

P38 – Importância de diferentes objectivos para diferentes produtos ou mercados 

1. Há 39 empresas <> 45,9% da amostra, que consideram necessário ter diferentes 

objectivos para diferentes produtos. 

2. Há 38 empresas (provavelmente as mesmas) <> 44,7% da amostra, que 

consideram importante a muito importante definir objectivos para ganhar 

posição em novos mercados. 

3. Surgiram 49 empresas <> 57,6% da amostra, que consideram a existência de 

objectivos para aumentar as vendas com importância média a muito elevada. 

4. Há 38 empresas <> 44,7% da amostra, que consideram necessário ter objectivos 

para entrar em novos mercados. 

5. Pode concluir-se que um número de empresas rondando 50% da amostra 

considera, em todos os itens, que a existência de objectivos para os diferentes 

produtos e mercados tem bastante importância. Por outro lado, verifica-se nas 

respostas à P37 que 73 empresas não julgam necessário ter objectivos definidos 

por escrito. Há inconsistência entre as 2 posições.   

P39 – Gestão por objectivos 

1. Só 28 empresas <> 32,9% da amostra, empregam GPO/MBO. Esta resposta é 

concordante com as P37 e P38. 

P40 – A empresa tem plano de marketing? 



1. Há 74 empresas <> 87,1% da amostra, que não possuem plano de marketing. 

Embora haja muitas PME’s não parece ser adequado que funcionem sem um 

planeamento mesmo que rudimentar.  

P41 – Quem elaborou o plano de marketing 

1. Só em 2 empresas <> 2,4% da amostra, o plano foi elaborado pelo departamento 

de marketing. 

2. Em 10 empresas <> 11,8% da amostra, foi a gerência, o departamento comercial 

ou o departamento de qualidade a elaborar o plano. 

3. Só 4 empresas <> 4,8% da amostra, recorreram a um especialista exterior. 

4. Admite-se que o somatório de respostas (16) esteja correcto, apesar de na P40 só 

11 empresas indicarem que possuem Plano. Num universo de PME’s é 

compreensível que a maioria não tenha um órgão específico para o Marketing. A 

sobreposição entre alguém da empresa e um Consultor externo é possível e até 

aconselhável.   

P42 – Definição de objectivos comerciais para 2005 

1. Um grupo de 40 empresas <> 47,1% da amostra, definiu objectivos comerciais 

para 2005. Trata-se de uma resposta aparentemente positiva, que deve ser 

encarada com cuidado, à luz das P37 (só 12 empresas afirmaram ter Estratégia e 

Objectivos definidos em documento) e P39 (só 28 empresas declararam 

trabalhar em GPO). 

2. De salientar que 45 empresas <> 52,9% da amostra, declaram não ter objectivos 

comerciais. Admite-se que tal aconteça por falta de formação dos dirigentes e 

pensa-se ser possível dar alguma formação rapidamente e a baixo custo, talvez 

através das Associações do sector.   

P43 – Importância de factores para as vendas 

1. O preço foi considerado importante a muito importante por 77 empresas <> 

90,6% da amostra. Trata-se de um valor muito elucidativo do tipo de 

concorrência existente. É consistente com a P8. 

2. A localização é importante a muito importante para 60 empresas <> 70,6% da 

amostra.  

3. A oferta adequada é importante a muito importante para 76 empresas <> 89,5% 

da amostra.  

4. A qualidade do serviço de entrega é considerada importante a muito importante 

por 70 empresas <> 82,4% da amostra. É consistente com a P8. 



5. O investimento em publicidade/promoção é importante a muito importante para 

40 empresas <> 47,1% da amostra. Para 34 empresas <> 40% da amostra, não 

tem interesse.  

P44 – Factores relacionados com limitações à actividade comercial   

1. Verifica-se que 70 empresas <> 82,4% da amostra, consideram o conhecimento 

do mercado importante a muito importante. Há inconsistência na resposta com a 

P41 (Plano de Marketing - só 16) e consistência com a P36 (fontes de 

informação).  

2. Sobre a força de vendas surgem 68 empresas <> 80,0% da amostra, que a 

consideram importante a muito importante. Consistente com P36 (fontes de 

informação). 

3. Quanto à promoção comercial há 61 empresas <> 71,7% da amostra, que a 

consideram importante a muito importante. Há inconsistência na resposta se a 

compararmos com as P36 (fontes de informação), P40 (plano de marketing) e 

P43 (investimento em promoção). 

4. Há 56 empresas <> 65,9% da amostra, que consideram o planeamento da 

actividade comercial importante a muito importante. Não se percebe como 

podem fazer planeamento sem definirem objectivos. 

P45 – Época do ano com maiores vendas 

1. As épocas do ano com maior volume de vendas são a Primavera – 52 empresas 

<> 61,2% da amostra e o Verão – 46 empresas <> 54,1% da amostra. Julga-se 

que, como a utilização em trabalho exterior é mais importante que em interior, 

este resultado tem toda a razão de ser.   

 

 

P46 – Ficheiro de Clientes actualizado 

1. Respondem positivamente 77 empresas <> 90,6% da amostra, sobre a existência 

de ficheiro de clientes. 

P47 – Identificação exterior de instalações 

1. Há 63 empresas <> 74,1% da amostra, com identificação exterior enquanto que 

22 empresas <> 25,9% da amostra, respondem negativamente o que não se 

entende.  

P48 – Espaços próprios de exposição 



1. Há 51 respostas positivas <> 60% da amostra com espaço próprio de exposição. 

Relembra-se que a exposição de produtos não passa por mostrar obra acabada, 

mas pela apresentação de MP para que o Cliente possa escolher (dimensão 

estética da Qualidade) o material que deseja. 

P49 – Acções promocionais nos últimos 3 anos 

1. Apenas 31 empresas <> 36,5% da amostra, efectuaram acções promocionais e 

54 empresas <> 63,5% da amostra, respondem negativamente.  

2.  O número de respostas positivas não é consistente com a P44 (importância do 

conhecimento do mercado), mas está em sintonia com as P36 (obtenção de 

informação), P43 (baixo investimento em promoção) e P44 (promoção 

comercial não importante)  

P50 – Participação em Feiras 

1. Há 31 empresas <> 36,5% da amostra, participam em feiras. São, 

provavelmente, as mesmas empresas da P49. 

2. As observações feitas na P49.2 aplicam-se aqui também. 

P51 – Canais de distribuição usados 

1. Só 6 empresas <> 7,1% da amostra, possuem rede de agentes. As restantes não 

respondem. Presume-se que não têm. A pequena dimensão da maioria das 

empresas bem como dos seus mercados tornam esta resposta credível, para além 

de que este tipo de negócio não se presta muito a intermediários.   

2. Apenas 10 empresas <> 11,8% da amostra, distribuem os seus produtos via 

armazenista. A conclusão é a mesma do antecedente. 

3. Só 9 empresas <> 10,6% da amostra, usam retalhistas para a distribuição. 

Conclusão idêntica às anteriores. 

4. 76 empresas <> 89,4% da amostra, não respondem ou não querem parcerias 

com outras empresas. De salientar a pouca adesão das empresas à eventualidade 

de uma parceria. Dada a pequena dimensão da maioria delas considera-se esta 

atitude como altamente prejudicial para a sobrevivência do sector.  

5. A grande maioria – 76 empresas <> 89,4% da amostra, faz venda directa. 

6. Só 28 empresas <> 32,9% da amostra, têm ponto de vendas próprio. As 

características do negócio conduzem a esta situação. Esta resposta demonstra 

que o espaço de exposição da P48 não é um ponto de venda.   

