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Resumo  

Actualmente, com a forte concorrência de mercado na área da panificação, é imperativo para as 

organizações neste sector a procura pela excelência. Desta forma, a implementação de uma estratégia 

concentrada na redução de desperdício durante os processos de produção, tem um enorme impacto 

na qualidade do produto, na disponibilidade de equipamentos, no meio ambiente e na produtividade 

global. A melhoria contínua vem, deste modo, promover uma cultura de criação de valor e garantir uma 

qualidade superior de produtos e serviços. 

Foi neste contexto que surgiu a oportunidade de desenvolver projectos que incidiram na redução 

de produtos com defeito e no aumento de eficiência global dos processos de produção, na fábrica da 

Panrico®, Mem Martins.  

A metodologia empregue baseou-se em ferramentas como o diagrama de Pareto, o método de 5 

porquês e o diagrama de Ishikawa, permitindo analisar as causas-raiz das ineficiências dos processos de 

produção. Desta forma, foram implementadas acções de melhoria definidas pelas equipas 

estabelecidas, que permitiram uma redução de desperdício na linha 1, de 3,5% para 2,3%, e um 

aumento de eficiência global na linha 2, de 70,5% para 71,5%, por redução de pequenas paragens no 

processo e, consequentemente, diminuição da percentagem “não identificado” de 17,7% para 15,5 %.  
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Abstract  

Nowadays, the baking industry has a strong market competition, so it’s imperative that 

organizations in this field always look for excellence. Thus, the implementation of a manufacturing 

strategy which focuses on reducing waste during production processes has a huge impact on product 

quality, equipment availability, environment, and overall productivity. The continuous improvement 

ensures a higher quality of products and services and a culture that promotes the creation of value. 

In this context, the opportunity to develop projects that focus on the reduction of the 

manufacturing defect and on the increase of efficiency of the production in Panrico® facility in Mem 

Martins has arisen.  

The methodology used allowed the identification of the root causes of waste within production 

processes using Pareto diagram, 5-Why-Method and Ishikawa diagram, thus restoring the basic 

conditions and the implementation of measures to improve and optimize it.  

In conclusion, in the production line 1 the waste decreased from 3.5% to 1.6% and the OEE of the 

production line 2 increased from 70.5% to 71.5%, where the "unidentified" percentage decreased from 

17.7 % to 15.5%.  
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1. Introdução 

O presente trabalho foi realizado no âmbito da dissertação de mestrado em engenharia biológica 

e foi implementado durante um estágio curricular de 6 meses realizado na unidade industrial da 

Panrico® - Produtos Alimentares, LDA., situada na Zona Industrial de S. Carlos, em Mem Martins (Sintra).  

 Enquadramento do Trabalho 
O trabalho presente foi desenvolvido no departamento de produção, com o objectivo de aplicar os 

conceitos de melhoria contínua em dois casos de estudo distintos: o projecto de redução de produto 

defeituoso, na linha 1, e o projecto de redução de variações de velocidade, bem como de pequenas 

paragens ao longo do processo, com consequente aumento da eficiência de produção, na linha 2. 

1.1.1 A Empresa 

Fundada em Espanha (1962) e passando por várias denominações, a empresa, em 1999, assumiu 

a designação de Grupo Panrico®. A Panrico® é uma organização inserida na área da panificação. Em 

1985, a empresa internacionalizou-se, com a abertura da primeira fábrica em Portugal (Sintra), 

ocupando uma posição de destaque no mercado ibérico neste segmento. 

A área de produção da fábrica em Mem Martins é constituída por 6 linhas e fabrica produtos das 

marcas Panrico®1, Donuts®, Bollycao® e Manhãzitos®. 

A fábrica de Sintra, com mais de 120 colaboradores, tem como missão a procura contínua pela 

excelência, qualidade e inovação, assim como determinação em atingir um segmento maior de mercado 

e oferecer os melhores produtos aos seus consumidores (Panrico®, 2016).  

1.1.2 Contextualização e Motivação  

Actualmente, o mercado está em constante mudança e satisfazer o cliente é cada vez mais um 

desafio (Bonaccorsi et al., 2011). Competitividade, inovação e desempenho são as palavras-chave que 

melhor definem os objectivos do ambiente actual de negócios (Adina-Petruta & Roxana, 2014). Com a 

forte concorrência existente em cada produto ou serviço, as indústrias têm necessidade de reduzir o 

tempo de produção e custos, a fim de melhorar o desempenho operacional e flexibilidade (Dave & 

Sohani, 2012). Desta forma, é imperativo para as organizações, a exploração de métodos que visam o 

aumento da produtividade, a optimização dos processos, bem como, a utilização de matérias 

sustentáveis, a implementação de tecnologia padronizada e a aplicação de princípios de gestão 

actualizados (Mahalik & Nambiar, 2010). 

                                                           
1 Generalizando, a marca Panrico® passa a designar-se sem símbolo ®. 
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Os produtos alimentares são elementos essenciais no dia-a-dia dos consumidores e críticos na 

economia. A indústria alimentar está entre os segmentos de negócio mais competitivos no mercado 

(Xie & Li, 2012). Na indústria alimentar, a capacidade de minorar o desperdício resultante dos processos, 

bem como a redução dos prazos de entrega são hoje pontos de extrema relevância, dada a natureza 

perecível dos produtos. Deste modo, é fundamental garantir um controlo rigoroso e optimização dos 

processos de produção (Mahalik & Nambiar, 2010).  

Para sobreviver a tais condições, a melhoria contínua tornou-se uma estratégia muito importante 

para as empresas em todo o mundo (Hoema & Lodgaarda, 2016). A melhoria contínua, também 

denominada Kaizen, é uma filosofia que defende a introdução constante de pequenas alterações numa 

empresa, de modo a incrementar a qualidade e/ou a eficiência (innoSkills).  

O crescimento de uma organização e a excelência operacional alcançada baseia-se em projectos 

de melhoria contínua promovendo a optimização de processos e produtos, através da resolução de 

problemas e implementação de acções de melhoria. Deste modo, é possível eliminar desperdício e 

acções sem valor acrescentado, conduzindo a um aumento da eficiência de produção. 

A liderança da Panrico no segmento de mercado da panificação e a extrema importância da área 

no mercado, dado o elevado consumo nacional e internacional de pão, foram pontos influentes na 

escolha da presente organização para o desenvolvimento do trabalho de dissertação. 

 Objectivos 
O trabalho de estágio pretendeu dar continuidade ao trabalho até então desenvolvido, e teve como 

objectivos a integração em projectos no âmbito da melhoria contínua, permitindo: a optimização dos 

processos de produção alimentar e seus produtos; a redução de desperdício (ineficiências) e 

consequente aumento da eficiência de produção; a garantia da conformidade do Sistema de Gestão da 

Qualidade e Segurança Alimentar pela International Featured Standards (IFS); a aquisição de uma visão 

integrada de processos; o aumento da capacidade de investigação, controlo e monitorização e o 

desenvolvimento de eficácia e eficiência em equipas multidisciplinares.  

 Metodologia 
A metodologia empreendida neste trabalho respeita inteiramente o método realizado pela 

Panrico. A empresa aposta na criação de equipas de melhoria contínua, constituídas por engenheiros 

competentes na área de processos e por operadores, que são também parte integrante dos projectos, 

fornecendo a sua experiência no quotidiano.  

A implementação da área de melhoria contínua na Panrico decorre oficialmente desde 2013, 

apesar de no passado já terem sido postos em prática alguns projectos no mesmo âmbito.  Desde essa 

altura passaram a aplicar-se várias ferramentas Kaizen, com o envolvimento e formação dos 
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colaboradores. O método da empresa visa um conjunto de passos sequenciais nos quais é utilizada a 

filosofia lean. Trata-se da criação de uma cultura de melhoria contínua, na qual se estimula em cada 

trabalhador a procura de melhorias nos seus métodos de trabalho e até a descoberta de soluções para 

determinados problemas no dia-a-dia (Kaizen Institute, 2016). 

O método compreende seis etapas, conforme apresentado na Figura 1-1, que foram seguidas 

sequencialmente para alcançar os objectivos descritos anteriormente.  

 
Figura 1-1 – Diagrama da metodologia implementada nos projectos desenvolvidos na Panrico, Mem Martins. 

Primeiramente, realizou-se um período de integração na empresa, proporcionando uma visão 

global do funcionamento dos diversos departamentos, em particular do departamento de produção. 

Deste modo, houve integração em equipas de melhoria contínua, compostas por vários profissionais 

que sistematizam os conhecimentos das suas áreas para melhorar a efectividade das intervenções e a 

optimização de processos. Durante este período, foi possível o acompanhamento de todos os processos 

de fabrico, e em seguida a selecção e priorização dos projectos a realizar, definindo objectivos e metas.  

A identificação de ineficiências nos processos de produção dos projectos seleccionados decorreu 

na segunda etapa metódica, de forma a encontrar resoluções para a sua diminuição/eliminação.  

A terceira fase consistiu no restabelecimento de condições básicas de processamento2, garantindo 

a optimização de todos os parâmetros de controlo dos processos de produção. 

Na etapa seguinte, procedeu-se à identificação das causas que originam as ineficiências 

encontradas. Em seguida, elaborou-se um plano de acção, planeando-se a prioridade, a data de 

                                                           
2 Restabelecimento de condições básicas de processamento: Reposição de condições e parâmetros de especificação, 

substituição de materiais e/ou equipamentos, que por exemplo apresentem desgaste; padronização de processos. 

1
• Integração em equipas de melhoria contínua e priorização de projectos

2
• Identificação de ineficiências

3
• Restabelecimento de condições básicas de processamento

4
• Identificação das causas que originam as ineficiências

5
• Aplicação de acções de melhoria e optimização de processos

6
• Avaliação dos resultados, conclusões e sugestões para trabalhos futuros
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realização e o responsável por cada acção. Neste plano, decidiu resumir-se todas as condições básicas 

restabelecidas e acções de melhoria3 implementadas.  

Numa última fase, determinaram-se os ganhos obtidos, avaliaram-se os resultados e compararam-

se aos objectivos iniciais. As acções por desenvolver foram sugeridas para trabalho futuro. 

 Estrutura da Dissertação 
O presente trabalho encontra-se dividido em sete capítulos. No capítulo 1, é apresentado o 

enquadramento do trabalho, contemplando o funcionamento da empresa, os problemas que serão alvo 

de estudo e a motivação que levou o autor a desenvolver o tema presente. São também apresentados 

os objectivos e a respectiva metodologia para alcançar os mesmos. 

No segundo capítulo, apresentam-se revisões bibliográficas, onde são descritos métodos, 

ferramentas e conhecimentos desenvolvidos até à data. 

A secção do desenvolvimento dos casos de estudo é incluída no capítulo 3, e nela são descritos 

detalhadamente os processos de fabrico das linhas, os métodos utilizados e os resultados obtidos na 

recolha de dados. 

No capítulo 4, são analisados e discutidos os principais resultados obtidos e a sua relação com os 

objectivos propostos. São apresentadas as soluções propostas e as acções desenvolvidas para a 

melhoria da eficiência das duas linhas.  

As conclusões são apresentadas no capítulo 5. Discutem-se vantagens e limitações das soluções 

apresentadas, face a outras soluções já existentes. Neste capítulo são ainda incluídas recomendações e 

sugestões para desenvolvimentos futuros resultantes do trabalho realizado. 

No capítulo seguinte são listadas todas as referências bibliográficas citadas no texto.  

E por último, apresentam-se os anexos, permitindo adicionar informação complementar aos 

projectos desenvolvidos. 

  

                                                           

3 Acções de melhoria: Definição de novas condições e parâmetros de especificação, substituição de materiais e/ou 

equipamentos por outros que se adeqúem mais, ou alterações nos próprios equipamentos para se adaptarem ao processo. 
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2. Gestão da Produção e Operações 

A gestão da produção e operações encarrega-se de gerir processos e recursos que dão origem a 

produtos e/ou serviços que as empresas fornecem no mercado. Na indústria, o termo operações diz 

respeito a actividades de produção e de montagem, bem como a áreas que as sustentam, como a 

manutenção, a logística, a qualidade, entre outras (Courtois et al., 2015). 

 Evolução da Gestão da Produção 
As organizações, para serem eficientes, sempre tiveram de gerir a sua produção. Deste modo, a 

gestão da produção subsiste desde que existem empresas. Actualmente, é visível que o conhecimento 

em gestão da produção progrediu profundamente. Desde um passado recente (meados do século XX), 

identificam-se três períodos de evolução do meio envolvente das organizações. O primeiro período 

representa uma fase de oferta de bens inferior à sua procura. Mais tarde, equilibrada a oferta e a 

procura, atingiu-se um segundo período, no qual o cliente podia optar livremente pelo seu fornecedor. 

Evoluiu-se rapidamente para uma fase seguinte, onde a oferta excedentária provoca uma concorrência 

abundante entre as empresas face a clientes cada vez mais exigentes. Esta competitividade leva as 

empresas a: “uma standardização de custos; prazos de entrega baixos e cumpridos; pequenas séries de 

produção customizadas; uma renovação de produtos, cuja vida útil se tornou mais curta; uma qualidade 

sem erros” (Courtois et al., 2015). 

A qualidade tornou-se, assim, um dos principais meios de luta competitiva (Mĺkva et al., 2016). O 

conceito Gestão pela Qualidade Total (Total Quality Management, TQM) é uma filosofia de gestão 

orientada para a qualidade dos produtos e/ou serviços. É, por isso, uma gestão focalizada no cliente e 

que trabalha para o satisfazer (Stamatis, 1997). Em Portugal, o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

é a estrutura organizacional criada para gerir e garantir a qualidade, os recursos necessários, os 

procedimentos operacionais e as responsabilidades estabelecidas (SGQ, 2016). A gestão da qualidade 

utiliza uma série de ferramentas para melhorar as suas operações, das quais se destacam 7 clássicas 

(sem qualquer ordem de apresentação), encontrando-se hoje numa fase de aplicação de rotina na 

maioria das empresas japonesas, norte-americanas e do Norte da Europa (Mĺkva et al., 2016): 

1) Histograma: forma gráfica de barras verticais, que permite a análise da distribuição de frequências. 

2) Fluxograma: gráfico, com uma simbologia uniformizada, que representa o fluxo (de pessoas, 

materiais, informação ou capital) de um processo.  

3) Gráfico de dispersão: é utilizado para estudar a relação, cuja medida é dada pelo coeficiente de 

correlação (r) existente entre duas ou mais variáveis de um processo. 

4) Gráfico de tendência: permite visualizar os resultados de um processo ao longo do tempo. Está 

associado ao desenvolvimento de cartas de controlo estatístico do processo. 
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5) Folhas de verificação: registo de acontecimentos que permitem analisar a ocorrência de eventos 

(como avarias e reclamações) (Pinto, 2009). 

6) Diagrama de causa-efeito: também designado por diagrama de Ishikawa, em homenagem ao seu 

criador Kaoru Ishikawa, ou diagrama “espinha de peixe”, pela sua forma (Figura 2-1). Trata-se de 

uma ferramenta de análise, normalmente usada em processos de brainstorming (discussão de ideias 

em grupo) para a resolução de problemas. Baseia-se na relação entre as causas (máquina, material, 

método e mão-de-obra – 4M)4 e um efeito (por exemplo: um problema, defeito, acidente ou uma 

forma de desperdício) (Bhamua & Sangwan, 2015), (Pinto, 2009). 

 

Figura 2-1 - Diagrama de Ishikawa: Causa-efeito (adaptado de (LucidChart, 2016)). 

7) Diagrama de Pareto: em homenagem ao economista italiano que o desenvolveu no século XIX, 

também conhecido como “regra 80/20”, afirma que, para muitos fenómenos, 80% das 

consequências advêm de 20% das causas. Partindo deste princípio, as empresas podem orientar os 

seus esforços para o que é verdadeiramente relevante (i.e., itens classe A, conforme apresentado na 

Figura 2-2) (Jacobs & Chase, 2014), (Slack et al., 2013), (Pinto, 2009). 

 

Figura 2-2 – Diagrama de Pareto (adaptado de (Slack et al., 2013)) 

Com muitas destas ferramentas, o TQM tem o objectivo de garantir a qualidade na produção, 

possibilitando, assim, um maior foco nas actividades que acrescentam valor (Stamatis, 1997). 

                                                           
4 Inicialmente, o diagrama foi desenvolvido com quatro causas (4M), apesar do número de causas poder ser superior a quatro, 

sendo 5M, acrescentando-se o meio-envolvente e 6M, com a medida (Pinto, 2009). 
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 Valor Acrescentado 
De um modo geral, quando há referência a um produto ou serviço que se adquire, existe a 

tendência de designar por “valor” para o classificar ou julgar. Valor é tudo aquilo que justifica a atenção, 

o tempo e o esforço que se dedica a algo. O valor que as empresas produzem destina-se à satisfação 

simultânea de todas as partes interessadas (stakeholders: accionistas, colaboradores, clientes e 

sociedade) (Pinto, 2009). Para criar valor, uma empresa deve focar-se nas actividades que vão ao 

encontro da satisfação dos stakeholders, eliminando todas as formas de desperdício (Pinto, 2009).  

Para maximização do valor, é necessária uma redução consistente de desperdício (muda, em 

japonês). A este princípio dá-se a designação de lean thinking (“pensamento magro”) (Anselmo de 

Castro, 2013) e o mesmo será apresentado na secção 2.5. 

 Desperdício 
O desperdício manifesta-se por acções realizadas que não acrescentam valor; actividades que 

consomem recursos e tempo e, por sua vez, tornam os produtos ou serviços disponíveis no mercado 

mais dispendiosos do que deveriam. O desperdício apresenta-se em vários formatos, mas resulta 

sempre em maior tempo despendido e maiores custos sem benefícios: o “puro desperdício”, que 

consiste em acções inteiramente dispensáveis, como por exemplo, reuniões “onde tudo se fala e nada 

se decide”, deslocações desnecessárias, paragens e avarias; e o “desperdício necessário”, que apesar 

de não acrescentar valor, consiste em acções com obrigatoriedade de realização, inspecções, serviços 

de contabilidade. As empresas têm a responsabilidade de reduzir a presença deste desperdício (Pinto, 

2009). A gestão empresarial japonesa apresenta técnicas e ferramentas para identificar os 

desperdícios3
5: 

I. Os três Mu’s; 

II. Os 5M+Q+S; 

III. O fluxo de operações; 

IV. Os sete desperdícios (Seven Wastes,7W). 

I. Os três Mu's 

Esta técnica rege-se pela igualdade de capacidade e carga. As organizações são constituídas por 

pessoas, processos, materiais e tecnologia para gerar a quantidade exacta do produto/serviço solicitada 

pelo cliente, e entregá-lo(s) no prazo certo. Quando há desequilíbrio entre a carga e a capacidade, 

resulta em perdas para a empresa, expressas em três termos japoneses: muda, mura e muri.  

                                                           
5Os tópicos I, II, III e IV não apresentam qualquer ordem específica associada. 
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 Muda – Actividades que não acrescentam valor são desperdício, de modo que devem ser reduzidas 

ou eliminadas. 

 Mura – Refere-se ao “desequilíbrio” e aos desvios que ocorrem nos processos. É eliminado através 

da adopção do sistema Just-In-Time (JIT), realizando apenas o necessário e quando solicitado. 

 Muri – Este tipo de desperdício é eliminado pela optimização de trabalho, tornando os processos 

mais previsíveis, estáveis e controláveis (Jacobs & Chase, 2014), (Mĺkva et al., 2016), (Pinto, 2009). 

II. Os 5M+Q+S (Management, Method, Materials, Man, Machines, Quality e Safety)  

Outra forma de encontrar desperdícios é analisar as áreas onde estes podem ocorrer. A Figura 2-3 

apresenta a metodologia: gestão (management), método, materiais, mão-de-obra (man), máquina 

(machine), qualidade e segurança (Pinto, 2009). 

 

Figura 2-3- Os 5M+Q+S e os possíveis desperdícios (Pinto, 2009) 

III. O fluxo de operações  

O fluxo de operações (fabrico e/ou serviços) refere-se a quatro actividades: retenção, transporte, 

processamento e inspecção.  

A retenção significa a paragem do fluxo sem acrescentar valor, gerando stocks: materiais antes de 

serem processados, stocks em curso de fabrico e produto final.  

O transporte expressa a deslocação de artigos sem criar valor. Os transportes e as movimentações 

carecem de ser minorados a partir da adaptação de layouts e da introdução dos pontos de produção.  

O processamento refere-se à criação de valor. Mas não o sobreprocessamento, como operações 

desnecessárias na perspectiva do cliente, como retoques finais nos produtos ou serviços.  

A inspecção reconhece e suprime defeitos da produção. Esta actividade não elimina a causa dos 

defeitos, identifica unicamente a consequência. (Pinto, 2009).  
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IV. Os sete desperdícios (Seven Wastes, 7W) 

As sete classes de desperdícios mais conhecidas e importantes foram nomeadas por Taiichi Ohno 

(1912-90) e Shigeo Shingo (1909-90) no decorrer do desenvolvimento do sistema de produção Toyota 

(Toyota Production System, TPS), apresentado na secção 2.5.1. 

1) Excesso de produção: das categorias mais preocupantes de desperdícios, é o oposto da produção 

JIT. Produzir mais do que necessário significa “fazer o que não é necessário, quando não é 

necessário, em quantidades desnecessárias”.  

2) Esperas: tempo que as pessoas ou os equipamentos desperdiçam sempre que esperam por algo, 

por exemplo: fluxo obstruído (avaria, defeitos de qualidade ou acidentes); layout mal estruturado 

(excesso de transportes, erros ou acidentes); problemas e/ou atrasos com entregas de 

fornecedores; capacidade de produção (oferta) não optimizada com a procura. 

3) Transporte e movimentações: qualquer movimentação ou deslocação de materiais ou peças de um 

local para outro. Os sistemas de transporte e movimentação podem acarretar consequências 

drásticas nas empresas, ocupando espaço na fábrica, acumulando custos, aumentando o tempo 

de produção, e por vezes, levam a um maior risco de danificação com as deslocações. Para reduzir 

os transportes e movimentações é necessário corrigir layouts, alterar o planeamento das 

operações e optar por sistemas de transporte mais flexíveis.  

4) Desperdício do próprio processo: operações e processos desnecessários. Um aumento dos defeitos 

pode dever-se a operações ou processos incorrectos. A ausência de preparação e/ou padronização 

pode também originar desperdícios de processo. Todos os processos originam perdas, porém estas 

devem ser eliminadas ao máximo, através da optimização dos processos, de formação de 

operadores ou, ainda, pela substituição dos processos por outros mais eficientes.  

5) Stocks: denunciam a presença de materiais retidos por determinado tempo, dentro ou fora da 

fábrica. Um dos melhores métodos para detectar desperdícios é investigar os pontos onde há 

probabilidade de existirem stocks, pois podem estar lá as principais causas de desperdício.  

6) Defeitos: a definição de desperdício inclui os defeitos ou problemas de qualidade. A este estão 

também associados os custos de inspecção, a resposta às queixas dos clientes e as reparações 

(rework). Os erros humanos criam defeitos. Quando os defeitos ocorrem, as queixas dos clientes 

aumentam. Esta é uma medida da taxa de defeitos (%). Quando os defeitos acontecem com alguma 

frequência, são aumentadas as inspecções para evitar que os defeitos passem para os clientes, e 

os stocks aumentam para compensar as peças com defeito. Em consequência, a produtividade 

diminui e o custo dos produtos e serviços aumenta. 

7) Trabalho desnecessário: movimento desnecessário ou velocidade desadequada para realizar 

operações (Pinto, 2009).  
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 Melhoria Contínua  

2.4.1 Filosofia Kaizen 

Kaizen é uma palavra de origem japonesa, que significa “mudança para melhor”, e representa a 

prática de melhoria contínua. Esta filosofia foi originalmente apresentada no Ocidente por Masaaki 

Imai, em 1986, com o seu livro Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success (Kaizen Institute, 2016).   

Hoje em dia, Kaizen é uma das formas mais eficazes para melhorar o desempenho e qualidade nas 

organizações, em todo o mundo (Kaizen Institute, 2016), (Pinto, 2009). 

Na sua essência, a melhoria contínua encoraja a proactividade 

das pessoas de forma a resolver problemas e desafios. Segundo 

(Pinto, 2009), a melhoria contínua baseia-se no pensamento de que 

“todos os dias, a pouco e pouco, haveremos de lá chegar”.  

Para a prática desta filosofia, é fundamental que se conheça e 

entenda o porquê de implementar a melhoria contínua e o que fazer 

nesse sentido. É também indispensável ter voluntariedade para o 

fazer. Por fim, deve saber-se como fazer. A Figura 2-4 representa a 

criação desses mesmos hábitos (Pinto, 2009).  

A melhoria contínua pode dividir-se em três fases. A primeira é responsável por encorajar as 

pessoas a serem autónomas, e mesmo que cometam erros, entender a sua razão. A segunda etapa 

caracteriza-se por incentivar as pessoas a identificar os problemas e a solucioná-los, havendo uma 

recompensa pelo seu empenho. Esta fase vai ao encontro do princípio “quem faz o trabalho é quem 

melhor o conhece” (Pinto, 2009). Por fim, é solicitado às pessoas que identifiquem formas de fazer 

melhor, incutindo-lhes insatisfação com os níveis de desempenho actuais e, deste modo, levá-las a 

superarem-se continuamente (Bhamua & Sangwan, 2015), (Pinto, 2009). 

Existem três tipos de Kaizen: 

1) Kaizen diário – tem como objectivo o desenvolvimento da cultura de trabalho, de modo a orientá-la 

para a melhoria contínua e para a procura e eliminação do desperdício de uma forma constante. 

Numa fase inicial é necessário estruturar e organizar equipas naturais, isto é, equipas que trabalham 

em conjunto numa base diária.  

2) Kaizen projecto – é a realização dos projectos de melhoria contínua encontrados numa fase de 

planeamento. Após efectuar o mapeamento e encontrar as oportunidades de melhoria, o Kaizen 

projecto consiste na implementação de ferramentas melhoria contínua na organização, tendo como 

objectivo ganhos rápidos, através da eliminação do desperdício. 

Figura 2-4 – A criação dos hábitos de 
melhoria contínua (adaptado em (Pinto, 

2009)). 

https://pt.kaizen.com/about-us/masaaki-imai-kaizen-pioneer-author-speaker.html
https://pt.kaizen.com/about-us/masaaki-imai-kaizen-pioneer-author-speaker.html
https://pt.kaizen.com/publications/books.html
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3) Kaizen suporte – reúne a gestão de topo com os supervisores das equipas naturais, de modo a 

possibilitar que as sugestões de melhoria e os problemas encontrados possam vir a ser executados. 

É também através do “Kaizen suporte” que é definida a estratégia de melhoria da organização, assim 

como o treino dos colaboradores nas ferramentas de melhoria contínua (Kaizen Institute, 2016).  

2.4.2 Ferramentas na Melhoria Contínua 

A melhoria contínua assenta num desenvolvimento progressivo, como o de “uma bola de neve que 

aumenta em cada rotação efectuada”, surgindo melhorias aos poucos, dando tempo para todos 

conhecerem as mudanças e se adaptarem. Deste modo, a melhoria contínua é feita de pequenas acções 

em direcção à perfeição, formando um ciclo repetido continuamente, designado ciclo PDCA (Plan-Do-

Check-Act), como apresentado na Figura 2-5 (Pinto, 2009).  

 

Figura 2-5 – A melhoria contínua baseada no ciclo PDCA (adaptado de (Pinto, 2009)). 

 

O ciclo PDCA, também conhecido por ciclo de Deming, teve origem nos anos 30 e foi implementado 

por Walter Shewhart, contudo só a partir dos anos 50, pela mão de W.E. Deming no Japão, é que o ciclo 

começou a ter visibilidade (Pinto, 2009). William Deming um dos responsáveis pela gestão da qualidade 

total (vide 2.1) define-a como sendo “um grau previsível de uniformidade e confiança ao mais baixo 

custo e adaptado às necessidades do mercado, considerando adicionalmente que a qualidade se 

fabrica, não se inspecciona”  (Chandrupatla, 2009). 

A melhoria continua deve ser implementada através do trabalho de equipa. O pensamento oriental 

defende a ideia de que as grandes conquistas resultam dos pequenos contributos de cada um e não do 

grande esforço de uma só pessoa; tal como é referido na Figura 2-5 (Pinto, 2009). O brainstorming, 

referido anteriormente, é uma metodologia prática, mas pode tornar-se traiçoeira, se uma ou duas 

pessoas no grupo bloquear as ideias dos outros intervenientes. O brainwriting foi considerado uma 

melhor estratégia, pois todas as ideias são escritas individualmente em post-its antes da sua 

apresentação (Hoema & Lodgaarda, 2016). 
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Existem elementos que permitem que a melhoria contínua se torne uma filosofia muito forte: o 

ciclo PDCA, o método 5 Porquês (five whys, 5W’s) e a gestão visual. 

A análise de 5 porquês é uma ferramenta focalizada para encontrar as causas de um problema. No 

TPS, acredita-se que perguntando, sequencialmente, cinco vezes “porquê” o motivo de um dado 

acontecimento se chegue a uma conclusão. Na realidade, o número de vezes de interrogação depende 

da dimensão do problema, por vezes três ou quatro vezes são suficientes para descobrir a causa. 

A gestão visual é um sistema para apoiar o aumento da eficiência e eficácia das operações, 

tornando os factos visíveis, lógicos e intuitivos. 

Em conclusão, a melhoria contínua é uma filosofia, na qual as pessoas trabalham em conjunto para 

melhorar o desempenho dos seus processos, assistindo e respondendo, constantemente, às 

necessidades e expectativas dos clientes. A melhoria contínua resume-se a 12 princípios, que assentam 

no ciclo PDCA: 

1) Use a cabeça, não a carteira. 

2) Repita “porquê” cinco vezes (5W). 

3) Trabalhar em equipa, colaborando. 

4) Os problemas são oportunidades. 

5) Perceba o problema primeiro, vá e veja por si. 

6) Não subestime a inteligência e o conhecimento dos outros. 

7)  A melhoria continua nem tem fim. 

8) Lean thinking é um novo paradigma, abandone as ideias fixas. 

9) Nunca se desiste, seja proactivo! 

10) Evite as desculpas, assuma! 

11) Opte pela solução mais simples, não espere pela perfeita. 

12) Corrija os erros logo que acontecem (Pinto, 2009). 

 Lean Thinking 
O Lean Thinking (“pensamento magro”), foi apresentado por James Womack e Daniel Jones (1996) 

na obra de referência com o mesmo nome (Womack & Jones, 2003). Desde então, o termo é 

mundialmente aplicado para se referir à abordagem inovadora de liderança e gestão, que aposta na 

optimização de processos, direccionando a sua acção para a eliminação gradual de desperdício e criação 

de valor (Citeve, 2012). 

2.5.1 Toyota Production System 

A origem do lean thinking partiu do sistema de produção da Toyota (Toyota Production System, 

TPS), desenvolvido por Taiichi Ohno nos anos 40 e, mais tarde, por Shigeo Shingo. O TPS foi desenvolvido 
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para aumentar a qualidade e produtividade e baseia-se em duas filosofias que são o foco da cultura 

japonesa: a eliminação de muda e o respeito pelas pessoas (Ohno, 1988), (Shingo, 1989). 

O TPS é frequentemente apresentado como uma casa, dividida em partes distintas, mas que estão 

profundamente ligadas: no topo, a procura por uma melhor qualidade, a menor custo, com 

envolvimento de menor tempo, o melhor dos serviços com segurança e muita motivação; com os pilares 

de JIT e JIDOKA (problemas resolvidos onde são detectados); no centro, a “melhoria contínua”, com a 

filosofia de que o trabalho em equipa é a chave para eliminar o muda e criar valor; e por fim, a base do 

edifício TPS, onde se identificam aspectos fundamentais como a produção nivelada, a padronização e a 

estabilização de processos, reduzindo a variabilidade desfavorável no desempenho dos processos, a 

gestão visual, como forma de envolver todos através da aplicação dos sentidos e da filosofia Toyota, 

proporcionando mais dependência nas pessoas. Na base desta casa, está também o “respeito pelas 

pessoas”, algo essencial no desenvolvimento do TPS e, agora também, no crescimento da filosofia lean 

thinking (Ohno, 1988), (Shingo, 1989).  

O sistema TPS foi criado para fornecer as ferramentas e as soluções para que as pessoas que nele 

trabalham possam melhorar continuamente o seu desempenho. O sucesso da Toyota Motors 

Corporation (TMC) baseia-se na sua capacidade para cultivar a liderança, o trabalho em equipa, a cultura 

empresarial, o desdobramento e alinhamento da estratégia, a criação de fortes relações com os 

fornecedores e a manutenção de uma organização em permanente aprendizagem (Pinto, 2009). 

2.5.2 TPS ao Lean Thinking  

O desenvolvimento do TPS (sistema de operações) até à filosofia de gestão empresarial lean 

thinking é apresentado na Figura 2-6. Nesta figura, denominada pela CLT como “edifício lean”, é possível 

identificar os principais blocos que se acrescentaram ao TPS: 

 Gestão da cadeia de fornecimento – envolve as organizações que estão empenhadas no fabrico ou 

prestação de serviços e, através de cada uma, o valor é criado e transferido até ao cliente final. 

 Serviço ao cliente – O cliente (final) é a razão de viver de cada organização, é para ele que toda a 

cadeia se coordena e cria valor.  

As características essenciais do lean thinking são: 

 Empresa com equipas de pessoas acessíveis à mudança, com formação variada, com elevada 

autonomia e responsabilidade nas suas zonas de trabalho;  

 Estruturas que apresentem soluções para problemas ao nível das áreas de trabalho, conservando 

uma cultura de melhoria contínua;  

 Operações lean, com revelação e correcção de problemas;  

 Políticas de liderança de recursos humanos fundamentadas em valores de compromisso; 
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 Proximidade com fornecedores e com o cliente (Mourtzis et al., 2016), (Pinto, 2009).  

 

Figura 2-6 – Integração da “casa TPS” no “edifício lean thinking” (adaptado de (CLT SERVICES, 2016)). 

2.5.3 Princípios Lean Thinking Revistos 

Womack e Jones nomearam cinco princípios da filosofia lean thinking: criar valor, definir a cadeia 

de valor, optimizar o fluxo, o sistema pull e a perfeição (Womack & Jones, 2003). Contudo, os princípios 

apresentados mostram algumas limitações; consideram unicamente a cadeia de valor do cliente, mas 

existem várias cadeias de valor, uma para cada stakeholder. Deste modo, o desafio não está na criação 

de valor, mas sim na criação de valores. Uma outra lacuna dos princípios referidos é a de que as 

empresas podem entrar em ciclos intermináveis de diminuição de desperdícios, ignorando a actividade 

essencial de criar valor, através da inovação de produtos, serviços e processos (Pinto, 2009). 

Em 2008, a Comunidade Lean Thinking (CLT) sugeriu a revisão dos princípios lean thinking, 

propondo a aceitação de mais dois princípios 

(“Conhecer os stakeholders” e “Inovar sempre”), para 

evitar que as empresas caiam em excessos de 

preocupação para com a redução de desperdícios, que 

muitas vezes geram despedimentos, esquecimento da 

sua missão e do seu objectivo de criação de valor para 

as partes interessadas (CLT SERVICES, 2016). Estes dois 

novos princípios procuram colocar a empresa no 

caminho certo rumo à excelência e ao desempenho 

extraordinário. Deste modo os princípios de lean 

thinking passam a ser sete e podem observar-se na 

Figura 2-7 (Pinto, 2009). 

Figura 2-7 – Os sete princípios lean thinking (adaptado 
de (CLT SERVICES, 2016)). 
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2.5.4 Técnicas e Ferramentas 

No âmbito do lean thinking, existem várias ferramentas com elevada aplicabilidade. De entre elas 

destacam-se algumas com maior importância: diagrama de causa-efeito, fórmula 5W2H e prática de 5S. 