7. Nenhuma empresa tem um canal de vendas electrónico. As maiores empresas 

possuem site próprio para a sua apresentação. No entanto, a escolha dos 



materiais é, ainda, feita através de visita do Prescritor às instalações do 

Fornecedor. 

P52.1 – Importância dos factores competitivos da empresa 

1. A maioria da amostra, 45 empresas <> 52,9%, considera a quota de mercado 

entre importante a muito importante.  

2. Uma maioria substancial da amostra, 64 empresas <> 87,1% da amostra, 

considera a qualidade do produto, um factor competitivo, importante a muito 

importante. Trata-se de uma resposta coerente com a P28, embora as respostas 

P27 (certificação) e P29 (normas e especificações) não estejam em 

conformidade, como foi referenciado.  

3. Há 59 empresas <> 69,4% da amostra, que consideram o ciclo de vida do 

produto ainda na fase inicial e, portanto, este factor é importante a muito 

importante como factor competitivo. 

4. Há 48 empresas <> 56,4% da amostra, que consideram importante a muito 

importante, como factor competitivo, o lançamento de novos produtos. 

5. A grande maioria das empresas, 71 unidades <> 83,5% da amostra, atribui à 

fidelização do cliente importância média a muito elevada. Saliente-se que o grau 

mais elevado é respondido por 42 empresas <> 49,4% da amostra.  

6. Há 69 empresas <> 81,2% da amostra, que consideram como média a muito 

importante a utilização da capacidade de produção. Este resultado não é 

estranho, dada a tradicional visão tecnológica dos gestores do sector.   

7. Há 69 empresas <> 81,2% da amostra, que classificam a capacidade técnica 

como um factor médio a muito importante para o posicionamento no mercado. 

8. Surgem 66 empresas <> 77,6% da amostra, que consideram a competitividade 

dos preços entre importante a muito importante. Esta resposta coincide com as 

de P8 (preço dos produtos) e P43 (preços)  

P52.2 – Importância dos factores financeiros para a competitividade da empresa 

1. Há 45 empresas <> 52,9% da amostra, que consideram que o retorno financeiro 

condiciona a competitividade, de forma importante a muito importante. 

2. Há 48 respostas <> 56,5% da amostra, que colocam a liquidez entre importante a 

muito importante.  

3. Há 48 empresas <> 56,5% da amostra, que classificam o fundo de maneio entre 

importante e muito importante. 



4. Há 51 empresas <> 64,1% da amostra, que classificam o cash-flow como 

importante a muito importante. 

5. Há 56 empresas <> 65,8% da amostra que consideram entre muito e 

medianamente difícil saír do negócio, dado o elevado investimento a efectuar 

para manter capacidade competitiva. 

6. Há 65 empresas <> 76,5% da amostra, que consideram entre médio a muito 

elevado o risco do negócio, pela mesma razão da P52.5. 

7. Há 58 empresas <> 68,3% da amostra, que consideram negociar com os Clientes 

como medianamente e muito fácil. Julga-se que esta opinião resulta de relações 

de longa data em que a fidelização e o conhecimento pessoal prevalecem. 

8. Para 63 empresas <> 74,1% da amostra, a negociação com fornecedores varia 

entre medianamente e muito fácil. Razão idêntica à P52.7. 

9. Há 52 empresas <> 60,5% da amostra, que consideram a rotação de stocks entre 

moderadamente e muito importante. As existências são sempre de valor elevado, 

embora os materiais estejam, normalmente, semi-transformados (chapa ou 

mesmo bloco) logo com valor a adicionar depois da escolha.  

10. Só 12 empresas <> 14,2% da amostra, consideram entre média a elevada a 

importância do endividamento para a competitividade, enquanto que 64 

empresas <> 75,2% da amostra, consideram a importância deste factor entre 

média e baixa. A menos que estas últimas estejam pouco endividadas, do que 

duvidamos, julga-se que interpretaram a questão como se estivéssemos 

procurando conhecer o respectivo grau de endividamento. Esta resposta não foi 

considerada. 

P52.3 – Importância dos factores do ambiente concorrencial 

1. Há 47 empresas <> 55,2% da amostra, que consideram o factor mudança 

tecnológica entre importante e muito importante, para o seu posicionamento no 

mercado. Julgamos que se trata do universo das empresas já com alguma 

dimensão que procuram manter a capacidade competitiva no mercado interno 

e/ou estão numa perspectiva de internacionalização. As que consideram o factor 

pouco ou nada importante serão PME’s operando localmente, logo não sensíveis 

ao problema. 

2. Para 54 empresas <> 63,5% da amostra, a inflação tem média a elevada 

importância para o negócio. Valores elevados poderão afectar negativamente as 

vendas, como é óbvio. 



3. Para 51 empresas <> 60,0% da amostra, as variações da procura têm muita 

importância para o seu posicionamento no mercado. 

4. Há 49 empresas <> 57,6% da amostra, que consideram que o alargado intervalo 

de preços, apresentado pela concorrência, tem uma influência entre média a 

elevada na competitividade. Parece evidente que nestas circunstâncias a 

incerteza do negócio aumenta. 

5. Para 50 empresas <> 58,8% da amostra, a diferença de preços em relação aos 

concorrentes tem importância média a elevada para o seu desempenho. Trata-se 

de um mercado muito competitivo em preço, logo a resposta tem sentido. 

6. Para 49 empresas <> 57,6% da amostra, há elevadas barreiras à entrada o que 

dificulta a vida das empresas. Esta resposta terá a ver com os obstáculos legais 

criados à sua actividade, que dificultam a sua capacidade competitiva. 

7. Para 58 empresas <> 68,2% da amostra, a pressão competitiva de produtos 

substitutos exerce influência média a muito elevada sobre o mercado. 

8. Para a grande maioria – 65 empresas <> 76,5% da amostra, a taxa de 

crescimento das vendas tem pouca ou nenhuma influência sobre a sua atitude no 

mercado. Julga-se, no entanto, que uma parte das empresas pensou que estava a 

ser questionada sobre se as suas Vendas estão a crescer ou diminuir. Se for esta 

a situação então a resposta tem valor nulo.  

9. Para 62 empresas <> 72,9% da amostra, a sazonalidade das vendas tem média a 

pouca importância sobre o mercado. 

10. Para 66 empresas <> 77,6% da amostra, o conhecimento da concorrência tem 

média a elevada importância no mercado e na competitividade. Note-se que 

nenhuma empresa considerou de nulo interesse este factor. 

11. Há 64 empresas <> 75,3% da amostra, que consideram medianamente a muito 

difícil fazer acordos com os concorrentes. Trata-se de uma resposta que condiz 

com a P51 (oposição a parcerias). 

12. Há 54 empresas <> 63,5% da amostra, que consideram médio a muito 

importante o controlo dos canais de distribuição para a sua actuação no 

mercado. A resposta é consistente com a P51 (venda directa). 

P52.4 – Importância dos factores de atractividade do mercado  

1. Há 64 empresas <> 75,4% da amostra, que classificam o crescimento potencial 

do mercado como sendo médio a baixo, logo com baixa atractividade. Há 12 

empresas <> 14,2% da amostra, que classificaram este factor em valor absoluto 



e, nessas circunstâncias, consideraram-no bastante a muito importante para a 

atractividade do mercado. As duas respostas são complementares. Pode 

concluir-se pela baixa competitividade actual das nossas empresas no mercado. 