A fórmula 5W2H consiste em questões: quem (who), o quê (what), onde (where), quando (when), 

porquê (why), como (how) e quanto (how much) e têm aplicação em qualquer processo de decisão. Esta 

metodologia é um complemento à ferramenta 5 Porquês, abordado na secção 2.4.2. 

O método 5S foi desenvolvido no Japão e baseia-se num conjunto de requisitos (cinco palavras 

começadas por “s”) que procuram a redução de desperdício e a melhoria do desempenho dos processos 

e pessoas, através da manutenção das condições óptimas dos locais de trabalho: 

1) Seiri (organização) – Separar o útil do inútil; identificar coisas desnecessárias no posto de trabalho. 

2) Seiton (arrumação) – Definir um lugar para cada coisa; colocar etiquetas de identificação, etc. 

3) Seiso (limpeza) – Dividir os postos de trabalho e atribuir uma zona a cada elemento do grupo e 

garantir a sua limpeza (manutenção). 

4) Seiketsu (padronização) – Definir normas de arrumação e limpeza para o posto de trabalho;  

5) Shitsuke (disciplina) – Praticar os princípios de planeamento, automatização e limpeza; verificar se 

as acções e inspecções estão a ser efectuadas correctamente; desenvolver um sistema do tipo lista 

de verificação e de ajuda visual (cores, luzes, gráficos, etc.) (Pinto, 2009), (Mĺkva et al., 2016). 

2.5.5 Métricas Lean 

Existem algumas métricas fundamentais ao pensamento lean. Estas podem ser operacionais, 

financeiras ou outras, dependendo da aplicação que se deseja. A nível operacional, uma das métricas 

de elevada importância é a “eficiência global do equipamento” (Overall Equipment Effectiveness, OEE). 

A OEE avalia o desempenho global de um processo. Esta métrica foi inicialmente desenvolvida para 

apoiar a filosofia "manutenção produtiva total" (total productive maintenance, TPM), mas ao longo do 

tempo foi aplicada à globalidade das situações, não se limitando a processos industriais (Pinto, 2009).  

A OEE é um dos indicadores de desempenho chave (Key Performance Indicator, KPI) mais influentes 

na gestão da produção, que mede a diferença entre o desempenho real e o desempenho possível de 

uma unidade de fabrico (OEEsystems International & PerformOEE™, 2016) . 

A eficiência global pode ser expressa pela razão entre o ‘tempo útil’ de produção e ‘tempo total do 

processo’ (Equação 2-1) ou pelo produto entre a disponibilidade, o desempenho e a qualidade do 

processo (Equação 2-2) (Sundkvista et al., 2012). 

𝑂𝐸𝐸 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 Ú𝑡𝑖𝑙 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜
 

Equação 2-1 – Eficiência global (adaptado de (Sundkvista et al., 2012)). 
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𝑂𝐸𝐸 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 × 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

Equação 2-2 – Eficiência Global (Sundkvista et al., 2012). 

Para facilitar a interpretação das equações, o diagrama da Figura 2-8 apresenta a relação entre os 

diferentes tipos de tempo num processo: 

 

Figura 2-8 – Diagrama esquemático dos diferentes tempos num processo (adaptado de (Póvoa & Relvas, 2015)). 

A ‘disponibilidade’ é dada pelo quociente entre o ‘tempo de operação’ e o ‘tempo total do 

processo’ (Equação 2-3), sendo o tempo de operação, o total de tempo sem as perdas de 

disponibilidade, como avarias, arranque, mudança de formatos e tempos sem produção por 

replaneamento ou para descanso. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜
 

Equação 2-3 – Disponibilidade (adaptado de (Póvoa & Relvas, 2015)). 

O ‘desempenho’ é dado pela razão entre ‘tempo real’ e do ‘tempo de operação’ (Equação 2-4), 

sendo o tempo real, o tempo sem perdas de rendimento (redução de velocidade do processo ou 

pequenas paragens). 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
 

Equação 2-4 – Desempenho (adaptado de (Póvoa & Relvas, 2015)). 

A ‘qualidade’ é dada pelo quociente entre o ‘tempo útil’ e o ‘tempo real’ (Equação 2-5), sendo o 

tempo útil, o tempo sem quaisquer perdas de qualidade (produtos defeituosos ou desperdício). 

𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 Ú𝑡𝑖𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙
 

Equação 2-5 – Qualidade (adaptado de (Póvoa & Relvas, 2015)). 

A ‘qualidade’ pode também ser expressa pelo quociente entre o ‘número de unidades produzidas 

com qualidade’ e o ‘número total de unidades produzidas’, como apresentado na Equação 2-6. 

Tempo 
Total 

Processo

Tempo de 
Operação

Perdas  de 
Disponibilidade

Tempo Real

Perdas de 
Rendimento

Tempo Útil

Perdas de Qualidade



17 

𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Equação 2-6 – Qualidade (adaptado de (Póvoa & Relvas, 2015)). 

 Manutenção 
A área da manutenção não está separada da qualidade. É fundamental uma atenção redobrada ao 

tema manutenção nos dias de hoje. A redução dos custos de manutenção, a que se vem assistindo ao 

longo da última década nas organizações, é uma das motivações para as empresas apostarem em novas 

ferramentas de gestão da manutenção, já que as falhas têm um impacto significativamente prejudicial 

(Ahmed et al., 2010). 

 Manutenção é definida como uma combinação de acções técnicas, administrativas e de gestão 

durante o ciclo de vida de um equipamento e destina-se a manter ou restaurar o seu estado funcional. 

As estratégias de manutenção consistem num conjunto de actividades: inspecções, monitorização, 

manutenção de rotina, revisões, reconstrução ou reparações (Mostafaa et al., 2015). 

A manutenção tornou-se um contributo imprescindível para o alcance dos objectivos estratégicos 

das organizações, em mercados competitivos de hoje. O processo de manutenção está presente em 

todas as organizações, para garantir a elevada produtividade (Dawei et al., 2014). A manutenção 

permite aumentar a confiabilidade, segurança, disponibilidade e qualidade de produção. Ao longo das 

últimas décadas, para algumas organizações, a operação de manutenção tinha uma função limitada, 

quase que inexistente, e era posta em acção apenas em situações de emergência ou de correcção 

(manutenção correctiva). O conceito da manutenção correctiva é baseado na acção depois da falha. 

Contudo, esta postura foi-se alterando e o papel da manutenção é reconhecido como um elemento 

estratégico para as empresas (Fang & Zhaodong, 2015).  

A manutenção correctiva pode ser realizada imediatamente ou adiada por técnicos de 

manutenção, aptos para avaliação e correcção de falhas. Em situações em que uma dada falha não é 

crítica (ou seja, o tempo de paragem de um equipamento não interfere profundamente com o 

processo), o modo correctivo pode vir a ser uma opção aceitável. No entanto, a forte concorrência no 

mercado obriga os gestores/engenheiros de manutenção a investigar estratégias mais eficientes, além 

da manutenção correctiva (Mostafaa et al., 2015). 

Por sua vez, a manutenção preventiva pretende conservar o equipamento e reduzir a probabilidade 

de falha. Esta estratégia de manutenção pode ser realizada consoante o tempo de vida do equipamento 

ou conforme o número de unidades produzidas, e pode ser do tipo “avaliação do desempenho” e/ou 

“monitorização de parâmetros específicos” (vibração, lubrificação, etc.); como consequência, exige um 

elevado investimento para adquirir e instalar materiais necessários e tecnologia adequada (Mostafaa et 

al., 2015). 
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 Indústria de Panificação  
A panificação é provavelmente uma das artes gastronómicas mais antigas, a sua história atravessa 

a própria história da humanidade. Os primeiros pães foram produzidos na época neolítica, há cerca de 

oito mil anos. A indústria de panificação caracteriza-se por um processo contínuo, transformando 

ingredientes como farinha, água, sal e fermento em pão (Food Ingredients Brasil, 2009). 

A origem do pão de forma concretizou-se no final do século XIX, nos Estados Unidos da América. 

Mais tarde, a produção em massa de pães de forma começou a ser realizada em fábricas com 

equipamentos mecânicos e toda a regulamentação governamental da época, começando a existir 

alguma preocupação pela integridade e pureza dos produtos (Rhodes, 2016). 

De um modo geral, os processos de fabrico de pão de forma envolvem as etapas seguintes: 

pesagem e amassadura de matérias-primas, divisão, boleamento6, pré-fermentação6, laminagem e 

formação da massa, moldagem, fermentação, cozimento, desmoldagem, arrefecimento e embalagem6. 

A Figura 2-9 apresenta o diagrama esquemático das etapas mais relevantes do processo. 

 
Figura 2-9 - Diagrama das principais etapas processuais de produção de pão de forma 

 (adaptado de (Encyclopaedia Britannica, Inc, 2016). 

Pesagem e Amassadura 

As matérias-primas são preparadas consoante o tipo de Produto A fabricar. A pesagem das 

matérias-primas é um parâmetro de controlo de enorme relevância do processo, os erros que possam 

ocorrer nesta etapa podem ter consequências ao longo do restante processo. 

Em seguida, as matérias-primas são misturadas e amassadas. A amassadura é uma etapa que vai 

mais além da mistura de ingredientes, também é nesta fase que ocorre processamento dos mesmos. 

Uma propriedade relevante da massa é a sua consistência, isto é, a sua facilidade para ser processada 

nos equipamentos. Na prática, a consistência da massa depende: do estado dos ingredientes, da 

precisão com que são medidos e das condições de amassadura e de pós-amassadura (Wade, 1988).  

                                                           
6 As etapas assinaladas podem não ocorrer em todos os processos de fabrico de pão de forma. 
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Divisão, Boleamento e Pré-fermentação 

 Posteriormente, ocorre a divisão (corte) da massa. A 

Figura 2-10 apresenta as várias etapas percorridas pela 

massa numa divisora. Primeiramente, a massa é introduzida 

numa tremonha e, em seguida, é cortada por uma lâmina. A 

lâmina é movida pela acção de correntes de transmissão que 

se movem mecanicamente. A dimensão do pedaço de massa 

é controlada pelos pistões e pela caixa de divisão, e depende 

do formato de pão que se pretender produzir. 

Posteriormente, o pedaço ganha forma rectangular 

adquirido pelo cunho e é conduzido até à boleadora num 

tapete transportador rolante. 

Como indicado na Figura 2-9, a seguir à divisão dá-se a 

etapa de boleamento de massa. A Figura 2-11 apresenta uma 

boleadora, um equipamento com forma cónica e superfície 

rotativa para formação de bolas de massa. A massa percorre 

um corredor de forma côncava, em torno do cone rotativo e o 

seu movimento é ascendente. A máquina possui um 

pulverizador superior de farinha que permite a formação de 

bolas de massa uniformes que, posteriormente, saem através 

de uma calha para um tapete transportador. 

Por fim, as bolas de massa seguem para a câmara de pré-

fermentação, onde repousam alguns minutos. 

Laminagem, Fermentação e Cozimento 

A Figura 2-12 apresenta um exemplo do equipamento 

responsável pela laminagem e formação da massa. A massa 

com forma arredondada vinda da câmara de pré-fermentação 

entra no equipamento e é laminada por vários rolos que 

produzem um efeito de ondulação. A laminagem garante a 

inexistência de bolhas de ar e cria uma forma plana propícia à 

fase seguinte, a formação. A massa ganha agora um formato 

cilíndrico com a ajuda de um tambor que vai rolando e uma 

superfície (placa) que exerce pressão sob a massa. Os cilindros 

de massa caiem sobre moldes (moldagem), prontos para a etapa seguinte, a fermentação. 

Figura 2-11 – Boleadora: equipamento de 
formação de bolas de massa de pão (adaptado 

de (Encyclopaedia Britannica, Inc, 2016)). 

Figura 2-12 – Laminadora e formadora de 
massa de pão (adaptado de (Encyclopaedia 

Britannica, Inc, 2016)). 

Figura 2-10 – Divisora: equipamento de corte de 
massa de pão (adaptado de (Encyclopaedia 

Britannica, Inc, 2016)).  



20 

Como indicado na Figura 2-9, os moldes são transportados para prateleiras da câmara de 

fermentação. Consoante o tamanho e o tipo de pão, as variáveis operatórias da câmara de fermentação 

são ajustadas.  

Em seguida, os moldes são conduzidos para um forno, onde ocorre o cozimento do pão. Durante 

o processo de cozimento, várias transformações ocorrem na massa:  a perda de humidade, a dimensão, 

e desenvolvimento de cor e sabor (ocorrem 

aproximadamente na mesma fase do processo). O processo 

divide-se em três etapas, conforme apresentado na Figura 

2-13. Primeiramente, a massa expande e começa a perder 

de humidade (perda de peso). Na segunda fase, a expansão 

da massa e a taxa de perda de humidade atingem ambas o 

seu valor máximo e é, nessa altura, que a cor do produto se 

desenvolve, particularmente à superfície da massa. Na 

última fase, a reduzida taxa de perda de humidade e a intensidade de cor à superfície do produto 

tendem a aumentar. A humidade presente no final do processo de cozimento é de extrema relevância, 

influenciando as propriedades de armazenamento do produto. O maior teor de humidade verifica-se 

no centro do produto, paralelamente à superfície, e o mais baixo verifica-se à superfície do produto. 

Este gradiente desaparece através da migração da humidade para o interior do produto, durante o 

arrefecimento e armazenamento (Wade, 1988). 

Desmoldagem, Arrefecimento e Embalagem 

Depois de saírem do forno, os pães são desmoldados e depositados num tapete que segue para a 

câmara de arrefecimento. O tempo, a temperatura e humidade são características que variam 

consoante o produto. 

A garantia de uma boa concepção da embalagem é de extrema relevância, para assegurar a maior 

qualidade e segurança alimentar. Uma embalagem tem como objectivo conferir a conservação e 

protecção do produto, mantendo as suas características físicas, químicas, microbiológicas e 

organolépticas, prolongando a sua vida-útil, bem como permitir informação da sua constituição 

(Carbone et al., 2016). 

 Revisão de Casos de Estudo  
Actualmente a indústria portuguesa, pressionada pela forte concorrência, apresenta algumas 

limitações e bastantes desafios. Gerou-se uma banalização com o aparecimento das novas forças 

económicas asiáticas e de leste, que não se regem apenas pela utilização de mecanismos de gestão de 

economia de escala e mão-de-obra barata, mas também pela sistematização de processos de inovação 

Figura 2-13 – Comportamento dos parâmetros 
peso, espessura e cor, ao longo do tempo de 

cozedura de pão (adaptado de (Wade, 1988)). 
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e de criação de valor. Neste sentido, há uma forte necessidade de reflexão sobre os processos e 

operações por parte das empresas, de modo a satisfazerem os seus clientes e outras partes interessadas 

(Jacobs & Chase, 2014), (Pinto, 2009). 

Nesta secção, apresentam-se três casos de estudo de empresas nacionais (anónimas) que 

utilizaram a abordagem lean thinking. A revisão do estudo dos casos tem como objectivo apresentar o 

caminho percorrido pelas organizações ao colocarem em prática ferramentas lean. Nem todos os casos 

foram de sucesso. Não só com as empresas bem-sucedidas se aprende, mas principalmente com as que 

falham, porque inevitavelmente ajudam a que outras organizações não cometam os mesmos erros e a 

identificarem os requisitos para o sucesso. 

Na Tabela 2-1 é apresentado um resumo dos casos de estudo de três organizações, baseando-se 

na sua área, nos problemas alvo e suas causas-raiz, na abordagem que a empresa utilizou para 

solucionar os problemas alvo, os resultados obtidos e conclusões.  

Resumidamente, a empresa I é uma organização na área de cerâmica. Numa primeira fase existia 

falta de indicadores de qualidade, não havendo controlo dos produtos com defeito e subsistia a falta de 

controlo e optimização de processos, levando a um elevado custo de produção. A empresa criou um 

sistema de recolha de dados, decidiu passar a realizar Kaizen diário e projecto, com reuniões de análises 

de dados analisando os problemas de qualidade, passou a controlar estatisticamente as matérias-

primas que entram na fábrica e a vistoriar a sua especificação. No fim do processo conseguiu reduzir 

41% de defeitos e ainda poupar em devoluções aos fornecedores (Kaizen Institute, 2016). 

A empresa II pertence ao sector farmacêutico. Esta empresa caracteriza-se por tempos de paragem 

de máquinas consecutivos, incumprimento dos planos de produção, acumulação de stocks, tempos de 

preparação/mudança de produto elevados que advêm de: tempos de manutenção elevados, problemas 

de gestão de ferramentas e manutenção de máquinas, controlo do processo de fabrico, ausência de um 

método de resolução de problemas, normas de operação de produção. Todas as actividades descritas 

anteriormente só levavam a uma OEE reduzida. Ao implementar um projecto de melhoria contínua, a 

preparação e organização necessárias dos processos passaram a ser realizadas pelos operadores, 

definiram-se normas e parâmetros standard, reduziram-se paragens e micro avarias, e implementou-se 

uma organização física e gestão visual de ferramentas. Os resultados obtidos traduziram-se num 

aumento de OEE de 9,2 pontos percentuais (abreviado de pp), maior autonomia dos operadores de 

produção e de manutenção, melhoria de tempos de trocas de produto e uma redução de stock em 46% 

(Kaizen Institute, 2016). 

A empresa III é empresa industrial, ligada à produção de pequenos electrodomésticos. Os principais 

problemas desta empresa eram o excesso de produção, que por sua vez desencadeou excesso de stocks, 

elevados tempos de espera nos processos e movimentações desnecessárias. Foi implementado um 
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projecto de melhoria contínua, utilizando ferramentas lean: percorreram-se vários processos 

produtivos e realizaram-se várias entrevistas com o propósito de integrar todos os colaboradores no 

projecto. No entanto havia uma tal dessincronização (como apresentado na Tabela 2-1) que levou a 

existência de rupturas de materiais e matérias-primas. A falta de organização e limpeza das áreas 

produtivas foi também uma constante, que infelizmente estava propagada por todos os processos da 

empresa. Foi realizada uma apreciação final, tendo por objectivo mapear o estado actual das operações 

industriais e de suporte, através das seguintes actividades: percorrer processos produtivos, 

acompanhando os fluxos de materiais, de pessoas e de informação; e entrevistas para integrar todos os 

trabalhadores no projecto de melhoria contínua, havendo comunicação e transmissão de experiência 

de cada um (Pinto, 2009). Muitas empresas em fases muito críticas tendem a ver o lean thinking como 

a poção mágica para a resolução de todos os seus problemas. A procura de soluções do tipo quick fix, 

que requerem o menor dos esforços e o maior dos retornos, resulta sempre em casos desastrosos que 

pioram ainda mais a situação da empresa. Esta empresa em particular não tinha as condições mínimas 

(nem materiais, nem culturais) para avançar com a implementação lean de forma sustentada. Em 

primeiro lugar, a empresa deveria ter “arrumado a casa” e depois investido na componente de gestão 

e liderança de processos (produção, compras, logística e desenvolvimento).
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Tabela 2-1 – Resumo de casos de estudo: área das organizações, problemas alvo, causas-raiz, abordagem da solução e resultados 

Organizações Área  Problema(s) alvo Causas-raiz Abordagem da solução Resultados alcançados  

I 
Cerâmica 

(Kaizen Institute, 
2016) 

-Falta de indicadores 

detalhados de 

qualidade; 

- Fraco controlo do 

processo e parâmetros 

produtivos; 

- Elevado custo 

industrial dos 

problemas de 

qualidade. 

- Inexistência de indicadores 

normalizados por “tipo” de defeito e 

equipamento; 

- Falta de controlo activo na recepção da 

matéria-prima; 

- Falta de normalização de 

procedimentos e processos; 

- Chefias intermédias focadas na gestão 

de material e sem tempo para controlo 

do produto e do processo. 

- Criação de um modelo de 
recolha de dados por: data, 

família, produto, acabamento, 
origem e tipo de defeito; 
- Kaizen diário e projecto; 

- Modelo de controlo estatístico 
da matéria-prima recebida e 
devolução/ reclamação ao 

fornecedor, se fora de 
especificação. 

Redução da percentagem de 

defeitos em 41% 

II 

Indústria 
farmacêutica 

(Kaizen Institute, 
2016) 

- Tempos de paragem 

de máquinas; 

- Incumprimento do 

plano de produção 

- Stock out elevado; 

- Tempos de 

configuração ou ajuste 

de parâmetros. 

- Configurações/afinações realizadas pela 

equipa de manutenção; 

- Problemas de gestão de ferramentas e 

manutenção de máquinas; 

- Controlo do processo de fabrico; 

- Ausência de um método de resolução; 

- Normas de operação de produção, 

parâmetros e manutenção. 

- Configurações realizadas pelos 
operadores; 

- Definição de normas de 
optimização; 

- Redução de paragens e micro 
avarias; 

- Melhoria dos standards de 
operadores; 

- Organização física e gestão 
visual de ferramentas. 

Aumento do OEE em 9,2 pp 

Maior autonomia dos 

operadores de produção e 

de manutenção 

Melhoria dos tempos de 

configuração (37%) 

III 
Indústria de 

electrodomésticos 
(Pinto, 2009) 

- Excesso de produção; 

-Excesso de stocks; 

- Tempos de espera; 

- Movimentações. 

Deficiente cadência dos fluxos de 

informação; Não responsabilização dos 

colaboradores; Falta de interacção entre 

departamentos; Rupturas crónicas de 

stocks; Defeitos de qualidade nas linhas 

não declarados; Práticas de planeamento 

e controlo baseadas na experiência 

empírica; Ausência de parâmetros de 

controlo; Capacidade produtiva teórica 

bastante diferente da real. 

- Consistência dos processos de 

suporte; 

- Verdadeira dimensão dos 

custos operacionais; 

- Sistema de planeamento e 

controlo da produção. 

Sem condições mínimas  

que permitissem a 

implementação de 

ferramentas lean de forma 

sustentada 
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3. Casos de Estudo 

Após a revisão bibliográfica e fundamentação teórica necessária ao enquadramento dos casos de 

estudo, segue o presente capítulo onde será detalhadamente apresentado o seu desenvolvimento. Os 

casos de estudo estarão divididos, pois apesar de terem em comum a redução de desperdício, tratam-

se de projectos independentes, com processos e objectivos diferentes.  

Por questão de confidencialidade, as linhas de produção apresentar-se-ão numeradas de 1 a 6 e os 

produtos em estudo denominados por A, B, C e D. O caso de estudo I, referente ao projecto de redução 

de merma na linha 1, apresenta-se na secção 3.3 e o caso de estudo II cujo objectivo é o aumento de 

OEE no processo de produção na linha 2, apresenta-se na secção 3.4. 

 Metodologia Aplicada 
Tendo sido concretizadas várias mudanças na fábrica desde o início da melhoria contínua, a Panrico 

adopta um método empregando várias ferramentas lean. Foram já realizados vários projectos: 5S, 

proporcionando uma maior organização dos espaços de trabalho, reorganização das equipas e 

coordenação entre turnos; implementação de quadros da gestão diária da fábrica (Kaizen diário), 

permitindo o conhecimento da realidade do dia-a-dia da empresa; implementação de vários projectos 

de melhoria contínua (Kaizen projecto), promovendo sistemas de recolha e tratamento de indicadores, 

diminuição de tempos de mudança de fabrico e desperdícios durante a produção; realização de 

formações para a normalização das mudanças e implementação das melhorias (em sala e on job).  

Na Panrico, os processos são realizados em conformidade com o Sistema de Gestão da Qualidade 

e Segurança Alimentar pela IFS. É de enorme relevância a garantia do sistema para existir uma norma 

comum com um sistema unificado de avaliação, estabelecer órgãos de certificação e auditores 

acreditados e qualificados, criar meios de comparabilidade e transparência dentro da cadeia completa 

de fornecedores e reduzir custos, tanto para fornecedores como para o comércio (IFS, 2016). 

Para dar início a um dado projecto, formam-se equipas naturais de melhoria contínua. Em termos 

conceptuais, estas equipas definem-se como um grupo de profissionais com determinadas funções e/ou 

formações distintas, que visualizam o problema em estudo e/ou a sua intervenção sob ângulos distintos. 

As equipas analisam rigorosamente indicadores de avaliação nas linhas de produção:  

 Desperdício em massa (kg), também designado por “merma pesada”7; 

                                                           
7 “Merma” é um termo proveniente de Espanha, utilizado na Panrico para designar todo o produto não-conforme, não 

correspondendo, assim, às exigências de produção. Todos os produtos não-conformes, ou seja, que não se adequam à venda 
para o cliente, são dispostos em sacos que se encontram distribuídos em zonas activas de produção ao longo das linhas. 
Quando concluída a produção de um dado produto e/ou turno, os sacos são rigorosamente pesados, registando-se os valores 
nas respectivas folhas de produção. Os produtos dos sacos de todas as linhas são juntos, sendo mais tarde vendidos como 
subprodutos, para ração animal. 
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 Eficiência global: OEE;  

 Índice de qualidade de saída (Índice de Calidad de Salida, ICS): avaliação da qualidade de produção 

final, de acordo com parâmetros especificados; 

 Percentagem de desvio de massas: relação entre a produção proveitosa e a produção total, como 

apresentado na Equação 2-6; 

 Número de microparagens (ou pequenas paragens) no processo: paragens com duração igual ou 

inferior a 5 minutos;  

 Tempo de mudança entre produtos; 

 Percentagem de avarias, etc. 

Com a avaliação dos indicadores referidos, a fábrica pretende seleccionar as linhas com prioridade 

de intervenção, focar objectivos, aumentar a qualidade produção e diminuir o número de avarias.  

 Priorização dos Casos de Estudo 
Primeiramente, foram analisados os dados estatísticos do histórico da empresa para cada linha, 

utilizando a regra de Pareto (Figura 3-1 e Figura 3-2). O diagrama da Figura 3-1 representa a 

percentagem de desvio de produção face ao número de massas produzidas com qualidade nas várias 

linhas, no último trimestre de 2015. 

 

Figura 3-1 – Diagrama de Pareto da percentagem média de desvio de massas de cada 
linha de produção no último trimestre de 2015. 

Apesar da regra 80/20 não se verificar neste caso, é possível concluir que as linhas com maior 

desvio de massas são as linhas 3, 5, 1 e 2, com 77% da contribuição.  A linha 3 não tem peso significativo 

em questão de produção, uma vez que o tempo de produção diário é diminuto face às restantes linhas 

(reduzida ocupação de fábrica). No caso da linha 5, tinham sido desenvolvidos projectos no mesmo 

âmbito há um tempo relativamente curto. Assim, as linhas com maior prioridade são as linhas 1 e 2. 

Observando o desperdício por linha no mês de Janeiro de 2016 (Figura 3-2), confirma-se que as linhas 
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2 e 1 apresentam uma quantidade elevada de desperdício, complementando os resultados 

apresentados no diagrama da Figura 3-1. 

 
Figura 3-2 – Diagrama de Pareto do desperdício pesado em toneladas no mês de Janeiro de 2016. 

Os produtos da linha 2 possuem uma ordem de grandeza (no mínimo) 10 vezes maior que a dos 

restantes produtos fabricados, logo com poucos ciclos de produção atinge-se logo um valor de merma 

igual ou superior aos produtos da linha 1. Desta forma, para a mesma ordem de grandeza, a linha que 

apresentava maior prioridade era a linha 1, decidindo iniciar-se o projecto de redução de merma 

pesada.  

Após a selecção da linha para o desenvolvimento do projecto de redução de merma pesada, decidiu 

criar-se também um projecto de recuperação de eficiência, se os resultados assim o justificassem. As 

equipas analisaram a eficiência de cada linha, no mês Janeiro, conforme apresentado na Figura 3-3, e 

concluíram que a menor percentagem de OEE ocorria nas linhas 3 e 2, com 68,4 e 70,5%, 

respectivamente. Seria de esperar que a escolha de linha para o projecto de OEE recaísse primeiramente 

sobre a linha 3, apresentando a menor eficiência, contudo e de acordo com o referido anteriormente 

(reduzida ocupação de fábrica), esta linha é dispensável para o presente estudo. Assim, a linha 2 é a que 

possuí maior necessidade de intervenção.  

 

Figura 3-3 – Percentagem de OEE de cada linha em Janeiro de 2016. 
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Foi realizada uma breve análise de todos os indicadores na linha 2 e interpretação das causas que 

contribuíam para um valor baixo de eficiência (ineficiências). Na empresa, consideram-se as seguintes 

ineficiências nos processos: 

 Descanso, por exemplo tempo para refeições e/ou outras necessidades básicas dos trabalhadores; 

 Avarias, que provocam desperdício, com a paragem do processo de produção; 

 Merma, desperdício no fim de linha, influenciando negativamente a quantidade produzida de 

produto conforme; 

 Mudanças de formato, tempo de linha em que não se produz, devido a transições para limpeza ou 

preparação de equipamentos, entre o fim da produção de um produto e o início de produção do 

produto seguinte;  

 Baixo rendimento do processo, indicador onde se incluem ocorrências que influenciam 

negativamente a eficiência da linha e que não se incluem na definição dos indicadores 

anteriormente referidos; estas ocorrências aparecem num segmento “não identificado” (Ex.: 

redução de velocidade e microparagens no processo). 

Em Janeiro de 2016, sendo a percentagem de eficiência na linha 2 de 70,5%, a restante 

percentagem, 29,5%, contemplava a fracção de ineficiências.  

 
Figura 3-4 – Diagrama de Pareto da percentagem de ineficiências na linha 2, no mês Janeiro de 2016. 

Pela análise do diagrama da Figura 3-4, concluiu-se que a percentagem relativa ao descanso foi 

nula, referente às avarias foi de 0,73%, de merma igual a 3,94%, mudança de formato 7,16% e 17,7% 

“não identificado”.  

Assim, para aumentar a OEE da linha, seria necessário reduzir esta fatia não identificada de 

ineficiências, logo descobrir a origem das reduções de velocidade e/ou das pequenas paragens. 
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 Na Tabela 3-1 apresentam-se, resumidamente, os objectivos definidos para cada projecto. 

Tabela 3-1 – Objectivos definidos para cada projecto nas linhas 1e 2 

Objectivos Caso de Estudo I - Linha 1 Caso de Estudo II - Linha 2 

O quê 
Reduzir produto defeituoso  

no fim de linha 
Reduzir/suprimir variações de velocidade 

e pequenas paragens no processo 

Onde A jusante do forno (até ao fim de linha) 
Do início de linha (amassados) até à zona 

do forno 

Quanto 
Redução de merma pesada em 30%  

(3,5% para ≈ 2,5%) 
Redução da percentagem “Não 

identificado” em 30% (17,7% para 12,4%) 

Quando 3 meses 3 meses 

Conforme apresentado, a zona foco do caso de estudo I situou-se a jusante do forno até ao fim da 

linha 1. O objectivo recaiu na redução de merma pesada em 30%, de 3,5% para 2,5%, logo 1 pp. 

No segundo caso de estudo, o objectivo incidiu em baixar a percentagem “não identificado” em 

30% na linha 2, de 17,7% para 12,4% (5,3 pp) e as zonas alvo foram desde a zona de amassados até ao 

forno. Os projectos inicialmente tiveram o objectivo de se realizarem em 3 meses, contudo por demora 

de algumas acções pendentes, decidiu-se o prolongamento de ambos até ao fim do estágio, logo com 

duração de 6 meses. 

 Caso de Estudo I - Redução de Merma Pesada na Linha 1 
Resumindo, o primeiro caso de estudo baseia-se num projecto de redução de merma pesada na 

linha 1, tendo como objectivo a redução de produtos defeituosos. A recolha de dados incidiu sobre os 

produtos A e B. Estes produtos possuem forma rectangular e arredondada nas extremidades e são 

comumente designados de bolos. O produto A possui recheio de creme de chocolate e o produto B 

possui cortes superficiais. 

3.3.1 Processo de Fabrico 

Antes de uma descrição mais detalhada das etapas 

do processo da linha 1, apresenta-se a síntese do 

processo de fabrico para os produtos A e B na Figura 3-5: 

preparação e fermentação da massa, corte superficial no 

produto B, cozimento, desmoldagem, arrefecimento, 

injecção de creme de chocolate no produto A e 

embalagem. Na Figura 3-6 apresenta-se a planta das 

zonas relevantes da linha para o presente projecto. 

 
Figura 3-5– Diagrama esquemático das etapas do 

processo de produção dos produtos A e B na linha 1. 
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Figura 3-6 – Planta esquemática das zonas da linha 1 da fábrica Mem Martins da Panrico® 8.8

                                                           
8As zonas apresentadas são expressas com a respectiva numeração no texto a jusante. 
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Preparação da Massa  

Depois da massa preparada na zona de amassados (1), procede-se ao seu corte (2), e em seguida, 

a massa é disposta em tabuleiros (3.a)). Os tabuleiros apresentam formas e dimensões diferentes 

consoante o produto, A ou B. Em seguida, no caso do produto B, há uma etapa extra, com ejectores de 

água que incidem na sua superfície gerando três cortes (3.b)). 

Fermentação, Cozimento, Desmoldagem e Arrefecimento 

Em seguida, os tabuleiros são conduzidos por transportadores até à câmara de fermentação (4) 

(por vezes também abreviada de CF para simplificação) e seguem, posteriormente, para o forno (5).  

Após a etapa de cozimento, os tabuleiros passam por um aspirador-soprador (6), que suga e expele 

continuamente os bolos, ajudando-os a libertarem-se dos tabuleiros. Posteriormente, os tabuleiros são 

encaminhados até à desmoldeadora com uma placa de agulhas (7), que por sua vez agarram e 

depositam cada produto em cima de telas (rolantes), conduzindo-os para a câmara de arrefecimento 

(8) (por vezes também abreviada de CA para simplificação). É importante o controlo da temperatura e 

humidade da CA para garantir a especificação dos produtos. 

Embalagem Individual 

Após o arrefecimento, os bolos são conduzidos sequencialmente por tapetes transportadores e 

alimentados a três máquinas, muito idênticas. Cada máquina é constituída por: calhas, responsáveis 

pelo transporte individual dos bolos; uma injectadora, responsável pela introdução de creme de 

chocolate no produto A; uma transferência e “empurradores”, transportando os bolos até à 

embaladora; e detectores de metais e peso. Para uma análise mais simplificada, estabelecem-se duas 

zonas: selecção de produto (calhas e injectadora) e embalagem (entre a transferência e embaladoras 

pack). A discrepância de velocidade de produção das três máquinas não é significativa, pelo que se 

considera constante e igual entre si. 

Os produtos são, em seguida, colocados em “calhas” (9) por um operador (zona de selecção de 

produto). No final do processo de cozimento, os produtos tornam-se flexíveis e vulneráveis, deste 

modo, requerem um manuseamento cuidadoso para evitar a sua deformação. No caso dos produtos A, 

ocorre a etapa de injecção de creme chocolate (10.a)), antes de serem embalados (como indicado no 

esquema da Figura 3-5). 

Em seguida os bolos são transferidos e conduzidos num corredor (com a ajuda dos empurradores) 

chegando à embaladora, onde são embalados individualmente (10.b)). As embalagens são seladas na 

parte inferior, com ajuda de uma roldana, e nas suas extremidades, por acção de uma faca aquecida 

permanentemente. Nesta zona (embalagem) existe também um operador por máquina, recebendo os 

bolos embalados individualmente e conduzindo-os, se for o caso, para a embalagem em pack (10.c)).  
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Os operadores repõem os rolos de película de embalagem, controlam o processo de datação, de 

detecção de metais e todas as velocidades e temperaturas impostas em todos os equipamentos da 

embalagem (transportadores, películas, facas de embalagem, etc). Todas estas variáveis referidas 

devem ser standardizadas, cujos valores de especificação devem constar em tabelas visíveis, para que 

operadores cumpram com a “instrução e operação” (abreviado por IO na empresa). É importante que 

os valores dos parâmetros de processo de cada produto estejam visíveis e de uma forma clara, para fácil 

interpretação de todos. É de extrema relevância o controlo visual, elemento básico na melhoria 

contínua, e a garantia de que o produto está embalado correctamente, com o lote e data de validade 

correctos. Os colaboradores em equipa têm um papel muito importante para os objectivos dos 

projectos em estudo, pois certificam todo o processo de produção, aplicando-se dois dos 12 princípios 

da melhoria contínua: “trabalhar em equipa, colaborando”, “não subestime a inteligência e o 

conhecimento dos outros” (secção 2.4.2.). 