2. Há 66 empresas <> 77,6% da amostra, que consideraram a rendibilidade actual 

do seu mercado como média a baixa. Conclui-se, de novo, que a sua 

competitividade actual é baixa. Para 9 empresas <> 10,6% da amostra, este 

factor foi considerado em termos absolutos como sendo bastante a muito 

importante. As duas respostas são complementares. Com efeito, a rendibilidade 

elevada só será possível com competitividade elevada. A rendibilidade é baixa 

porque a competitividade do sector também o é.   

3. Há 63 empresas <> 74,1% da amostra, que consideram haver baixa estabilidade 

financeira no seu mercado, o que conduz à baixa competitividade. Fizeram a 

análise relativamente à realidade actual no nosso País, acrescentando que parte 

substancial das concorrentes e dos Clientes actua de forma menos legal. Só 13 

empresas <> 15,3% da amostra, consideraram o factor em valor absoluto e 

bastante a muito importante. As duas respostas são complementares. Com efeito, 

a estabilidade financeira elevada permite procurar maior competitividade.   

4. A grande maioria das empresas – 59 <> 69,4% da amostra, considera a evolução 

do sector como variando entre média a muito complexa, em termos de domínio 

tecnológico, mais uma razão para a sua baixa competitividade.  

5. Há 65 empresas <> 76,4% da amostra, que classificam a utilização de recursos 

entre média a muito eficiente, logo consideram que o factor é positivo para a sua 

competitividade. 

6. Há 60 empresas <> 70,7% da amostra, que consideram ser necessário um 

empate de capital médio a baixo, donde resulta a baixa atractividade do mercado 

por excesso de concorrência.    

7. Para 61 empresas <> 71,7% da amostra, a entrada no mercado varia de média a 

difícil, o que torna a atractividade do mercado baixa. É necessária elevada 

capacidade competitiva para entrar. Esta visão é coincidente com a da P52.3.6 

(barreiras à entrada). 

8. Para 70 empresas <> 82,3% da amostra, a margem de lucro no sector é média a 

baixa, donde a média a baixa atractividade do mercado. Só 7 empresas <> 8,3% 

da amostra, classificam a margem de lucro como sendo um factor de elevada 

atractividade. Ambas as respostas estão correctas. O 1º grupo respondeu de 



forma directa e o 2º grupo diz que a margem de lucro em si (em valor absoluto e 

não ligado à actual situação de mercado) é um factor de atractividade, com 

influência na competitividade como acontece em qualquer sector. 

9. Para 70 empresas <> 82,3% da amostra, a importância do número de 

competidores varia entre médio a muito elevado. Para 6 empresas <> 7,1% da 

amostra, o factor é pouco ou nada importante. O 1º grupo entendeu que se 

perguntava pelo número de competidores. O 2º grupo entendeu a questão de 

forma correcta, a qual relacionava a atractividade do mercado com o número de 

competidores. Como é evidente se este número é elevado, a concorrência 

também é elevada e a atractividade é reduzida, pois trata-se de entidade que 

varia, logicamente, em ordem inversa das anteriores. Das 2 interpretações pode 

concluir-se que a atractividade do mercado é reduzida. 

10. Para 57 empresas <> 67,0% da amostra, há um número aceitável a muito 

elevado de produtos de substituição. Para 19 empresas <> 22,3% da amostra, o 

factor varia entre pouco e nada importante. O 1º grupo entendeu que se 

perguntava pela quantidade de produtos de substituição. O 2º grupo entendeu a 

questão de forma correcta, a qual relacionava a atractividade do mercado com o 

número de produtos de substituição concorrentes. Como é evidente se este 

número é elevado, a concorrência é maior e a atractividade diminui, pois esta 

varia, logicamente, de forma inversa. Das 2 interpretações pode concluir-se que 

a atractividade do mercado é reduzida. 

P53 – Importância de determinados factores competitivos na definição da    

actividade da empresa  

1. Para 56 empresas <> 65,9% da amostra, o desenvolvimento de novos produtos 

tem importância média a muito elevada. Este valor é concordante com a resposta 

à P52 (lançamento de novos produtos) e há contradição com as P21 (alterações 

nos produtos nos últimos 3 anos – apenas 10 empresas), e P14 (apenas 6 

empresas realizaram investimentos em 2004 em novos produtos). 

2. Para 63 empresas <> 74,1% da amostra, o serviço pós-venda tem uma 

importância competitiva média e muito elevada. Esta resposta é consistente com 

a P43 (serviço de entrega ao cliente).  

3. Há 76 empresas <> 89,5% da amostra, que atribuem média a muito elevada 

importância competitiva à eficiência na produção. A resposta é concordante 

com as P14 (investimentos novos equipamentos - 38 e nova tecnologia -16), P21 



(alterações no processo - 24), P22 (investimentos em equipamento de I&D - 17) 

e P52 (utilização da capacidade instalada). Há inconsistência com as P27 a P30 

(todas no âmbito da Qualidade) em que a ausência de normas e especificações 

impossibilita a obtenção de produção eficiente.   

4. Para 76 empresas <> 89,4% da amostra, a garantia da qualidade tem 

importância média a muito elevada. Esta resposta é consistente com a P28 

(importância da qualidade - 28) e P52 (qualidade do produto como factor 

competitivo) e é oposta às P27, P29 a P35 (todas no âmbito da Qualidade). 

Como se comprova com a resposta P33, a maioria das empresas (55) limita-se a 

verificar a Qualidade dos seus produtos através da observação empírica/visual. 

5. Surgem 67 empresas <> 78,8% da amostra, que classificam o treino e a 

experiência pessoal como bastante ou muito importante. Este resultado acaba 

por justificar as respostas P53 (Eficiência de Produção, Garantia da Qualidade). 

Este factor é importante para qualquer empresa e em qualquer actividade. Aqui 

ganha maior acuidade devido à subjectividade de muitas decisões no âmbito da 

qualidade (forte componente estética) e atendendo à escassez de Quadros com 

formação média ou superior com experiência em estaleiro, o que favorece o 

empirismo.     

6. Para 52 empresas <> 61,2% da amostra, a manutenção de elevado nível de 

stocks tem média a muita importância competitiva. Esta resposta é concordante 

com a P52 (rotação de stocks).  

7. Sem surpresa surgem 73 empresas <> 85,8% da amostra, que classificam o 

preço como factor competitivo de importância média a muito elevada. Este 

resultado é concordante com as P8 (preço – influência na queda das vendas), 

P43 (preço) e P52 (preços da concorrência, competitividade dos preços). 

8. Para 69 empresas <> 81,1% da amostra, a variedade de produtos oferecidos tem 

média a muita importância. Este resultado é concordante com o obtido nas P38 

(lançamento em novos mercados), P43 (oferta adequada à procura), P52 

(lançamento de novos produtos).  

9. Para 69 empresas <> 81,1% da amostra, o desenvolvimento e melhoria dos 

produtos actuais tem média a muito elevada importância. Este resultado é 

consistente com as P14 (investimento em tecnologia e equipamento), P43 (oferta 

adequada) e P52 (lançamento de novos produtos).   



10. Para 58 empresas <> 68,2% da amostra, a marca tem média a muito elevada 

importância para a competitividade. Este resultado é coincidente com a P44 

(promoção comercial), mas contradiz parcialmente as P36 (reduzido interesse na 

participação em eventos de promoção da marca e dos produtos) e P43 

(desinteresse pelo investimento em publicidade/promoção).  

11. Para 53 empresas <> 62,4% da amostra, a inovação em técnicas e métodos de 

marketing tem média a muita importância competitiva e para 21 empresas <> 

24,7% da amostra, este factor tem pouca ou nenhuma importância. Há 

coincidência com igual disparidade de respostas nas P40 (inexistência de Plano 

de Marketing – 74) e P51 (substancial maioria das empresas favorável ao 

Marketing, à Promoção e à Publicidade, mas desinteressada das respectivas 

ferramentas base).    

12. Para 58 empresas <> 68,2% da amostra o controlo dos canais de distribuição 

tem média a elevada importância. A resposta é consistente com as P51 (canais 

de distribuição/venda directa e ponto de venda próprio) e P52 (canais de 

distribuição).  

13. A procura de matérias-primas (MP) foi classificada como média a muito 

importante por 66 empresas <> 77,7% da amostra. Este resultado demonstra que 

uma das maiores preocupações das empresas se prende com a obtenção de MP, 

sobretudo das que se dedicam à exploração de pedreiras.  

14. Para 55 empresas <> 64,7% da amostra, a utilização mínima de financiamento 

externo tem importância competitiva média a muito elevada. Para 19 empresas 

<> 22,4% da amostra, este factor tem pouca ou nenhuma importância. Estas 

respostas são complementares. O sector é composto maioritariamente por 

“Empresa em Nome Individual”, “Sociedade Unipessoal” e “Sociedade por 

Quotas”. Se as empresas recorressem maioritariamente ao financiamento 

contrairiam compromissos que dificilmente solveriam. As respostas são 

consistentes com as P52 (baixa intensidade de capital, baixo retorno do 

investimento, elevado risco do negócio, grau de endividamento e estabilidade 

financeira). 

15. Para 59 empresas <> 69,4% da amostra, a identificação geográfica do mercado 

tem importância média a muito elevada. A resposta é consistente com as P38 

(ganho de posição em novos mercados), P44 (conhecimento dos mercados) e 

P52 (conhecimento da concorrência). 



16. Há 59 empresas <> 69,4% da amostra, para quem a capacidade para produzir 

produtos especiais tem uma importância média a muito elevada. A resposta é 

concordante com as P14 (novos investimentos em novos equipamentos), P21 

(alterações nos produtos e no processo), P38 (ganho de posição em novos 

mercados), P43 (oferta adequada às exigências da procura), P44 (conhecimento 

dos mercados), P52 (lançamento de novos produtos), P52 (mudanças 

tecnológicas, domínio tecnológico). 

17. Há 54 empresas <> 63,5% da amostra, que consideram que a capacidade de 

fabricação de produtos de preço elevado constitui um factor competitivo com 

importância média a muito elevada. Esta resposta é complementar da anterior e 

insere-se numa possibilidade de diferenciação pelo preço, com base na 

capacidade de fabricação de produtos especiais.     

18. Como seria de esperar, 60 empresas <> 70,6% da amostra, consideram a 

publicidade como tendo importância média a nula. Esta resposta é coerente com 

as P14 (campanhas de promoção de produtos – 9), P36 (participação em feiras - 

32), P43 (investimento em publicidade/promoção), P44 (promoção comercial), 

P49 (execução de acções promocionais – 54 nãos) e P50 (participação em 

feiras).  

19. Como era de esperar 76 empresas <> 89,5% da amostra, classificam a reputação 

da empresa como tendo média a muito elevada importância competitiva. A 

resposta é consistente com as P43 (oferta adequada às exigências da procura, 

importância do serviço aos clientes) e P52 (importância da fidelização do 

cliente, capacidade técnica, mudanças tecnológicas e domínio tecnológico), já 

que uma boa reputação nestes parâmetros valoriza a imagem da empresa.  

20. Para 63 empresas <> 74,1% da amostra, a previsão do crescimento do mercado 

tem importância média a muito elevada. Esta resposta é compatível com as P36 

(observação dos mercados pelo serviço de vendas), P38 (ganho de novos 

mercados, lançamento em novos mercados) P43 (oferta adequada às exigências 

da procura), P44 (conhecimento dos mercados), P52 (mudanças tecnológicas, 

variação da procura e crescimento potencial do mercado). 

21. Para 66 empresas <> 77,7% da amostra, a inovação nos processos de fabrico é 

um factor competitivo com importância média a muito elevada. A resposta é 

compatível com as P14 (investimento em novos equipamentos - 38, nova 



tecnologia - 16 e remodelação de instalações - 10), P21 (alterações no produto - 

10 e no processo - 24) e P52 (mudanças tecnológicas e domínio tecnológico). 

Há contradição entre esta intenção de mudar e o reduzido investimento na gestão 

e na qualidade, P27 a P35. As empresas continuam a não valorizar a organização 

industrial. Investem, por exemplo, em novos processos e novos produtos, mas 

não têm um simples registo organizado de rejeições durante o processo de 

fabrico ou para as reclamações dos Clientes.     

5.4 – Conclusões Globais 

 Com base nas respostas ao pedido P54 do inquérito e nas entrevistas a várias entidades 

públicas e privadas, directamente relacionadas com as rochas ornamentais, foi possível 

extrair os seguintes 12 pontos principais: 

1. As empresas temem qualquer nova iniciativa legislativa que conduza a, 

ainda, maiores restrições operativas. Há excessiva regulamentação a cumprir e 

muita dificuldade em aplicar os inúmeros procedimentos administrativos 

nacionais e europeus (Directiva Natura 2000 – acesso à terra, por exemplo), que 

mudam com elevada frequência e que se tornaram nos maiores obstáculos à 

Competitividade; 

2. Um número muito significativo de empresas considera que o Estado não 

compreende a importância do sector para a economia nacional; 

3. É necessária e urgente a revisão da estratégia de disponibilização de 

matéria-prima, que permita garantir a perenidade dos investimentos, revendo e 

adaptando o Decreto-lei nº 270/2001, à realidade do sector, criando núcleos de 

exploração de pedreiras sempre que a matéria-prima identificada for de grande 

valia e promovendo a criação de zonas para depositar desperdícios, para 

diminuir o impacto ambiental; 

4. Considerados excessivos os prazos (vários anos), os custos para a obtenção de 

licenças e o número de stakeholders envolvidos no licenciamento; 

5. As áreas da I&D e do emprego são importantes, mas a disseminação e 

aplicação das boas práticas e o emprego de tecnologia moderna serão a 

melhor forma de assegurar a competitividade e a qualidade ambiental. É urgente 

a criação de normas, a certificação dos métodos de produção e dos produtos e 

o apoio à modernização; 

6. É necessário financiar projectos de I&D sobre matérias-primas, ciência dos 

materiais, reciclagem de desperdícios e poupança de energia; 



7. Impõe-se fazer a moralização do Sector, pois a concorrência é muitas vezes 

ilegal. Há que promover um estudo da actividade paralela, com o apoio das 

associações empresariais, obrigando ao registo de todas as empresas e fechando 

as que não o fizerem. Todas as empresas devem ser obrigadas a responder aos 

mesmos requisitos de segurança e os responsáveis por falências fraudulentas, 

devem ser impedidos de continuar em actividade;  

8. É necessário melhorar a qualificação profissional do sector;  

9. Tendo em conta a forma como os países BRIC actuam no mercado 

internacional, as empresas consideram fundamental implementar uma política 

anti-dumping, a levar a cabo pela EU e impedir a venda de matéria-prima em 

bruto para o estrangeiro; 

10. Devem ser implementados programas de apoio à promoção do sector no 

mercado nacional e internacional através de campanhas de influência sobre os 

Prescritores e promovendo a diversificação dos produtos, relativamente à 

concorrência;  

11. Deve ser melhorada a má imagem do sector junto da opinião pública, 

provocada por muita “informação” pseudo-ecológica, bastas vezes 

irresponsável, divulgada pela comunicação social; 

12. É necessário incrementar o trabalho das associações empresariais, 

nomeadamente a nível do apoio informativo e do diálogo com as entidades 

oficiais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROPOSTAS PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE 

As pedras naturais, como se pode concluir dos Capítulos anteriores, têm elevada 

importância industrial e económica devido às suas propriedades ornamentais e 

estruturais, o que se torna mais evidente com o continuado crescimento do sector.  