Os bolos embalados individualmente passam por um detector de metais e, em seguida, passam 

por uma balança, que permite a rejeição dos produtos com peso abaixo do limite mínimo (rejeição por 

peso), os bolos que vêm muito próximos uns dos outros (rejeição por cadência) e os bolos que são 

embalados ligados um ao outro (rejeição por longitude). A rejeição, tanto no detector de metais como 

na balança é feita por um sopro de ar, direccionando as embalagens para uma caixa de produtos não-

conformes e em seguida para sacos, mais tarde pesados, contribuindo para os dados de merma pesada.  

Quanto aos produtos com excesso de peso, são rejeitados apenas quando têm um peso muito 

acima do especificado, tudo o resto passa e segue para o cliente, sendo prejuízo para a empresa. 

Contudo, é preferível este tipo de perda face ao fabrico de produtos não-conformes que conduz a um 

prejuízo na totalidade. Atendendo ao método de corte de massa, o objectivo fica muito dificultado e 

assim, por uma questão de segurança, para existir uma margem, opta-se por cortar o produto com o 

peso ligeiramente acima de especificação. Um dos objectivos a curto-prazo é a optimização de peso, 

tentando não existir muita oscilação (acima ou abaixo) do especificado, para evitar desperdício e 

consequentemente excesso de produção, como indicado em “os sete desperdícios” na secção 2.3.  

Embalagem Pack 

Os produtos embalados nas máquinas 2 e 3 são colocados por operadores num transportador e 

seguem para a embaladora de pack (máquina 4) (10.c)), dando origem a embalagens de 2 ou 4 unidades 

do produto A e de 8 unidades do produto B. As embalagens pack também são datadas e pesadas. A 

embaladora 1 geralmente funciona para produzir embalagens individuais de produto A, no entanto, 

quando é necessário, alimenta a máquina 5, originando posteriormente embalagens pack. 

Por fim, os bolos são colocados em cestas e seguem para o armazém, estando prontos para 

expedição. 
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3.3.2 Planeamento e Análise de Dados Disponíveis 

Os casos de estudos seguiram uma determinada metodologia, como referido anteriormente, e a 

sua calendarização é apresentada em Anexo I. 

A primeira fase do planeamento é a identificação de defeitos e sua origem. Numa segunda etapa 

restabeleceram-se as condições básicas possíveis, que serão apresentadas na secção 4.1.3. O próximo 

passo consistiu na compreensão das causas que originam os defeitos mais frequentes identificados na 

primeira etapa, definindo-se parâmetros de controlo, recolhendo-se dados e avaliando-os com o auxílio 

de ferramentas como o diagrama de Pareto e método de 5 porquês. Na quarta etapa, construiu-se um 

plano de acção, onde foram incluídas as condições básicas restabelecidas e todas as propostas de acções 

de melhoria (secção 4.1.4). Posteriormente, garantiu-se a optimização do processo, apresentando 

resultados na secção 4.1.5. A última etapa engloba todas as conclusões de objectivos cumpridos e 

sugestões para possíveis trabalhos futuros, e esta é apresentada no capítulo 4.2.7.  

 
Figura 3-7 – Diagrama de Pareto de merma pesada, em toneladas, por zona na linha 1, no 

mês de Janeiro de 2016. 

 
Figura 3-8 – Diagrama de Pareto de merma pesada, em Kg, por local na linha 1, no mês de Janeiro de 2016. 
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Para iniciar a primeira etapa de identificação de defeitos e a sua origem, foi necessário avaliar 

primeiramente os resultados anteriores ao início do projecto. Deste modo, começou por analisar-se os 

diagramas de Pareto de merma pesada por zona e local, no mês de Janeiro (Figura 3-7 e Figura 3-8 ), 

concluindo acerca das zonas críticas da linha, foco de maior desperdício. 

Pela Figura 3-7, verificou-se que as zonas de selecção de produto (onde pertencem as “calhas”) e 

de embalagem seriam as zonas que apresentavam maior desperdício. De acordo com a Figura 3-8, 

conclui-se que a zona de selecção de produto é a zona que apresenta maior urgência em todas as 

máquinas, sendo que com maior prioridade nas máquinas 2 e 3. As zonas de desmoldagem e 

embalagem nas máquinas 2 e 3 são também locais de importância de estudo. Assim as zonas de 

selecção produto e embalagem apresentavam a maior urgência de intervenção, não sendo foco de 

todos os defeitos, mas pela elevada quantidade de desperdício presente nas mesmas. 

3.3.3 Sistema de Recolha de Dados 

O próximo passo foi a construção de um sistema de recolha de dados (Anexos II) que permitisse 

identificar a frequência horária por máquina dos defeitos mais comuns nas duas zonas alvo.  

Tendo em consideração que os pedidos dos clientes são feitos diariamente e que isso implica que 

o planeamento seja realizado todos os dias, a produção não é constante em termos de quantidade e de 

tipo/formato de produto. Essa variação limita a preparação de um plano de amostragem rigoroso. 

A informação foi recolhida por amostragem nos turnos da manhã e da tarde, durante todos os dias 

úteis do estágio, sendo que um ou dois, foi o número de observações mínimo realizado por dia, com 

duração mínima de 20 minutos em cada zona de cada máquina (selecção de produto e embalagem). 

Consideraram-se como variáveis constantes as pessoas que executavam as tarefas, os turnos e o 

processo das linhas. Posteriormente, a informação era transposta para uma base de dados e 

diariamente analisada com base em métodos lean.  

Na empresa são realizadas reuniões semanalmente, onde se avaliam resultados e sugerem-se 

acções de melhoria (Kaizen projecto). Geralmente, as acções decididas com base no comportamento 

da linha são comunicadas aos restantes colaboradores, para que corra tudo em conformidade com o 

planeado e com mútua cooperação de todos. As reuniões servem também para resolver problemas de 

maior urgência e garantir o seguimento da calendarização planeada inicialmente. 

3.3.4 Identificação de Defeitos e sua Origem 

Depois da recolha de dados com o sistema descrito, identificaram-se os defeitos dos produtos nas 

zonas críticas referidas anteriormente: selecção de produto e embalagem (Tabela 3-2 e  Tabela 3-3).  

Existiram outros defeitos, como é possível observar nas folhas de recolha de dados, no entanto 

com a sua baixa frequência de ocorrência não houve necessidade de serem expostos e discutidos.
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Tabela 3-2– Defeitos dos produtos A e B na zona de selecção de produto na linha 1 9 

Bolo com bolhas na 
superfície 

 

Bolo “enfarinhado” 

 

Bolo "raspado" na 
superfície 

 

Bolo "esmagado" 

 

Bolo furado/rasgado 
pelas agulhas da 
desmoldeadora 

 

Bolo sem forma 
adequada 

 

“Bolos juntos” 

 

Bolo malformado na 
base 

 

Bolo com corte com 
profundidade 

 

Bolo manchado na 
base 

 

Bolo queimado 

 

Bolo com corte no 
sítio errado 

 

Bolo pequeno 

 

Bolo sem corte 

 

Bolo partido pelo 
corte 
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9 As imagens são exemplos representativos dos defeitos. 

Tabela 3-3 – Defeitos dos produtos A e B na zona de embalagem na linha 1 9 

Bolo acumulado 
antes da faca 

 

Bolo entalado 
pela faca 

 

Bolo preso nos 
“empurradores” 

 

Bolo preso na 
transferência 

 

Embalagem 
com imagem 
descentrada 

 
 

Embalagem mal 
selada nas 

extremidades 

 

Embalagem mal 
selada na base 

 

Rejeição peso 

 

Rejeição 
longitude 

 

Bolo preso na injectadora (sem imagem representativa) 
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Após a identificação dos defeitos e da sua origem, a recolha de dados continuou, de modo a 

existirem dados suficientes que permitissem resultados fidedignos. Todos os dados foram tratados em 

Microsoft® Excel e serão apresentados no capítulo 4. 

 Caso de Estudo II - Aumento de OEE na Linha 2  
Recapitulando, o segundo caso de estudo incidiu num projecto de aumento de OEE na linha 2, 

tendo como objectivo a identificação e diminuição de causas que conduzissem a ineficiências, 

“desperdício do próprio processo”, como referido em 7W no desenvolvimento do TPS. A recolha de 

dados incidiu sobre os formatos C e D de pão de forma. 

3.4.1 Processo de Fabrico 

Igualmente ao primeiro caso de estudo, antes de uma análise pormenorizada, apresenta-se a 

síntese do processo de fabrico de pão (Figura 3-9): amassadura, corte e boleamento, pré-fermentação, 

laminagem e formação da massa, fermentação, cozimento, desmoldagem, arrefecimento e por último 

a embalagem. Na Figura 3-10 apresenta-se o layout das zonas da linha 2 relevantes para o projecto de 

aumento de OEE. 

 

Figura 3-9 – Diagrama esquemático das etapas do processo de produção da linha 2.

Embalagem

Arrefecimento

Desmoldagem

Cozimento

Fermentação

Laminagem e formação

Pré-fermentação

Corte e boleamento

Amassadura

Pão
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Figura 3-10 – Planta esquemática das zonas da linha 2 da fábrica de Mem Martins da Panrico®.10

                                                           
10As zonas apresentadas são expressas com a respectiva numeração no texto a jusante. 
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Preparação da massa 

Numa primeira fase são preparadas e pesadas as matérias-primas correspondentes a cada formato 

de pão de forma a produzir. Na zona de amassados (1), os ingredientes são misturados e amassados 

(1.a)). As batedeiras empregues na fábrica são montadas verticalmente e têm um mecanismo que 

permite elevá-las ou descê-las para dentro de uma cuba cilíndrica, onde se misturam as matérias-

primas. Este tipo de equipamento possibilita o deslocamento da cuba, permitindo uma descarga de 

massa mais facilitada, não interferindo no tempo de amassadura, para além de que a massa pode 

repousar na mesma cuba onde foi amassada, não sendo necessária uma transferência extra. Existe 

também a vantagem de que batedeira possui uma pequena abertura na tampa, que permite 

acompanhar visualmente o estado da massa. 

Em seguida, a cuba é elevada até à divisora, onde é depositada e cortada a massa, formando 

pequenos cubos que posteriormente são boleados e pesados (1.b)). A balança controla os limites 

mínimos e máximos de peso admitido. Se os fragmentos de massa estiverem abaixo ou acima do peso 

de especificação, são rejeitados e realimentados à divisora. Por fim, as “bolas de massa” seguem para a 

câmara de pré-fermentação (1.c)), onde permanecem durante cerca de 5 minutos. 

Laminagem, Fermentação e Cozimento 

Depois do repouso, a massa é laminada e passa pela formadora, onde é enrolada (2). Cada quatro 

rolos de massa caiem sobre um molde paralelepipédico, que segue num transportador. 

Os moldes seguem por transportadores e passam por uma “cancela”, deixando passar quatro 

moldes de cada vez (3). Os moldes passam por um sensor (à entrada da câmara de fermentação) que 

dá ordem de passagem e avançam para prateleiras que são elevadas até à câmara (4). Consoante o 

tamanho e o tipo de pão, as variáveis operatórias da câmara de fermentação são ajustadas. 

Posteriormente, os moldes são previamente vedados com tampas e seguem para o forno, onde se dá o 

passo de cozedura (5).  

Desmoldagem, Arrefecimento e Embalagem 

Depois de saírem do forno, os moldes com os pães são conduzidos por transportadores até à 

desmoldeadora (6). Primeiramente, são retiradas as suas tampas com um íman e o pão de forma é, em 

seguida, desmoldado e depositado num tapete que segue para a câmara de arrefecimento (7).  

Após o processo de arrefecimento, o pão passa pelo detector de metais, para garantir a inexistência 

de vestígios metálicos. Posteriormente, na zona de embalagem (8), o pão é fatiado, embalado, datado 

e pesado, e em seguida segue para cestas. Caso não possua o peso de especificação é rejeitado. Esta 

etapa não é desenvolvida e descrita detalhadamente por não ser alvo do projecto realizado na linha 2. 
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3.4.2 Planeamento e Análise de Dados Disponíveis 

No projecto de aumento de OEE, o procedimento foi o mesmo, foi realizada a calendarização de 

todos os passos apresentada em Anexo I. 

Por ter sido necessário esclarecer os parâmetros relevantes neste projecto nos objectivos 

(ineficiências do processo), a análise de dados disponíveis da linha 2 foi realizada na secção 3.2 

(Priorização dos Casos de Estudo). 

3.4.3 Identificação de Pequenas Paragens e sua Origem 

Ao longo do estudo, verificaram-se algumas situações que conduziam a reduções de velocidade ou 

a pequenas paragens no processo, como é possível observar na Tabela 3-4. 

Tabela 3-4 – Reduções de Velocidade e/ou Pequenas paragens no processo 

Falha na descarga de farinha 

Falha no corte de massa 

Oscilação de peso da massa 

Acumulação de massa entre a divisora e a formadora 

Acumulação de moldes 

Ausência de moldes 

Falha no transporte de moldes 

Encravamento de tampas 

Encravamento de moldes à entrada do forno 

O grupo decidiu agir e fazer um estudo de maior profundidade nas zonas onde se confirmou maior 

número de microparagens: 

 Oscilação de peso da massa: a divisora apesar de ligada electricamente à balança, não estava 

monitorizada de modo a responder conforme os valores de peso apresentados no ecrã da balança, 

ou seja, não realizava o ajuste de corte para manter optimizado o peso da massa; 

 Falha no transporte de moldes: alguns transportadores e sensores não funcionavam continua e 

correctamente na entrada da câmara de fermentação, provocando um número significativo de 

prateleiras vazias ou incompletas na mesma. Decidiu, assim, contar-se o número de prateleiras 

vazias ou incompletas e traduzir em tempo de perda. Mais tarde para investigar a causa de tal 

acontecimento, descobriu-se que a cancela antes da câmara não abria no tempo correcto e por 

vezes quando era no tempo certo, o número de moldes que passava pela mesma não era correcto. 

Assim, verificaram-se tais situações: 

o Passavam correctamente 4 moldes pela cancela até à prateleira e subiam para a câmara 

conforme pretendido (situação conforme); 

o Passavam correctamente 4 moldes pela cancela, no entanto não chegavam a entrar os 4 para 

prateleira, ficando um no transportador imediatamente antes da câmara e por isso a 

prateleira recolhia um total de 3 moldes; 
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o Passavam correctamente 4 moldes pela cancela, no entanto não chegavam a entrar os 4 para 

prateleira, por atraso do o último molde; 

o A cancela não abria, por não haver o número de moldes suficiente (quatro); 

o A cancela não abria mesmo com o número de moldes suficiente (quatro ou mais). 

Igualmente ao projecto realizado na linha 1, os dados recolhidos no processo de produção foram 

posteriormente descarregados e tratados no programa Microsoft® Excel.  

Na Tabela 3-5 apresentam-se as diferentes situações de acesso inadequado de moldes à câmara 

de fermentação de pão. 

Tabela 3-5 – Diferentes situações de acesso inadequado de moldes à CF 

1.‘Não’ passagem de moldes para CF (número de moldes insuficiente na cancela) 

   
1.a) Tapete antes da cancela com 3 

moldes apenas 
1.a) Não abertura da cancela 1.c) Origem a prateleira da CF vazia 

2.‘Não’ passagem de moldes para CF (número de moldes suficiente na cancela) 

   
2.a) Tapete antes da cancela com 4 

moldes 
2.b) Não abertura da cancela 2.c) Origem a prateleira da CF vazia 

3.Entrada de 3 moldes na CF (Chegada tardia ou encravamento do último molde) 

   

3.a) Tapete antes da cancela com 4 
moldes 

3.b) Passagem de 3 moldes para a 
zona de entrada da CF, ficando um 

pendente 
3.c) Origem a prateleira com 3 moldes 
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4.Encravamento da CF por aglomeração de 5 moldes 

   

5.a) Entrada de 3 moldes para a CF, 
ficando um pendente 

5.b) Passagem 4 moldes pela cancela 
5.c) Aglomeração de 5 moldes na 

entrada da CF 

 
5. d) Origem a encravamento na CF 

5.Encravamento da CF por passagem de 5 moldes pela cancela 

   

4.a) Passagem de 5 moldes pela 
cancela 

4.b) Passagem de 5 moldes para a 
zona de entrada da CF 

4.c) Origem a encravamento na CF 

 

3.4.4 Sistema de Recolha de Dados 

Criou-se um sistema de recolha de dados para as zonas onde se verificaram maior frequência de 

microparagens, identificadas como críticas. 

A informação foi recolhida por amostragem nos turnos da manhã e da tarde, durante todos os dias 

úteis do estágio, no entanto dado a produção de formatos variar todos os dias, o estudo foi levado a 

cabo em dias não consecutivos, sendo uma ou duas vezes, o número de observações mínimo por dia, 

com duração mínima de 15 minutos na câmara de fermentação; no mínimo, cinco vezes por dia na zona 

da divisora-balança. Consideraram-se como variáveis constantes as pessoas que executavam as tarefas, 

os turnos e o processo das linhas. 

No Anexo III, apresenta-se a folha de recolha de dados criada para a zona da balança-divisora. É 

relevante a recolha dos valores de capacidade (unidades de bolas de massa produzidas por hora) e 
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comparação aos valores de velocidade da câmara de fermentação, para averiguar se ambos são 

concordantes, para não ocorrer o caso de se produzir mais do que se pode alimentar à câmara de 

fermentação, resultando em encravamentos, ou o caso de se produzir menos e ficarem prateleiras 

vazias na câmara, originando perda de tempo, outro grande desperdício dos 7W. É relevante o controlo 

dos valores de peso das bolas de massa e a frequência de rejeição por excesso ou defeito no peso, 

significando perda de tempo e, por isso, também a importância de conhecer a percentagem de abertura 

da divisora, que controla a dimensão da massa cortada na divisora.  