Embora os nossos recursos geológicos pareçam ser abundantes e o progresso 

tecnológico continue a ser uma realidade, o acesso “à terra” tem vindo a ser cada vez 

mais difícil ao longo dos anos (no ponto 6.1 abordaremos o problema da legislação e 

das dificuldades burocráticas) donde resulta algum desconhecimento sobre o verdadeiro 

potencial ao nosso dispor. 

Restrições, nesta matéria, são comuns em grau elevado em toda a UE (um dos mercados 

consumidores mais importantes) e julgamos que delas poderá resultar uma boa 

oportunidade de negócio para o nosso País, se for possível uma maior dose de 

pragmatismo político-económico. 

Em simultâneo com as nossas hesitações em termos das opções estratégicas, a assumir 

pelo Estado e pelas empresas, vemos diariamente crescer o poder de mercado de países 

como o grupo BRIC, os quais se estão a desenvolver muito rapidamente e a criar uma 

capacidade concorrencial poderosa, como sublinha um relatório muito recente da 

Comissão Europeia. 



A opção estratégica base consiste no aumento da competitividade. 

Uma das formas como tal pode acontecer passa pela melhoria da produtividade e pelo 

alargamento da actividade das empresas à prestação de serviços de engenharia e 

consultoria, bem como à concepção, fabricação e fornecimento de equipamento mais 

avançado. 

Impõe-se esta via porque as empresas nacionais se debatem com a concorrência à escala 

global, da qual não podem fugir e onde competir na base do baixo preço não é mais uma 

ferramenta ao seu alcance. 

Há, portanto, que actuar sobre os vectores que permitirão chegar aos clientes de forma 

competitiva, recorrendo às diversas metodologias disponíveis em termos de Marketing, 

Vendas, Estratégia de Negócio, etc., mas há, sobretudo, que procurar os seus custos 

inúteis e eliminá-los.  

A acção do Estado, por si só, é claramente insuficiente para fazer o sector sair da 

situação em que se encontra. Parece, pois, aconselhável que as empresas se associem de 

forma a ganharem dimensão competitiva e a poderem suportar os investimentos 

necessários nos campos da I&D, Marketing, Internacionalização e Produção, 

perspectiva que, segundo sabemos, tem vindo a ser prosseguida pelas associações do 

sector e que deverá apoiar-se em iniciativas da EU, tais como, a European Technology 

Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR) – COM(2005) 474 de 

05/10/05, COM(2005) 658 de 13/12/2005, COM (2005) 667 e 670 de 21/12/2005. 

Quanto aos problemas de ordem ecológica, motivo de justificada preocupação e alvo de 

inúmeras limitações legais internas, algo “fundamentalistas” aliás, também existem e de 

forma mais acentuada, nos países de fora da EU que são, aliás, os maiores fornecedores 

de pedra natural do mercado europeu. 

Quase apetece dizer que “o problema ecológico deixa de ser preocupação europeia 

desde que aconteça fora do nosso espaço”. 

Como a situação é difícil, o desenvolvimento tecnológico terá que ser a base de 

sustentação do crescimento económico, eliminando os efeitos negativos da potencial 

agressão ambiental, aumentando as possibilidades de exploração dos nossos recursos e 

permitindo o desenvolvimento harmonioso do sector. 

Entre os problemas que detectámos salientam-se a dificuldade em fazer 

prospecção/pesquisa de novos afloramentos para satisfazer a procura, o baixo nível 

de eficiência ao longo da cadeia produtiva, a elevada taxa dos desperdícios e o 

regime legal de acessibilidade a novas fontes de matéria-prima. 



Os problemas indicados estão, quase todos,  relacionados com a falta de investimento na 

procura de novas ferramentas que facilitem, logo na fase inicial, a descoberta, 

caracterização e identificação dimensional dos depósitos.     

Para tentar ultrapassar os problemas mencionados, o Estado e o sector deverão 

implementar uma Visão estratégica que contemple: 

 A intensificação, em moldes mais modernos, da prospecção/pesquisa dos 

recursos geológicos nacionais; 

 O acesso, sem entraves inúteis, às MP do nosso subsolo; 

 Particular atenção à Cadeia de Valor das MP durante todo o seu ciclo de vida;  

 A criação de valor através de I&D de tecnologias, nos três níveis da actividade 

industrial, mas que sejam aplicáveis em termos práticos; 

 A adopção de “melhores práticas” seguindo de perto os países mais avançados; 

 A reutilização e reciclagem das escombreiras. 

Quais os benefícios a esperar da implementação desta Visão? 

 Estímulo ao crescimento do sector; 

 Impacto em sectores subsidiários e contribuição para a exploração equilibrada 

dos nossos recursos geológicos; 

 Incremento de I&D em estreita ligação com o tão falado Plano Tecnológico, 

melhorando a posição competitiva do País e das empresas; 

 Contribuição para o desenvolvimento económico do País com base numa 

actividade sustentável do ponto de vista económico, ambiental e social; 

 Associações de empresas, Estado, Comunidade Científica e Instituições 

Financeiras de forma a desenvolverem tecnologias de ponta recorrendo à 

Inovação. 

E quais os elementos chave a ter em conta? 

 Prospecção do potencial geológico nacional, nomeadamente em áreas ainda não 

estudadas, com elaboração de um Plano Nacional dos recursos existentes; 

  Obtenção de MP com qualidade, recorrendo a tecnologia inovadora que 

permita, no futuro, identificar e aceder a recursos subterrâneos, uma vez que os 

recursos a céu aberto têm tendência para o esgotamento a prazo; 

 Actuação sobre os custos industriais com origem na energia, nos transportes e 

nas vias de comunicação deficientes;  



 Adição de valor e melhoria da competitividade através do emprego de nova 

tecnologia na produção, disponibilização de MO qualificada, redução do 

modelo baseado em trabalho intensivo e de baixa qualificação e aumento da 

flexibilidade na produção; 

 Desenvolvimento de novos produtos actuando sobre a cadeia de valor, 

promovendo uma ligação mais intensa entre fornecedores e utilizadores; 

 Melhor utilização dos recursos, redução dos desperdícios e reabilitação dos 

terrenos pelo emprego de novos métodos de revegetação; 

 Sintonia com as políticas económicas que interessam ao País; 

 Adopção de modelos de gestão mais avançados; 

 Integração da exploração geológica no desenvolvimento regional; 

 Redução do impacto ambiental ao longo da cadeia de valor dos materiais; 

 Focagem do investimento empresarial e público numa I&D que obedeça a uma 

estratégia clara de desenvolvimento; 

 Mobilização da capacidade do sector para uma maior eficiência na resposta à 

procura do mercado; 

 Melhoria da base de conhecimentos em termos de tecnologia, rede de 

informação, infra-estruturas, ligações entre empresas e ao longo da fileira 

industrial. 

6.1 – Enquadramento Legal 

O Decreto-lei nº 89/90 estabeleceu o regime jurídico em matéria de exploração de 

massas minerais. A sua aplicação prática não se revelou adequada e o crescente peso 

dos factores ambientais no processo decisório tornou necessário um novo 

enquadramento legal – Dec.Lei nº 279/2001, onde foi reforçado o papel do Ministério 

do Ambiente. 

Um dos aspectos alterados foi o procedimento de atribuição de licenças, tendo-se 

tornado independente o regime jurídico relativo à pesquisa e à exploração e aumentado 

o rigor dos documentos administrativos e técnicos a apresentar pelos requerentes no 

pedido de licença.     

Outro aspecto alterado foi a substituição do plano de recuperação paisagística por um 

plano mais amplo, o PARP – Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

Formalmente o objectivo destas alterações, de acordo com o espírito da Comunicação 

da Comissão – COM (2000) 265, relativa à promoção do desenvolvimento sustentável 



da indústria extractiva da EU, era corrigir as numerosas situações de pedreiras 

abandonadas e não reabilitadas, visando “a melhoria acentuada do desempenho 

ambiental da indústria extractiva” (sic).  

No Capítulo 5 apresentámos as conclusões do Inquérito às empresas do sector, onde se 

refere o efeito desta alteração na vida das empresas, no ambiente de globalização 

concorrencial conhecido. Saliente-se que a Comunicação da Comissão – COM (2000) 

265 se encontra em profunda revisão, como se pode verificar pelo quantitativo de 

Comunicações da Comissão referido no início deste capítulo e em consequência dos 

resultados de um inquérito feito aos países membros. 

Compreende-se, agora, a conclusão do Inquérito sobre a dificuldade de as empresas 

procederem ao ajustamento da sua estrutura quando a legislação nacional e comunitária 

muda tão frequentemente.     

Resta acrescentar que a licença de pesquisa é atribuída pelas DRE (Direcção Regional 

da Economia) e que a atribuição da licença de exploração também lhes pertence em 

alguns casos, competindo às CM (Câmara Municipal) noutros casos. Contudo e ainda 

segundo o mesmo Decreto-lei, independentemente destas competências, compete às 

DRAOT (Direcção Regional do Ambiente e de Ordenamento do Território) e ao ICN 

(Instituto de Conservação da Natureza) darem pareceres com carácter vinculativo para 

os anteriores licenciadores, sobre o Plano de Pedreira. 

Por não caber no âmbito deste trabalho dispensamo-nos de mencionar a lista de 

documentos em quadruplicado (!!!) para obtenção de uma Licença de Pesquisa ou em 

sextuplicado (!!!) para uma Licença de Exploração.    

6.2 – Prospecção/Pesquisa 

O processo de prospecção deve permitir identificar o afloramento que se pretende 

explorar. Dele deve resultar o método mais correcto de desenvolver o processo de 

extracção, evitando ou reduzindo substancialmente a probabilidade do desmonte em 

direcções erradas. 

Qualquer empresa poderá orientar de forma adequada o esforço de extracção se dispuser 

de: 

 Uma caracterização correcta do recurso geológico ao seu dispor; 

 Um levantamento geológico de pormenor, da área a explorar, baseado num 

plano de pesquisa devidamente estruturado. 

Para este efeito começam a estar disponíveis ferramentas tais como: 



 Modelos 4D de identificação de afloramentos, em que a 4ª dimensão é a duração 

da sua exploração rentável;  

 Novas tecnologias não destrutivas para mapeamento de ocorrências de matéria-

prima;  

 Novas tecnologias para exploração de pedras naturais;   

 Emprego da nanotecnologia para identificar a forma como os desperdícios 

podem ser modificados para criar novos materiais;   

 Ferramentas de gestão para identificação, acesso, monitorização e avaliação 

financeira da dimensão dos recursos;  

 Uso de TI para simular a forma de exploração através do emprego de técnicas de 

radar.   

A melhoria das tecnologias de prospecção envolve técnicas com boa penetração no solo, 

remote sensing, geofísica aérea e geoquímica, que se tornam cada vez mais necessárias 

perante o progressivo esgotamento dos depósitos a céu aberto. 

Através das técnicas mencionadas no Capítulo 4, como sondagens e de outras mais 

recentes como os ensaios de resistividade eléctrica (que possuem boa penetração 

embora com baixa resolução) complementados pelo emprego de georadar (com menor 

penetração e maior resolução que a anterior), será possível identificar de forma mais 

precisa o maciço em estudo. 

Uma metodologia mais recente, dentro dos métodos directos de pesquisa, baseia-se no 

tratamento geoestatístico de dados de frequência ou densidade linear de fracturação das 

principais famílias direccionais num afloramento. Trata-se de uma técnica empregue de 

forma intensiva em jazigos minerais metálicos, mas que poderá ter aplicação no âmbito 

das pedras naturais.  

Este método permite estimar valores entre estações de amostragem e elaborar mapas 

com a distribuição espacial dos valores da densidade linear de fracturação (nº de 

fracturas por metro) o que facilita a identificação de áreas preferenciais de acção.    

Dentro do grupo dos métodos indirectos para avaliação do estado de fracturação dos 

maciços de pedras naturais contam-se as técnicas de detecção através de imagens de 

satélite LandSat Tm e as fotografias aéreas, que constituem bons auxiliares nas etapas 

do reconhecimento inicial, pois fornecem uma visão global do maciço a qual permite 

uma definição mais detalhada das áreas menos fracturadas bem como a definição de 

padrões de fracturação. 



O recurso a métodos geofísicos permite identificar as descontinuidades de maior 

importância e para investigação mais detalhada recorre-se emprego do método sísmico, 

do georadar já mencionado, do VLF-EM/RF-EM (Radio Frequency – Electromagnetics) 

e, ainda, a tomografias eléctricas e sísmicas, todos com vantagens e desvantagens entre 

si. 

O método sísmico permite a elaboração de perfis sísmicos com base na variação da 

velocidade de propagação das ondas sísmicas. É um método rápido e barato que se 

revela eficaz na definição do estado de fracturação dos maciços.     

6.3 Extracção 

Como consequência imediata da aplicação de técnicas de prospecção/pesquisa mais 

avançadas deverá conseguir-se uma adequada orientação da actividade nesta fase, a qual 

passará pela melhoria do processo de abertura de frentes de trabalho e pela acentuada 

redução do volume de desperdícios a enviar para as escombreiras. 

Como se disse no Capítulo 4 os primeiros trabalhos nesta fase passam pela remoção do 

coberto vegetal e pela remoção dos cabeços. 

O uso de explosivos em grandes afloramentos com movimentação de grandes massas, 

onde a pá carregadora ou a escavadora são, apenas, suplementares, é a técnica base para 

aquele efeito. 

O seu emprego, no entanto, tem vindo a reduzir-se acentuadamente, com o 

aparecimento de novas tecnologias, dado o risco de fissuração ou de abertura de fendas.  

O maior problema, contudo, são as vibrações causadas pela explosão que podem atingir 

grandes distâncias e dar origem a tensões semelhantes às das ondas sísmicas.  