Criaram-se também folhas de dados que permitissem contabilizar o número de moldes que 

passavam pela cancela na curva antes da câmara de fermentação (Anexo IV) e número de moldes nas 

prateleiras dentro da câmara (Anexo V).  
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4. Análise e Tratamento de Dados  

No presente capítulo, apresentam-se todos os dados recolhidos e analisados, de acordo com o 

planeamento anteriormente referido e aplicando sempre um “pensamento magro”. 

Igualmente ao capítulo anterior, a análise e tratamento de dados também estará dividida por 

projecto, pois apesar de terem pontos em comum, tratam-se de dois casos independentes, com 

resultados e acções diferentes. 

 Caso de Estudo I - Redução de Merma Pesada na Linha 1 

4.1.1 Frequência de Defeitos 

Para reduzir a merma no processo de produção da linha 1, utilizou-se primeiramente a regra 80/20, 

tentando identificar 80% dos defeitos, com o intuito de descobrir 20% das suas causas. 

Para a construção dos diagramas de Pareto, inicialmente determinou-se a frequência média de 

defeitos (unidades/hora/máquina), a partir das amostras recolhidas num dado período de tempo. Para 

facilitar a análise, considera-se a frequência de defeitos igual para cada máquina. Uma vez que a base 

das amostras é diferente (diferentes intervalos de tempo), o número de ocorrências de cada amostra é 

dividido pelo tempo de observação, de modo a encontrar uma estimativa de ocorrências por hora 

(frequência horária) e posteriormente determinou-se a média de frequências num conjunto de 

observações (amostras). Posteriormente, ordenou-se por magnitude de contribuição e determinou-se 

a percentagem acumulada para cada tipo defeito. Assim, tratando 80% das consequências, podem ser 

resolvidas 20% das suas causas. 

Os diagramas de Pareto seguintes reportam a frequência horária de bolos com defeito antes de 

qualquer acção efectuada no projecto (antes de qualquer reposição de condições base ou de aplicação 

de acções de melhoria). 

 
Figura 4-1 – Diagrama de Pareto da frequência de defeitos do produto A por máquina na zona de selecção de produto. 
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Construiu-se, primeiramente, o diagrama de Pareto da zona com maior quantidade de produtos 

defeituosos na linha 1, a zona de selecção de produto (Figura 4-1). Verificou-se que os defeitos mais 

frequentes do produto A eram o bolo “furado” e “rasgado pelas agulhas” da placa desmoldeadora, os 

bolos “juntos”, o bolo “esmagado” e pequeno, representando 78% das ocorrências. 

Em relação ao produto B, as características “manchado ou malformado na base”, com “corte no 

sítio errado”, “pequeno”, “partido pelo corte” ou mesmo “sem corte”, eram as que mais se destacavam, 

perfazendo 77% das consequências mais críticas (Figura 4-2). 

 
Figura 4-2 – Diagrama de Pareto da frequência de defeitos do produto B por máquina na zona de selecção de produto. 

Na Tabela 4-1, apresenta-se a percentagem de contribuição dos defeitos na zona de selecção de 

produto. Os defeitos mais frequentes apresentam-se a negrito. 

Tabela 4-1 – Percentagem de contribuição com base na frequência horária de defeitos dos produtos 
A e B na zona de selecção de produto 

Defeitos Produto A Produto B 

Bolo furado pelas agulhas 26 % 2,0 % 

Bolo rasgado pelas agulhas 17 % 0,87 % 

Bolos juntos 16 % 0,68 % 

Bolo "esmagado" 11 % 4,8 % 

Bolo pequeno 7,3 % 13 % 

Bolo malformado na base 7,1% 5,2 % 

Bolo queimado 4,4 % 2,9 % 

Bolo raspado na superfície 4,1 % 2,8 % 

Bolo "enfarinhado" 2,8 % 3,0 % 

Bolo sem forma adequada 2,3 % 2,4 % 

Bolo manchado na superfície 0,60 % 0,0 % 

Bolo com bolhas na superfície 0,53 % 0,0 % 

Bolo manchado na base 0,40 % 30 % 

Produto B com corte no sítio errado - 15 % 

Produto B partido pelo corte - 8,3 % 

Produto B sem corte - 5,2 % 

Produto B com corte muito profundo - 3,6 % 
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Em seguida, procedeu-se ao tratamento dos dados recolhidos na zona de embalagem. No caso do 

produto A, o entalamento dos bolos nos empurradores e na transferência e a rejeição por peso foram 

as situações mais comuns antes de qualquer acção realizada, correspondendo a 80% das ocorrências 

(Figura 4-3). 

 
Figura 4-3 – Diagrama de Pareto da frequência de defeitos de bolos ou embalagens do produto A  

por máquina na zona de embalagem. 

 
Figura 4-4 – Diagrama de Pareto da frequência de defeitos do produto B ou suas embalagens  

por máquina na zona de embalagem. 

Tabela 4-2 – Percentagem de contribuição com base na frequência horária de defeitos dos produtos 
A e B ou das suas embalagens na zona de embalagem 

Defeitos Produto A Produto B 

Bolo preso nos “empurradores” 33 % 23 % 

Bolo preso na transferência 27 % 0,0 % 

Rejeição peso 21 % 21 % 

Embalagem mal selada na base 7,7 % 0,0 % 

Bolo entalado pela faca 6,0 % 13 % 

Acumulado antes da faca 1,8 % 14 % 

Embalagem com imagem descentrada 1,7 % 11 

Embalagem mal selada nas extremidades 1,5 % 6,1 % 

Rejeição longitude 0,88 % 24 % 

                                                           
11 O produto B não tem valor percentual pois a sua embalagem individual não contém qualquer imagem. 
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Para além da rejeição por peso e entalamento nos empurradores, como ocorreu nos produtos A, 

o produto B foi rejeitado por longitude com a frequência mais elevada (Figura 4-4). Na Tabela 4-2, 

apresenta-se a percentagem de contribuição dos defeitos na zona de embalagem. 

4.1.2 Causas-raiz 

Em seguida, utilizou-se mais um dos 12 princípios da melhoria contínua, o método 5 Porquês, com 

intuito de encontrar as possíveis causas para os defeitos apresentados anteriormente. Como referido 

no segundo capítulo, esta metodologia utiliza uma sequência de perguntas (cinco vezes) para identificar 

a causa de um problema, indo para além dos sinais mais óbvios.  

As tabelas respectivas a esta metodologia para os dois projectos apresentam-se em Anexo VI e 

Anexo VII. No projecto de redução de merma utilizou-se a técnica para identificar as causas dos defeitos 

dos produtos A e B identificados nas zonas selecção de produto e embalagem. 

Em concordância com o modelo da empresa, depois da aplicação do método 5 Porquês, 

identificaram-se os 4M’s de acordo com a sua origem: “Máquina, Material, Método e Mão-de-obra” e 

construiu-se o diagrama de Ishikawa, como o intuito de encontrar as causas-raiz (Figura 4-5). 

 
Figura 4-5 – Diagrama de Ishikawa referente ao projecto de redução de merma pesada na linha 1. 

Posteriormente, identificaram-se as acções que deveriam ser realizadas periodicamente (acções 

preventivas) e as realizadas no momento (acções correctivas), quem as realizou e quando foram 

concretizadas. Por fim, o autor decidiu criar uma coluna extra na tabela dos 5 Porquês, a coluna de 

controlo, para facilitar a interpretação dos resultados. No controlo, a acção apresenta-se como “ok”, 

quando foi realizada, “pendente”, quando fica em espera, e/ou como “sugestão para trabalho futuro”. 
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4.1.3 Restabelecimento de Condições Básicas 

Depois de encontrar as causas de alguns defeitos e antes de se sugerir qualquer tipo de acções de 

melhoria, foi importante analisar o funcionamento dos processos de fabrico. Ao acompanhar o processo 

de produção da linha 1, identificaram-se algumas zonas onde as condições básicas de processamento 

se tinham alterado sem que tal fosse programado e, por isso, havia necessidade de serem repostas 

(Tabela 4-3). Todas as decisões tomadas foram descritas num plano de acção (Anexo VIII) para permitir 

o planeamento de todas as acções de forma organizada.  

Tabela 4-3 - Restabelecimento de condições básicas de processamento na linha 1 

Zona/Material  Problema Acções 

Ejectores de 
água após CF 

Produto B com corte no sitio errado ou 
com profundidade, partido pelo corte e 

sem corte 

(1) Afinações nos ejectores de água do corte 
do produto B 

Tabuleiros de 
produto B 

Produto B manchado na base 
(2) Reparação e revestimento de tabuleiros 

do produto B 

Desmoldeadora 
Produtos A “furado ou rasgado pelas 

agulhas” 
(3) Afinação da desmoldeadora 

Câmara de 
arrefecimento 

Bolos “esmagados” e cadência de entrada 
de bolos desproporcional entre máquinas 

(4) Adição/substituição de fitas à saída da 
câmara de arrefecimento 

Embaladoras 
(transferência) 

Bolos presos na transferência e presos 
nos empurradores 

(5) Reparação de materiais pneumáticos 
e/ou válvulas nas transferências das 
embaladoras 

Embaladoras 
(empurradores) 

(6) Lubrificação de correntes nos 
empurradores 

Embaladoras 
(corredores) 

(7) Prolongamento de guias e reparação dos 
corredores amolgados a jusante dos 
empurradores 

Embaladoras 
(facas) 

Rejeição longitude, bolos entalados na 
faca e embalagens mal seladas nas 

extremidades. 

(8) Substituição de facas de corte de 
embalagem 

Base de deslize 
da película 

Bolos acumulado antes da faca e 
embalagens mal seladas na base 

(9) Substituição da base de deslize da 
película (revestimento novo) 

(1) Afinações nos ejectores de água do corte de produto B  

A rejeição de produto B sem o número de cortes superficiais de especificação (três), ou com o 

número correcto, contudo descentrados e/ou desproporcionais entre si, foram situações bastante 

comuns e com elevada frequência antes das intervenções implementadas. A Figura 4-6 apresenta a 

diferença do número de cortes do produto B, antes e após a acção de afinação nos ejectores de água 

responsáveis pelo corte superficial do produto B. À esquerda, observa-se os produtos B depois de 

passarem pelos ejectores, e é possível visualizar que parte têm apenas 2 cortes e com dimensões 

desproporcionais entre si, e após a acção, à direita, os produtos B voltaram a ter o número correcto de 

cortes, centrados e com dimensões proporcionais entre si. A Figura 4-7 quantifica os resultados 

referidos. Conclui-se que os bolos com “corte no sítio errado” diminuíram significativamente (em média 

de 13/h para 3/h por máquina), traduzindo-se numa redução de 77%. Os produtos B “sem corte” e 
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“partidos pelo corte” também diminuíram de 3/h e 4/h, para 2/h e 1/h unidades, respectivamente. O 

corte com profundidade deixou de ocorrer. 

 

Figura 4-6 – Ilustração do efeito da operacionalidade dos ejectores de água. Antes: Número de cortes ou cortes 
“descentrados” do produto B (aparecendo 2 em vez de 3) e com dimensões desproporcionais entre si; Depois: Cortes do 

produto B centrados e com dimensões proporcionais entre si. 

 

Figura 4-7 – Efeito do restabelecimento de condições básicas na linha 1: Frequência de defeitos do produto B, antes e após 
as afinações no corte de água. 

(2) Reparação e revestimento de tabuleiros de produto B 

 
Figura 4-8 – Ilustração das diferenças de antes e após o revestimento de tabuleiros de produto B. Antes: Tabuleiros de 

produto B com revestimento gasto; Depois: Tabuleiros de produto B com revestimento novo. 
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Outra situação de urgência de acção foi a de bolos com base manchada, especialmente o produto 

B, com 36/h face a 0,53/h de produto A (Figura 4-1 e Figura 4-2), devendo-se maioritariamente ao 

desgaste dos seus tabuleiros. Desta forma, o grupo requereu o revestimento dos tabuleiros de produto 

B com a superfície desgastada (Figura 4-8) e até mesmo a substituição dos que apresentavam excesso 

de utilização por tabuleiros novos. 

 

Figura 4-9 – Efeito do restabelecimento de tabuleiros de produto B conformes: Frequência de defeitos de produto B, antes e 
após entrada de tabuleiros com revestimento novo em linha. 

Os resultados do gráfico da Figura 4-9 mostram que a frequência do defeito “manchado na base” 

no produto B diminuiu com expressão, assinalando-se quatro patamares decrescentes. Ao longo do 

projecto, a linha recebeu tabuleiros com revestimento novo em porções e em alturas diferentes (três 

acções). Inicialmente antes de qualquer acção, a frequência média de bolos “manchados na base” era 

de 36/h, e após a primeira acção baixou para 24/h, depois para 18/h e para 13/h, com a última acção. 

Conclui-se que os ciclos de revestimento dos tabuleiros devem ser contínuos. 

 (3) Afinação da desmoldeadora 

 

Figura 4-10 – Efeito do restabelecimento de condições básicas na linha 1: Frequência de defeitos do produto A, antes e após 
as reparações efectuadas na placa desmoldeadora.  

Na Figura 4-15, observa-se o comportamento dos bolos com os defeitos “furado” e “rasgado pelas 

agulhas” da placa desmoldeadora, antes e após a realização da acção de afinação do equipamento. 
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Conclui-se que o impacto é profundamente significativo e positivo, dado que houve uma 

diminuição de 34 e 23 bolos “furados” e “rasgados” para 2 e 3 unidades por hora, respectivamente, 

representando uma redução total de 90%. 

 (4) Adição/substituição de fitas à saída da câmara de arrefecimento 

As fitas da saída da câmara de arrefecimento são responsáveis pelo acompanhamento dos bolos 

até aos tapetes transportadores, que em seguida os conduzem para as calhas. É relevante que o número 

de fitas e a sua posição sejam os correctos, para garantir que cada máquina recebe o mesmo número 

de bolos e de forma ordeira. Neste sentido, foi necessária a adição de fitas em falta, a substituição das 

que apresentavam desgaste e dispô-las na posição certa. 

 (5) Reparação de materiais pneumáticos e/ou válvulas nas transferências das embaladoras, (6) 

Lubrificação de correntes nos empurradores e (7) Prolongamento de guias e reparação dos corredores 

amolgados a jusante dos empurradores 

Para a garantia de um percurso contínuo e eficaz dos bolos nas máquinas de embalagem, foi 

necessário fazer algumas reparações nos equipamentos destinados ao seu transporte: transferência, 

empurradores e corredores. Houve necessidade de prolongar as guias que ligam a zona dos 

empurradores e o corredor que orienta os produtos a serem embalados, uma vez que os mesmos se 

entalavam com frequência nesta junção. A Figura 4-11 apresenta o comportamento dos bolos, antes e 

após as reparações. Antes das alterações, verificou-se que os bolos encravavam facilmente nestes 

locais, conforme apresentado à esquerda.  

 
Figura 4-11 – Ilustração do efeito da reposição da operacionalidade dos empurradores. Antes: Bolos entalados nos 

empurradores; Depois: Passagem correcta e contínua de bolos pelos “empurradores”. 

Pelo gráfico da Figura 4-12, verifica-se que tanto os produtos B como os produtos A ficavam presos 

nos empurradores com alguma frequência (25/h e 23/h, respectivamente). Talvez pelo menor tamanho 

do produto B, apenas o produto A se encrava na transferência (22/h). Depois das reparações, os 

entalamentos de B e A nos empurradores desceram significativamente para 4/h e 3/h, respectivamente. 

Na transferência, não foram detectadas mais ocorrências de produto A durante as observações, pelo 

que se conclui que o problema foi eliminado. 
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Figura 4-12  – Efeito do restabelecimento de condições básicas na linha 1: Frequência de defeitos do produto A, antes e após 
as reparações efectuadas nas transferências e nos empurradores das máquinas embaladoras. 

(8) Substituição de facas das embaladoras 

Também houve necessidade de restabelecer a funcionalidade das facas nas embaladoras, para 

garantir um corte de embalagem com assertividade. Os gráficos da Figura 4-13 apresentam o efeito da 

substituição das facas nas embaladoras no processo, para os dois produtos.  

De acordo com o gráfico superior, é possível aferir que a rejeição por longitude diminuiu, contudo, 

uma descida pouco notória para o produto A, de apenas uma unidade por hora. A frequência de rejeição 

por longitude no produto B diminuiu 5 unidades por hora, como se verifica pela figura inferior. Um 

resultado menos positivo para o produto A pode ter-se devido ao material das películas dos dois 

produtos ser diferente e mesmo as características das próprias películas. Apesar de o material das 

películas ser analisado e controlado laboratorialmente, e só ser utilizado no processo se estiver dentro 

de especificação, este pode estar num limite mínimo ou máximo especificado. Deste modo, por 

simplificação e por não ser alvo de estudo, admite-se o material da película como um parâmetro 

constante. Outra possibilidade para a diferença de resultados entre produtos e até para o resultado 

menos esperado pode dever-se às constantes variações de temperatura nas facas das embaladoras, 

situação que irá ser discutida mais a frente na secção 4.1.5.  

O entalamento na faca é mais notório no produto B, com uma frequência de 14/h, face ao produto 

A com 5/h. Após a acção, a frequência de entalamentos de produto A diminuiu para 2/h enquanto a de 

produto B aumentou uma unidade por hora. Este comportamento pode ser explicado pela variação de 

cadência no corte de embalagem nos dois produtos. A ocorrência de embalagens mal seladas nas 

extremidades manteve-se no produto A uma vez por hora, e no produto B desceu de 7/h para 4/h, e a 

justificação poderá ser a mesma da rejeição por longitude. 
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Figura 4-13 – Efeito do restabelecimento de condições básicas na linha 1: Frequência de defeitos dos produtos A (acima) e B 
(abaixo), antes e após substituição de facas e afinações nas embaladoras.  

(9) Substituição da base de deslize da película (revestimento novo) 

 
Figura 4-14 – Ilustração de uma necessidade de rectificação. Antes: revestimento da base da película da embalagem 

rompido, com excesso de horas de trabalho; Depois: revestimento novo. 

Foram também substituídas as bases de deslize de película na embalagem, foram realizadas 

afinações na “ranhura” por onde a mesma desliza e nas restantes partes do equipamento com o 

objectivo de não haver constrangimentos que deixassem os bolos sair fora do “túnel” de película. Tais 

constrangimentos podem também ocorrer devido às variações das características do material da 

película de embalagem, contudo e como referido anteriormente, este ponto considera-se constante 
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para a presente análise. Na Figura 4-14 à esquerda, apresenta-se a base de deslize da película com o 

revestimento rompido e à direita, depois da acção, a base com o revestimento novo. 

 
Figura 4-15 – Ilustração da melhoria provocada pela rectificação indicada na figura anterior. Antes: Deslizamento dos bolos 

do “túnel” de película; Depois: Embalamento dos bolos na película correctamente. 

A Figura 4-15 apresenta o comportamento dos bolos dentro do “túnel” de película. São visíveis as 

condições de embalamento antes e após as acções. Antes das reparações, os bolos sobrepõem-se uns 

aos outros, resultando num bloqueio da faca na embaladora.  

 

Figura 4-16 – Efeito do restabelecimento de condições básicas na linha 1: Frequência de defeitos do produto A antes e após a 
substituição da base de deslize da película nas embaladoras.  

Pela Figura 4-16, confirma-se quantitativamente o efeito antes e após a acção. Antes das 

alterações, em média e em cada máquina, eram rejeitados 7/h e 4/h bolos (produtos A e B) com 

embalagens mal seladas na base e 2/h e 0,6/h de produtos A e B acumulados antes da faca, 

respectivamente. Posteriormente à acção, as embalagens de produto A deixaram de aparecer mal 

seladas e as de produto B mantiveram uma frequência de aproximadamente 4 unidades por hora. Em 

média, por hora, um produto A sai fora do túnel de película, acumulando-se antes da faca; no caso do 

produto B, não foram contabilizadas mais ocorrências. 

4.1.4 Aplicação de Acções de Melhoria 

Depois de restabelecidas todas as condições básicas necessárias, foram pensadas e sugeridas várias 

acções de melhoria para a linha, conforme apresentado na Tabela 4-4. 
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Tabela 4-4 – Acções de melhoria sugeridas/implementadas na linha 1 

Zona/Material Problema Acção de Melhoria 

Aspirador-soprador 
Bolo raspado na superfície, 

furado e rasgado pelas agulhas 
 Substituição do aspirador-soprador de 

desmoldagem por um mais adequado 

Tabuleiros de 
produto B 

Bolo manchado na base 
 Substituição de tabuleiros de produto B em linha 

por tabuleiros novos 

Placa desmoldeadora 
Bolo furado e rasgado pelas 

agulhas 
 Implementação de uma placa desmoldeadora 

para o produto A 

 Substituição do aspirador-soprador de desmoldagem 

A primeira acção de melhoria consistiu na substituição do aspirador-soprador de desmoldagem. 

Este equipamento tem uma enorme importância pois inicia o processo de desmoldagem, soltando os 

bolos dos seus tabuleiros, como foi referido anteriormente. Inicialmente o aspirador-soprador 

apresentava extremidades dobradas e deformava os bolos no acto de aspiração (Figura 4-17). Para além 

desta ocorrência, o equipamento movia os bolos inadequadamente no tabuleiro, resultando num passo 

seguinte de desmoldagem pouco eficiente; uma vez fora do sítio no tabuleiro, os bolos não conseguiam 

ser alcançados pelas agulhas da placa desmoldeadora e os alcançados apresentavam “furos ou rasgos” 

na sua superfície. Assim, este equipamento contribuía também para o aparecimento dos defeitos 

“furado” e “rasgado pelas agulhas”. Desta forma, concluiu-se que o equipamento não era adequado 

para a massa frágil dos dois produtos e substituiu-se por um aspirador-soprador de corte transversal, 

com as extremidades cilíndricas, que permitem a redução da frequência de deformação e de desordem 

dos bolos. De acordo com a Figura 4-18, é possível concluir que o aspirador-soprador deixou de ser 

origem do defeito “raspado” na superfície, eliminando praticamente a causa deste tipo de desperdício.  

 

Figura 4-17 – Ilustração do efeito da acção de substituição do aspirador-soprador. Antes: Aspirador-soprador com 
extremidades “dobradas”, não adequado para os produtos A e B; Depois: Aspirador-soprador de corte transversal 

(extremidades cilíndricas), adequado para os dois produtos. 
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Figura 4-18 – Efeito das acções de melhoria na linha 1: Frequência de defeitos de bolos antes e depois da substituição do 
aspirador-soprador.  

 Substituição de tabuleiros de produto B em linha por tabuleiros novos  

A Figura 4-19 apresenta, à esquerda, tabuleiros de produto B com o revestimento desgastado e 

amolgados no seu verso, sem condições para deslocamento ao longo dos transportadores; à direita 

apresenta-se a imagem da frente e do verso de um tabuleiro de produto B novo. Devido à tardia chegada 

dos tabuleiros, não foi possível visualizar o impacto dos mesmos no processo de produção. 

 
Figura 4-19 – Ilustração do efeito da acção de substituição de tabuleiros de produto B em linha por tabuleiros novos. Antes: 

Tabuleiros de produto B amolgados e com revestimento gasto; Depois: Tabuleiros de produto B novos. 

 Implementação de uma placa desmoldeadora para o produto A 

Como referido anteriormente, a placa desmoldeadora é responsável por aderir os bolos e depositá-

los em telas para seguirem para a câmara de arrefecimento. Com base nas características frágeis da 

massa dos produtos, a placa mais adequada é de agulhas. A instalação de uma placa para cada produto 

é a situação mais favorável, dadas as características diferentes de cada um. A única desvantagem é a 

substituição de placas conforme o produto a fabricar. O principal objectivo é eliminar a ocorrência de 

defeitos “furado ou rasgado pelas agulhas” no produto A e permitir uma desmoldagem eficiente para 

cada produto. Outro objectivo era a diminuição/eliminação da frequência do defeito “esmagado”, que 

muitas vezes ocorria pela desmoldagem ineficiente. A acção da implementação da placa desmoldeadora 

para produto A ficou pendente. 
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4.1.5 Optimização 

Uma vez repostas as condições básicas de processamento (secção 4.1.3), identificadas as zonas 

críticas do processo e sugeridas/implementadas algumas acções de melhoria (secção 4.1.4), completou-

se o plano de acção do projecto (Anexo VIII) e pensou-se em acções que garantissem a optimização de 

todos os parâmetros assinalados anteriormente. 

Desta forma, uma das situações assinaladas foi a da variação das temperaturas da roldana e das 

facas de corte da embalagem, pelo que foi sugerida a sua optimização. Abaixo, a Tabela 4-5 apresenta 

as temperaturas de especificação das máquinas 1, 2 e 3 (apresentadas em tabela na linha de produção). 

Tabela 4-5 - Temperaturas de especificação das máquinas 1, 2 e 3 

T faca inferior (°C) 
161 

T faca superior (°C) 

T roldana (°C) 134 

Ao longo do projecto, foram recolhidos sucessivos dados diários das temperaturas das facas das 

embaladoras (faca inferior, faca superior e roldana), conforme apresentado na Tabela 4-6. Concluiu-se 

que as facas/roldanas das três máquinas utilizavam todas temperaturas diferentes entre si. Concluiu-

se, assim, que as temperaturas, em média, se encontravam fora especificação (assinalado a negrito). 

Tabela 4-6  - Média de temperaturas utilizadas nas máquinas 

Máquinas 1 2 3 

T faca inferior (°C) 161 153 169 

T faca superior (°C) 161 154 169 

T roldana (°C) 103 131 104 

Deste modo, determinaram-se os intervalos de temperatura em que as facas se compreendiam 

geralmente, baseados no levantamento de dados das temperaturas de cada local (Tabela 4-7). 

Tabela 4-7- Intervalos de Temperaturas para as Máquinas 

Máquinas 1 2 3 

T faca inferior (°C) 149-166 144-172 165-177 

T faca superior (°C) 157-167 144-173 165-174 

T roldana (°C) 90-110 123-138 99-107 

Com base nos dados apresentados, há que avaliar toda a etapa do processo com vista à 

optimização das temperaturas. 

Depois de todas as acções de restabelecimento e de melhoria, é sugerido que se realizem 

formações, neste caso on job, de modo a reformular com os operadores os parâmetros importantes e 

zonas críticas, que apesar de padronizadas podem voltar a retroceder. 



57 

4.1.6 Cumprimento de Objectivo 

Nesta secção são apresentados os resultados em diagrama de Pareto do efeito do processamento 

antes e após todas as acções. A partir da Figura 4-20, é possível concluir que o produto A com defeito 

na zona de selecção de produto diminuíram significativamente, à excepção dos bolos pequenos, que 

pelo contrário ainda aumentaram (de 10/h para 44/h), e os bolos “juntos” que mantiveram a frequência 

(21/h) antes e após todas as acções realizadas no projecto.  

O aumento de bolos pequenos deveu-se ao facto de não ter sido implementada nenhuma acção 

para eliminar este defeito. No fim do presente trabalho, foi implementado um projecto com o intuito 

de reduzir este defeito. No caso dos bolos “juntos”, houve sugestão para a realização do alinhamento 

do depositador de massa nos tabuleiros, contudo ficou a aguardar-se a concretização da acção. Os 

defeitos “furado” e “rasgado pelas agulhas” reduziram de 34/h e 23/h, para aproximadamente 1/h. 

Houve uma redução da frequência de defeitos do produto A na zona de selecção de produto em 30%, 

traduzindo-se num balanço positivo. Em geral, as acções implementadas tiveram um impacto positivo.  

 
Figura 4-20 – Diagramas de Pareto da frequência de defeitos do produto A, por máquina, na zona de selecção de produto, na 

linha 1, antes e após a reposição de condições básicas e aplicação de acções de melhoria. 

No caso do produto B, conclui-se pela Figura 4-21 que na generalidade os defeitos na zona de 

selecção de produto diminuíram, excepto os defeitos “manchado na base” e “pequeno”. O defeito 

“manchado na base” aumentou (de 36/h para 40/h), devido ao referido anteriormente, os tabuleiros 

com revestimento novo vieram descontinuamente e em pequenas porções, não havendo capacidade 

de substituir todos os tabuleiros desgastados, e os tabuleiros novos chegaram no fim do projecto, pelo 

que já não houve oportunidade de recolha de dados. A frequência dos defeitos relacionados com o 

corte superficial do produto B baixou e especificamente o “produto B com o corte profundo” 

praticamente foi eliminado. Houve uma redução da frequência de defeitos do produto B na zona de 

selecção de produto em 35%, 
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Figura 4-21 – Diagramas de Pareto da frequência de defeitos do produto B, por máquina, na zona de selecção de produto, na 

linha 1, antes e após a reposição de condições básicas e aplicação de acções de melhoria. 
Na zona de embalagem (Figura 4-22), conclui-se que a frequência de ocorrências que conduzem a 

o produto A com defeito (bolos e embalagens) diminuíram expressivamente, à excepção da rejeição por 

falta de peso, cuja redução foi apenas uma unidade por hora e a rejeição por “longitude” e “embalagem 

mal selada nas extremidades” que aumentou de 1/h para 11/h e 2/h, respectivamente. Estes dois tipos 

de desperdício devem-se muito provavelmente às variações de temperatura das facas nas embaladoras. 

Contudo o resultado das acções implementadas no projecto foi positivo, uma vez que foi possível 

eliminar três situações/defeitos: bolos “preso na transferência” e “manchado na base” e “embalagem 

mal selada na base”. Conclui-se que na zona de embalagem, houve uma redução da frequência de 

defeitos do produto A em 50%, sendo um resultado bastante representativo das acções implementadas. 

 
Figura 4-22 – Diagramas de Pareto da frequência de defeitos do produto A, por máquina, na zona de embalagem, na linha 1, 

antes e após a reposição de condições básicas e aplicação de acções de melhoria. 
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Ainda na zona de embalagem (Figura 4-23), conclui-se que a frequência de ocorrências que 

conduzem a produto B com defeito (bolos e embalagens) diminuíram claramente, à excepção da 

rejeição por falta de peso, com um aumento de 25/h para 44/h. Esta situação deveu-se provavelmente 

à mesma situação referida anteriormente para o defeito pequeno. O bolo “entalado pela faca” manteve 

a mesma frequência (15/h), concluindo-se que as acções implementadas não foram suficientes para 

reduzir esta ocorrência. Ainda assim, houve uma redução da frequência de defeitos em 22%. 

 

Figura 4-23 – Diagramas de Pareto da frequência de defeitos do produto B, por máquina, na zona de embalagem, na linha 1, 
antes e após a reposição de condições básicas e aplicação de acções de melhoria. 

Na Tabela 4-8 é apresentado um resumo de todas as acções de melhoria implementadas no 

projecto de redução de merma na linha 1 e conclui-se que foram muito vantajosas para o processo. 

Tabela 4-8 – Vantagens e desvantagens das acções implementadas na linha 1 

Ações de melhoria Vantagens Desvantagens 

Substituição do  
aspirador-soprador 

 Aumento da eficiência de 
desmoldagem 

×  

Compra de tabuleiros novos 
 Redução / eliminação dos 

bolos manchados na base 
×  

Implementação da placa desmoldeadora 
de agulhas para o produto A 

 Adequada para dimensões 
do produto A 

× Substituição da placa 
conforme o formato 

No final do projecto e como a metodologia aplicada faz alusão à valorização dos postos de trabalho, 

foi realizado um questionário aos trabalhadores directamente envolvidos nas mesmas sobre as 

alterações (Anexo IX). Os resultados obtidos foram satisfatórios. Em geral, a maioria dos operadores é 

da opinião que as alterações efectuadas na linha 1 tornaram o funcionamento do processo melhorado, 

contudo os colaboradores fazem referência à falta de treino por parte de operadores recentes na linha 

e sugerem mais formação. 
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4.1.7 Resultados Económicos 

A análise de rentabilidade é o factor determinante num projecto, pois permite verificar se o mesmo 

tem viabilidade. Esta concretização está relacionada com o facto de o projecto gerar, ou não, lucro no 

seu tempo de vida útil. É um factor decisivo da viabilidade de um projecto ou investimento. 

No fim do projecto de redução de merma pesada na linha 1, verificou-se que o desvio de massas 

diminuiu de 3,5% para 1,6%, resultando numa redução de 46%, ultrapassando o objectivo de 30%, 

traduzindo-se num balanço muito positivo. 

Segundo os valores de investimento nas acções de restabelecimento e de melhoria (mão-de-obra, 

materiais e/ou equipamentos) e de ganho obtido, determinou-se o tempo necessário para produzir 

bolos só à custa da redução de merma e que no seu conjunto paguem o investimento, 13 meses. Ao fim 

de aproximadamente um ano, a linha consegue recuperar todo o investimento empregue. Este tempo 

pode ser justificado pela aquisição dos tabuleiros de produto B novos que chegaram no fim do projecto, 

não se fazendo notar o impacto da acção. Deste modo, com a implementação de acções pendentes, 

pensa-se que a recuperação seja mais rápida. 

 Caso de Estudo II - Aumento de OEE na Linha 2  

4.2.1 Frequência de Pequenas Paragens 

Para proceder à identificação das ocorrências mais frequentes que contribuíam para as 

ineficiências, utilizou-se primeiramente o diagrama de Pareto, analisando as possíveis causas deste 

efeito, conforme realizado para o primeiro caso de estudo. Os diagramas foram elaborados com o 

intuito de avaliar a frequência do acesso inadequado de moldes à câmara de fermentação, zona com 

elevado número de microparagens (antes de qualquer reposição de condições base ou de aplicação de 

acções de melhoria). 

De acordo com o diagrama da Figura 4-24 (esquerda), foi possível aferir que as situações mais 

comuns com o molde C, à entrada da câmara de fermentação, eram “0 moldes”, por não existir número 

suficiente de moldes na cancela (quatro), e a entrada de apenas “3 moldes”, devido ao último ficar 

retido à entrada, provavelmente devido a uma deficiência na leitura pelo sensor. O facto de não haver 

moldes suficientes para entrar na câmara de fermentação, pode significar uma microparagem a 

montante da câmara, uma redução de velocidade de produção à prevista para a câmara e/ou ausência 

de moldes C disponíveis para o processo. A passagem de “5 moldes” (3/h) ocupa a terceira posição de 

maior frequência de ocorrências, forçando a entrada na câmara, resultando num encravamento de 

moldes na CF. Mesmo havendo número de moldes suficiente, a cancela não abria com uma frequência 

de duas vezes por hora.  
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Segundo o diagrama de Pareto da Figura 4-24 à direita, para o formato D, a entrada de “3 moldes” 

e a “0 moldes” repetia-se igualmente ao formato C, contudo ocorrendo 8 e 6 vezes por hora, 

respectivamente. Duas vezes por hora era o número de ocorrências relativo à passagem de “5 moldes” 

e “0 moldes”, mesmo havendo um número mínimo de moldes na cancela. 

     

Figura 4-24 – Diagrama de Pareto da frequência de acesso inadequado de moldes C (esquerda) e D (direita), na passagem 
pela cancela da entrada da câmara de fermentação, na linha 2. 

Na Tabela 4-9, apresentam-se resumidas as percentagens de contribuição com base na frequência 

horária de acesso inadequado de moldes à câmara de fermentação. As ocorrências mais frequentes 

apresentam-se a negrito. 

Tabela 4-9 – Percentagem de contribuição com base na frequência horária de acesso  
inadequado de moldes de pão à CF 

Número de moldes no acesso à CF Formato C Formato D 

0 Moldes (‘não’ passagem de moldes para CF, 
número de moldes insuficiente na cancela) 

35 % 33 % 

0 Moldes (‘não’ passagem de moldes para CF, mas 
número de moldes suficiente na cancela) 

13 % 11 % 

3 Moldes (Encravamento do último molde na entrada 
da CF) 

32 % 44% 

5 Moldes 20 % 11 % 

4.2.2 Causas-raiz 

Em seguida, e igualmente ao caso de estudo anterior, utilizou-se o método de 5 Porquês para 

encontrar as causas possíveis para as pequenas paragens e variações de velocidade no processo 

apresentadas anteriormente. No projecto de aumento de OEE, houve necessidade de aplicar a 

metodologia em três situações: identificação das causas-raiz das microparagens mais frequentes (Anexo 

X), avaliação das causas da variação do número de moldes alimentados à câmara de fermentação 

(Anexo XI) e por fim, compreensão das causas para o deficiente crescimento de pão (Anexo XII). 