O uso de explosivos pressupõe, portanto, uma gestão adequada do processo (tipo de 

explosivo, dimensão de cada carga e implantação dos furos onde serão colocadas) e uma 

análise criteriosa do perfil da massa rochosa, velocidade de propagação das ondas 

relativamente a esta, bem como a sua análise estratigráfica e estratimétrica.  

A experiência anterior de medição de vibrações nas três direcções espaciais, em 

afloramentos semelhantes com o auxílio de equipamento adequado, permite ganhar 

experiência e definir uma correlação entre a velocidade de propagação e os seus efeitos. 

É prática corrente, hoje em dia, em França ou na Alemanha dimensionar as cargas de 

forma a obter velocidades de propagação inferiores a 50 m/s. Agindo desta forma 

reduzem-se os riscos e os resultados serão compatíveis com a protecção ambiental, a 

qualidade do material a extrair e a segurança do trabalho. 



Abre-se aqui um parêntesis para referir que a fissuração é, hoje em dia, passível de 

alguma correcção através do recurso ao emprego de resinas químicas que possibilitam 

adicionar compacidade aos blocos, a qual é de extrema utilidade durante as fases 

posteriores de maquinagem, para além de introduzir um “apport” de brilho que alguns 

Clientes valorizam fortemente. Por enquanto esta técnica está ainda numa fase de 

ensaio, mas alguns resultados a que tivemos acesso permitem-nos concluir que será 

possível obter uma boa redução do volume de desperdícios e um alargamento da 

carteira de produtos comercializáveis, logo uma melhoria da produtividade baseada na 

eliminação de custos inúteis. 

Mais algumas ferramentas ao dispor dos industriais para conseguirem atingir este 

mesmo objectivo consistem em:        

 Optimizar o uso dos terrenos e melhorar as técnicas para a sua exploração;    

 Reduzir o nível da agressão ambiental integrando os objectivos da política 

ambiental da empresa nos do processo produtivo e monitorizando os seus 

efeitos; 

 Procurar a gestão conjunta (juntando todos os stakeholders) dos desperdícios e 

sua transformação em novos produtos recorrendo, por exemplo, ao uso de 

nanotecnologia e procurando integrá-los nos processos produtivos de cimento, 

betão, pavimentos para estradas, lã de vidro, etc;   

 Aplicar novas tecnologias no processo extractivo promovendo, por exemplo, a 

utilização mais eficiente da energia com recurso a processos de menor consumo;  

 Inovar no manuseamento e na logística dos materiais;   

 Aplicar sistemas internos de reciclagem e reutilização dos materiais.  

6.4 Transformação 

Nesta fase as principais operações são a serragem e a polissagem porque ambas 

acrescentam forte valor à MP proveniente das pedreiras. Com efeito, estima-se que o 

valor adicionado pela primeira daquelas operações seja da ordem dos 230% e que um 

incremento de 400% é provocado pela segunda. 

Por um lado a melhoria dos processos tecnológicos pode ter um efeito significativo na 

redução dos custos e na melhoria da qualidade do produto final e por outro permite a 

personalização relativamente às solicitações do Prescritor (arquitectos, construtores, 

aplicadores e mesmo o utilizador final). 



A necessidade de conseguir este incremento de valor impõe uma ligação muito estreita 

com a concepção e fabrico de maquinaria, procurando melhorar a eficiência das 

operações e minimizar o volume de desperdícios gerados, recorrendo a investigação e 

desenvolvimento tecnológico para obter: 

 Maior eficiência de corte, serragem e polissagem; 

 Novos métodos de incremento dos níveis de produtividade. 

Uma das tecnologias modernas disponíveis baseia-se em CNC. Aqueles que operam, 

ainda, com equipamento electromecânico tradicional e que não têm investido em 

tecnologia de produção mais actual, não podem trabalhar de forma racional. Os clientes 

de hoje querem novos produtos que não podem ser produzidos de forma económica, 

com velha tecnologia. 

Com efeito, sem um sistema de controlo automático da máquina o operador apenas 

consegue efectuar uma operação de cada vez. A situação altera-se radicalmente quando 

certas operações são executadas num centro de maquinagem. Neste caso o operador 

consegue executar/controlar várias operações em simultâneo e com maior precisão 

obtendo maior produtividade.        

As empresas têm ainda ao seu dispor as seguintes ferramentas para melhoria de 

produtividade na fase da transformação: 

 Redução da poluição integrando os seus objectivos nos do processo produtivo, 

usando novos métodos de trabalho e monitorizando os seus efeitos; 

 Procura da gestão conjunta (incluindo todos os stakeholders) dos desperdícios e 

sua transformação em novos produtos, tal como referido para a Extracção.  

  Novas tecnologias e estratégias de transformação procurando uma utilização 

mais eficiente da energia;  

 Inovação no manuseamento e na logística dos materiais;   

 Novos sistemas internos de reciclagem e reutilização dos materiais;  

 Redução do impacto ambiental.  

 6.5 Equipamento 

O campo das ferramentas e equipamento inclui todas as máquinas e dispositivos usados 

na extracção, corte e transformação de pedra antes de ela ser aplicada na construção ou 

em outras aplicações. 

O mercado mundial de equipamento está avaliado em 1,8 mil M€ e a UE tem a 

liderança neste mercado.  



A situação não é dramática porque o mercado da pedra tem continuado a crescer e 

porque o parque de máquinas está um pouco envelhecido, pois a maioria das máquinas 

já concluíram o seu ciclo de amortização económica por terem uma idade superior a 10 

anos. 

Contudo, os fabricantes, cuja maioria são PME’s, estão a começar a sentir uma enorme 

dificuldade em introduzir inovações nos equipamentos que produzem porque é 

necessária uma determinada massa crítica, para a maioria deles é impossível de atingir, 

a fim de manter a capacidade competitiva. 

A investigação mais recente tem incidido sobre a aplicabilidade de ferramentas 

diamantadas, discos de corte extra finos, ligas especiais para as ferramentas da 

extracção, jacto de água de alta pressão para a separação de placas, tele-robótica para 

escavação subterrânea, com o objectivo global de aumentar a produtividade e reduzir o 

volume de desperdícios a par com a melhoria das condições laborais. 

Na base deste enquadramento os fabricantes em estreita ligação com os clientes deverão 

procurar definir novos conceitos e soluções, integrando os grupos de trabalho e os 

programas que foram criados pela EU para o Sector. 

6.6 Risco, Segurança e Ambiente   

O risco neste tipo de indústria é obviamente um factor a ter em conta dado que a 

frequência dos acidentes é elevada. Para além disso a extracção e a transformação 

provocam problemas de carácter ambiental sobretudo devido ao volume dos 

desperdícios que delas resultam. 

Os tipos de risco mais importantes nesta actividade são os que resultam da actividade 

dos equipamentos, do barulho e das vibrações.    

Como forma de obviar ao incremento do risco e de acordo com a legislação em vigor, 

torna-se necessário que as empresas implementem regulamentos de segurança e de 

emprego das melhores práticas, em termos da laboração dos seus empregados e de 

protecção ambiental. 

De salientar que o Decreto-lei nº 270/2001 trata esta matéria com detalhe (excessivo?) 

nos Cap II – “Das Relações com terceiros”, Cap III – “ Do parecer de localização e 

atribuição de licenças”, Cap V – “ Da licença de pesquisa”, Cap.VI – “ Da atribuição da 

licença de exploração”, Cap VII – “ Da exploração e recuperação de pedreiras”, Cap. IX 

– “ Das sanções” ou seja num total de 11 capítulos mais de metade estão directamente 

ligados a preocupações ambientais e/ou de segurança laboral.   

Quais deverão ser os objectivos a prosseguir nesta matéria? 



 Identificar o “estado da arte” em termos de risco e segurança ambiental; 

 Avaliar as causas e efeitos dos riscos associados às condições de trabalho; 

 Adoptar as medidas preventivas necessárias e efectuar a formação adequada dos 

operadores. 

6.7 Qualidade 

O problema da qualidade neste tipo de indústria apresenta, talvez, o desafio mais 

complicado de abordar e de resolver em termos de produtividade. 

Como referido a qualidade no campo das pedras naturais abarca todas as dimensões 

tradicionalmente consideradas, mas dá um relevo especial, mais do que qualquer outro 

ramo industrial, ao factor Moda e à sua constante variação.  

Não podemos esquecer que há uma enorme dificuldade em obter matéria-prima com um 

grau de uniformidade constante, mesmo numa única pedreira. O valor da pedra extraída 

dependerá, fundamentalmente, da possibilidade de responder a um tipo de encomenda 

que é bastante personalizado, logo muito dependente da opinião de quem compra, aplica 

ou escolhe. 

Se o Cliente encontra um dado padrão a seu gosto e se a encomenda é para aplicação 

numa grande área, as empresas correm o risco de ter uma encomenda potencialmente 

valiosa que depois verificam ser muito difícil de satisfazer. 

Como consequência, as sugestões que fomos apresentando pretendem levar à obtenção 

de matéria-prima de qualidade adequada, com a maior redução possível do volume de 

desperdícios. É um objectivo a perseguir desde o momento da prospecção/pesquisa, 

procurando orientar o estudo geológico de forma a escolher as direcções adequadas de 

exploração.  

Apesar de todo este cuidado é perfeitamente possível chegar ao fim de uma campanha 

tecnicamente correcta, com peças de difícil colocação no mercado por o seu padrão 

estético não ser conforme à procura do momento, logo com valor económico inferior. 

Não podemos esquecer que os custos de produção não deixaram de existir ao longo de 

toda a cadeia de valor. 

Um outro aspecto do problema qualidade tem a ver com a escolha (operação indicada 

como controlo de qualidade nos GAP anexos). Em boa verdade trata-se de operações de 

selecção feitas na grande maioria dos casos por pessoal técnico experiente, que toma 

decisões de aceitação/rejeição baseadas na sua vivência de muitos anos e nas indicações 

recebidas do departamento de vendas, em função das encomendas existentes ou 

previstas. 



No entanto, estas decisões são normalmente baseadas em critérios demasiado 

subjectivos, sem que os custos que acarretam se possam considerar ligeiros. 

Como exemplo de uma possível objectivação podemos mencionar o caso da detecção de 

fissuras e fendas, logo após o corte feito na mono-lâmina, o que permite definir um 

destino para a matéria-prima ainda em bloco, logo sem ter ainda um elevado valor 

acrescentado a desperdiçar.    

Julgamos estar aqui um dos campos em que mais necessário se torna o investimento na 

formação de técnicos e na procura de uma objectividade que permita reduzir o risco 

associado àquelas decisões.         

 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objectivo desta pesquisa, tal como proposto no Capítulo 1, consistia em verificar se 

será possível melhorar os métodos de trabalho empregues pelas empresas da fileira dos 

Mármores, ao longo da respectiva cadeia de valor, tendo em vista aumentar a 

produtividade e, como consequência, a sua capacidade competitiva. 

Como foi dito não era nossa intenção efectuar qualquer análise nos campos do 

marketing, das vendas ou da estratégia, por se tratar de temas já abordados com detalhe 

noutros estudos quer de âmbito universitário quer levados a cabo sob a égide das 

associações do sector. 

Tendo em conta as condições de mercado em que laboram as nossas empresas e as 

frequentes alterações da legislação nacional e comunitária, julgámos avisado salientar 

os aspectos que afectam fortemente o seu dia a dia afirmando, sem risco de desmentido, 

que a maior parte dos nossos empresários passa mais tempo a tratar de problemas 

burocráticos ou a tentar ultrapassar barreiras legais, para obtenção de licenças que lhes 

permitam assegurar a continuidade da sua actividade, do que a gerir os seus negócios. 

Um aspecto fundamental desta actividade é a definição realista do papel da protecção 

ambiental. 



Como refere o Prof. Carlos Dinis da Gama, seria desejável que atingíssemos uma 

posição semelhante à da Finlândia, de que tanto se fala e de forma tão ligeira, onde o 

sector extractivo emprega mais de 200.000 pessoas, contribui com mais de 39% do 

produto de toda a indústria e é responsável por 20% das exportações. 

No nosso país a mentalidade preservacionista, algo irresponsável em que temos vivido, 

impede que no futuro haja hipótese de explorar muitas das nossas riquezas naturais, já 

que em quase todos os documentos de ordenamento do território não foram tidas em 

consideração as características do subsolo e se promoveu a ocupação do terreno com 

infra-estruturas definitivas, eliminando qualquer hipótese de prospectar e explorar os 

recursos minerais existentes.  

Pelas razões indicadas permitimo-nos citar, também, o Eng. Carlos Caxaria, conhecedor 

profundo do meio, segundo o qual se impõe que as políticas nacionais para o sector 

sejam repensadas nos seguintes moldes:  

 Devem proteger-se, por servidão administrativa prevista na lei, as matérias-

primas existentes que sejam consideradas estratégicas, independentemente da 

sua localização e sem prejuízo de condições ambientais (não fundamentalistas) 

a impor; 

 Há que evitar novas pedreiras ou a ampliação das existentes, dentro de “Áreas 

Classificadas”, excepto as destinadas à indústria transformadora das rochas 

ornamentais; 

 Quando existir concentração de pedreiras, devem realizar-se estudos integrados 

de exploração e recuperação paisagística. Estes estudos devem ser um plano de 

pormenor das explorações e um instrumento que garanta a requalificação 

ambiental dos espaços; 

 Considerando o seu impacto fortemente negativo na actividade e o facto de a EU 

estar a promover a alteração da legislação que fundamentou o Decreto-lei nº 

270/2001, é urgente proceder à sua revisão. 

Respondendo à questão de base apresentada, isto é, se há possibilidade de aumentar a 

competitividade das nossas empresas pela via do amento da produtividade, julgamos 

que as conclusões retiradas das respostas ao Inquérito apontam um caminho tripartido. 

A nível governamental é necessário modificar profundamente a atitude das entidades 

decisoras, indo de encontro aos 4 parâmetros atrás indicados. 



No âmbito associativo impõe-se incrementar os programas de informação e de formação 

dos seus associados, promovendo a eliminação de individualismos estéreis e facilitando 

a conjugação de esforços de todas as empresas que estejam interessadas em sobreviver 

no mercado global. 

No plano empresarial parece evidente que é urgente a modernização dos processos e da 

carteira de produtos, ponto que a grande maioria das empresas aceita sem dificuldade. 

Esta estratégia deverá ser acompanhada por uma melhoria muito mais intensa dos 

métodos de gestão, nomeadamente na produção e na qualidade, normalizando 

procedimentos e impondo a velha máxima “fazer bem à primeira”. 

Desejamos, com este pequeno contributo, ter deixado pistas para o futuro, que poderão e 

deverão ser aprofundadas através de abordagens mais detalhadas de cada uma das linhas 

de acção propostas no Capítulo 6. 

      

 

 