Conforme realizado para o primeiro caso, construiu-se o diagrama de Ishikawa, apresentado na Figura 

4-25. 
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Figura 4-25 – Diagrama de Ishikawa referente ao projecto de aumento de OEE na linha 2. 

4.2.3 Restabelecimento de Condições Básicas 

Ao acompanhar o processo de produção da linha 2, identificaram-se as zonas onde havia 

necessidade de repor algumas condições, conforme apresentado na Tabela 4-10. Todas as decisões 

tomadas foram igualmente descritas num plano de acção (Anexo VIII) para permitir o planeamento 

organizado e completo. 

Tabela 4-10 – Restabelecimento de condições básicas de processamento na linha 2 

Zona/Material  Problema Acções 

Amassados Falha na descarga de farinha (1) Reparações nos silos de farinha 

Amassados 
(divisora-balança) 

Falha no corte e oscilação de 
peso da massa 

(2) Monitorização do sistema divisora-balança  

Tampas Encravamento de tampas (3) Reparação de tampas amolgadas 

Transportadores 
(amassados – CF) 

Falha no transporte de moldes 
de pão 

 

(4) Substituição do sensor na cancela  

(5) Substituição do rolo na cancela  

(6) Substituição do teflon dos transportadores  

(7) Alinhamento do transportador 

 

(1) Reparações nos silos de farinha 

Os silos de farinha destinam-se ao seu armazenamento e descarga, devido à sua versatilidade, 

segurança de conservação e fácil manipulação. Neste sentido, ao longo do projecto foi necessário 

monitorizar a carga e descarga de farinha, pois era uma zona foca de microparagens; enquanto um dos 

silos faz a descarga o outro não faz a carga, pelo que origina uma microparagem, ou até uma paragem 

maior. Apesar do funcionamento ter ficado melhorado, a situação não desapareceu por completo. 
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(2) Monitorização do sistema divisora-balança 

Houve necessidade de solicitar uma actualização da monitorização do sistema divisora-balança 

pois a oscilação de peso da massa era uma ocorrência frequente, como referido anteriormente, contudo 

a acção ficou pendente. 

(3) Reparação de tampas amolgadas 

Houve também necessidade de reparar as tampas dos moldes D, pois a maior parte apresentava 

condições extremas de desgaste (tampas amolgadas e/ou com o seu revestimento desgastado), como 

é possível observar na Figura 4-26, contribuindo para encravamentos à entrada do forno. 

 

Figura 4-26 – Ilustração da reposição da operacionalidade de tampas de moldes D. Antes: Tampas de moldes D amolgadas e 
com revestimento desgastado e queimado; Depois: Tampas reparadas.  

(4) Substituição do sensor na cancela do transporte de moldes até CF 

As sucessivas falhas no acesso de moldes à câmara de fermentação pela inactividade da cancela 

foram das ocorrências mais frequentes, e tal podia ser justificado pela leitura deficiente do sensor que 

dá ordem de abertura da cancela. Assim, e por o sensor apresentar algum desgaste, o grupo decidiu 

substitui-lo por um novo, como é possível visualizar na Figura 4-27. 

 

Figura 4-27 – Ilustração da reposição da operacionalidade do sensor da cancela no transportador que conduz os moldes de 
pão até à câmara de fermentação. Antes: sensor que apresentava desgaste; Depois: sensor novo. 

 

 



64 

(5) Substituição do rolo e (6) teflon dos transportadores de moldes até CF e (7) Alinhamento do 

transportador da curva antes da CF 

Nas figuras que se seguem, apresenta-se o efeito do restabelecimento de algumas condições no 

transporte de moldes. É possível observar os equipamentos/materiais “Antes” e “Depois“ das acções 

(Figura 4-28) e confirmar o impacto que estas tiveram nos transportadores a montante da entrada da 

câmara de fermentação. Na mesma figura, acima, visualiza-se o rolo desgastado que foi substituído por 

um rolo novo, com maior aderência para transportar os moldes de pão. Abaixo, observa-se o 

transportador antes e após a substituição de teflon. Após a acção, é notório que o transportador se 

elevou ligeiramente, o suficiente para transportar os moles sem os privar de movimento. 

 

 
Figura 4-28 – Ilustração da reposição da operacionalidade de transportadores de moldes. Antes e depois: Substituição do 

rolo na cancela do transporte de moldes até à câmara de fermentação (acima). Antes e depois: Substituição do teflon 
(desgastado) debaixo das “lagartas” no transportador de moldes até à câmara de fermentação (abaixo). 

Outra alteração realizada na mesma 

altura foi o alinhamento do suporte dos 

referidos transportadores. Com o suporte 

desalinhado, especialmente na curva, os 

moldes não fluíam correcta e continuamente 

(Figura 4-29).  
Figura 4-29 – Ilustração da reposição da operacionalidade 

de transportadores de moldes. Antes e depois: 
Alinhamento do suporte do transportador da curva antes 

da câmara de fermentação. 
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Figura 4-30 – Efeito do restabelecimento de condições básicas na linha 2: Frequência de acesso inadequado de moldes C 
(acima) e D (abaixo), pela passagem na cancela à entrada da câmara de fermentação antes e após as reparações na cancela e 

transportadores. 

De acordo com o gráfico superior da Figura 4-30, é possível concluir que o processo ficou 

melhorado, sendo que ainda ocorre a cancela não abrir por falta de moldes prontos a entrar na câmara 

de fermentação, em média 2,6 vezes por hora; provavelmente por uma pequena paragem a montante, 

na zona de amassados, ou o uso de uma velocidade de amassadura menor. A partir das observações, a 

passagem de 5 moldes deixou de ocorrer no formato C.  

Pela gráfico inferior da Figura 4-30, verifica-se que no formato D a situação mais comum era de 

facto a passagem de 3 moldes apenas, devido às não-conformidades nos transportadores referidas 

anteriormente e pela deficiente leitura do sensor à entrada da câmara, fazendo uma leitura em feixe e 

não detectando o último molde. Depois de todas as reparações, incluindo a substituição do sensor 

(apresentada na próxima secção 4.2.4), a alteração de resultados é evidente. A entrada de 3 moldes 

para a câmara diminuiu de 5,5 para 1,4 vezes por hora, em média. A passagem de 5 moldes pela cancela 

melhorou, reduzindo a sua frequência, pois também houve a substituição do sensor na cancela. Ainda 

assim, esta falha ainda ocorre 0,7 vezes por hora. Para além das irregularidades comentadas, não se 

descobriu a causa-raiz da passagem de 5 moldes. A ocorrência da cancela não abrir havendo moldes 

disponíveis baixou de 0,5 para 0,4 vezes por hora, não sendo completamente eliminada. 
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4.2.4 Aplicação de Acções de Melhoria 

Depois de restabelecidas todas as condições básicas possíveis, foram pensadas e sugeridas acções 

de melhoria, conforme apresentado na Tabela 4-11. 

Tabela 4-11 – Acções de melhoria sugeridas/implementadas na linha 2 

Zona/Material Problema Acção de Melhoria 

Moldes 
Quantidade insuficiente de moldes 

conformes para a produção planeada 
(desmoldagem pouco eficiente) 

 Substituição de moldes C em linha por 
moldes novos 

Entrada CF 
Acesso de um número inadequado de 

moldes à CF 
 Substituição do sensor de leitura em feixe 

por sistema de leitura em banda  

Uma vez repostas as condições básicas de produção, identificadas as zonas críticas do processo e 

sugeridas acções de melhoria, completou-se o plano de acção do projecto (Anexo VIII). 

 Substituição de moldes C em linha por moldes novos 

Ao longo do tempo e tendo em conta o número de horas de trabalho dos moldes na linha 2 (e 

tabuleiros no caso da linha 1), estes vão ficando amolgados e com o revestimento desgastado. Deste 

modo, a manutenção dos moldes (e tabuleiros) é fundamental, pois deles depende o sucesso do 

processo (cozimento e desmoldagem). O facto de existirem moldes em diferentes estados de 

conservação torna o processo variável e dificulta a sua optimização. Desta forma, uma das acções de 

melhoria com urgência foi a substituição de moldes C em linha por moldes novos (Figura 4-31), com o 

intuito principal de redução de merma no fim de linha. Uma vez que o objecto de estudo do presente 

projecto não era a redução de merma, os custos implicados nesta acção não constaram para os 

resultados económicos. 

 
Figura 4-31 – Ilustração do efeito da acção de substituição de moldes C em linha por moldes novos. Antes: Moldes C 

amolgados e com o revestimento gasto; Depois: Moldes C novos. 

 Substituição do sensor de leitura em feixe por sistema de leitura em banda 

A instalação de novos sensores na entrada da câmara de fermentação foi outra acção de melhoria 

implementada, resultando numa leitura em banda, com maior rigor (Figura 4-32). 

Conclui-se que para o formato C a passagem de 3 de moldes deixou de ocorrer e no formato D 

reduziu de 3 para 2 vezes por hora. Neste formato, o resultado não foi tão satisfatório, uma vez que as 
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reparações nos transportadores ainda não tinham ocorrido nesta data, sendo que todos os conjuntos 

de 3 moldes a entrar na câmara se deviam ao atraso do último molde por este ficar retido a meio do 

transportador (Figura 4-33). 

 
Figura 4-32 – Ilustração do efeito da acção de substituição do sensor à entrada da CF. Antes: Leitura em feixe do sensor 

imediatamente antes da entrada da CF; Depois: Leitura em banda por dois sensores.  
 

 
Figura 4-33 – Efeito das acções de melhoria na linha 2: frequência da entrada na câmara de fermentação de apenas 3 moldes 

C e D antes e depois da substituição do sensor de leitura em feixe por sensores que realizam leitura em banda. 

4.2.5 Optimização 

No processo de fabrico do formato D, foi possível aumentar a velocidade de corte de massa 1%, 

sem ocorrerem paragens, desta forma, é importante garantir a optimização do processo de produção. 

Igualmente ao projecto anterior, depois de todas as acções implementadas, é sugerido que se realizem 

formações, neste caso on job, de modo a reformular com os operadores os parâmetros importantes e 

zonas críticas que apesar de padronizadas podem voltar a retroceder. 

4.2.6 Cumprimento de Objectivo 

Nesta secção são apresentados os resultados do efeito da implementação de todas as acções no 

projecto de aumento de OEE. 

Segundo a Figura 4-34 (superior), verifica-se que, em geral, a frequência de acesso inadequado de 

moldes C diminuiu com expressão depois do desenvolvimento do projecto. No entanto, a frequência da 

inactividade da cancela, por não haver moldes prontos para avançar, diminuiu apenas uma vez por hora, 
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continuando a faltar moldes. Conclui-se que foi possível eliminar duas situações que conduziam a um 

aumento de ineficiências: a passagem de três (último molde retido na entrada da câmara de 

fermentação) e cinco moldes. 

 

 
Figura 4-34 – Diagramas de Pareto da frequência horária de acesso inadequado de moldes C (acima) e D (abaixo) na linha 2, 

antes e após a reposição de condições básicas e aplicação de acções de melhoria. 

Segundo os diagramas de Pareto da Figura 4-34 (inferior), é possível observar que, na globalidade, 

a frequência de acesso inadequado de moldes com formato D diminuiu significativamente, sendo que 

a passagem de três moldes diminuiu 5 unidades por hora (de 8/h para 3/h) e a ocorrência de entrada 

de “0 moldes”, por não haver moldes prontos, reduziu de 6/h para 2/h. A passagem de 5 moldes do 

formato D manteve-se, não se tendo encontrado uma justificação com certeza; pensou-se que o sensor 

da cancela pudesse não estar a fazer a leitura correctamente do molde, devido à sua conformação, isto 

porque com o formato C deixou de ocorrer. Ao longo do projecto começou a ocorrer a entrada de “3 

moldes (último chega atrasado)” pelo suporte desalinhado e pelas deformações que 
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apresentavam os transportadores; apesar das acções aplicadas nos transportadores terem 

melhorado o processo, tal facto continuou a ocorrer (0,4 vezes por hora). 

Na Tabela 4-12 é apresentado um resumo dos resultados das acções de melhoria implementadas 

no projecto de redução de merma na linha 2. 

Tabela 4-12 – Vantagens e desvantagens das acções implementadas na linha 2 

Ações de melhoria Vantagens Desvantagens 

Substituição de moldes C em linha 
por moldes novos 

 Aumento da eficiência de 
desmoldagem 

×  

Colocação de dois sensores à 
entrada da C.F., fazendo a leitura 

dos moldes em banda 

 Maior controlo do número de 
moldes na entrada da câmara de 

fermentação 
×  

 

No final das alterações efectuadas com o intuito de aumentar a eficiência da linha com redução de 

desperdícios e valorização dos postos de trabalho envolvidos, foi igualmente realizado um inquérito aos 

utilizadores directos das mesmas sobre as referidas alterações (Anexo XIII).  

Em geral, a maioria dos operadores é da opinião que devem ser realizadas alterações com urgência 

nos transportadores de moldes de pão até à câmara de fermentação e fazem alusão à situação referida 

de carga/descarga de farinha dos silos.  

4.2.7 Resultados Económicos 

No fim do projecto de aumento de OEE na linha 1, verificou-se que a percentagem de ineficiências 

“não identificado” diminuiu de 17,7% para 15,5%. A diminuição foi de 2,2 pp, um pouco abaixo do 

objectivo, como indicado na secção 3.2 (redução de 30%: 5,3 pp), ainda assim conclui-se que houve 

uma redução de 12 %, reduzindo a frequência de pequenas paragens que ocorriam no início do projecto. 

Em seguida, determinou-se a eficiência da linha no fim do projecto, 71,5%, e verificou-se que houve um 

aumento face ao valor inicial de 70,5%, em Janeiro de 2016. 

Igualmente ao projecto anterior e segundo o valor de custos das acções de restabelecimento e de 

melhoria (mão-de-obra, materiais e/ou equipamentos) e o valor de ganho obtido, determinou-se o 

tempo ao fim do qual a linha consegue recuperar todo o investimento empregue, 1 mês. Conclui-se que 

o projecto teve viabilidade conseguindo, desta forma, recuperar o investimento a curto-prazo. 
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5. Conclusões e Perspectivas de Trabalho Futuro 

 Conclusões 
Com a forte concorrência actual, as indústrias têm necessidade de melhorar e evoluir os processos 

de produção. Deste modo, é fundamental a implementação de uma cultura de melhoria contínua com 

procura permanente de melhores resultados e a implementação de estratégias concentradas na 

redução de desperdício, como o lean thinking que presa por uma qualidade superior. No fim do estágio 

desenvolvido na Panrico, foi possível concluir o quão importante é uma cultura de melhoria contínua, 

quando a missão é a procura permanente pela qualidade, assim como determinação em atingir um 

segmento maior de mercado. 

O presente trabalho teve como objectivo a aplicação de metodologias lean para a redução de 

desperdício em linhas de produção alimentar. Foram desenvolvidos dois projectos nas linhas 1 e 2, com 

o intuito de reduzir produtos defeituosos e aumentar a eficiência global, respectivamente. 

Na linha 1 o principal objectivo foi a redução/eliminação de produto defeituoso. Quando os 

defeitos ocorrem com alguma frequência, a produtividade diminui e o custo dos produtos e serviços 

aumenta, daí a grande importância deste projecto. O objecto de estudo na linha 2 foi a eliminação ou 

redução de variações de velocidade e de pequenas paragens no processo, com o intuito de aumentar a 

eficiência de produção, avaliando desempenho global do processo. 

A etapa inicial passou por definir e estruturar a forma como o lean thinking seria implementado 

nos projectos, preparar e realizar um conjunto de actividades que servissem de cenário à aplicação dos 

conceitos e metodologias inicialmente decididas. A estruturação dessas acções consistiu em: 

implementar um planeamento do seguimento dos projectos ao longo do tempo; seleccionar os 

desperdícios com maior frequência, com o apoio de um sistema de recolha e tratamento de dados; 

identificar as causas-raiz; desenvolver formações, para actualização de mudanças nos processos ou 

alterações de metodologias, motivação e sensibilização dos colaboradores.  

Foi essencial a implementação dos três tipos de Kaizen, pois diariamente foram recolhidos dados 

na fábrica, que mais tarde foram tratados e os seus resultados discutidos em reuniões semanais. Ao 

longo dos trabalhos, foi também desenvolvido Kaizen suporte, assim, as ideias e sugestões identificadas 

pelas equipas não se perderam e foi possível realizar um acompanhamento do trabalho diário. 

Conclui-se que foi possível a identificação das causas-raiz da maior parte dos problemas alvo dos 

projectos, a partir das metodologias de 5 Porquês e diagrama de Ishikawa. Contudo os métodos 

empregues apresentam algumas limitações. Uma lacuna dos métodos é a análise ser fundamentada na 

opinião pessoal de quem a aplica, sendo desta forma subjectiva, no entanto esta limitação pode ser 

atenuada com o trabalho de equipa, daí a importância do Kaizen projecto realizado semanalmente. 
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Verificou-se que as metodologias empregues por si só não garantem a melhoria dos processos. 

Numa organização com uma filosofia lean, todos os colaboradores são activos na identificação e 

eliminação de todas as fontes de desperdício e ineficiências. Concluiu-se que os processos de produção 

da fábrica de Mem Martins estão muito dependentes dos operadores fabris e da equipa de 

manutenção, desta forma, uma comunicação eficiente é essencial para o bom desenvolvimento dos 

processos. Contudo, nem todos os colaboradores estão conscientes da importância da sua contribuição, 

havendo ainda algumas resistências, deste modo, é essencial transmitir-lhes uma cultura de melhoria 

contínua e demonstrar-lhes que a sua participação traz vantagens a todos.  

Os benefícios adquiridos com o presente trabalho foram a integração e autonomia em ambiente 

fabril, a aquisição de experiência na indústria alimentar, a estimulação duma maior participação dos 

operadores e a sustentação das melhorias conseguidas nos projectos. No entanto, devido à escassez de 

alguns recursos, não foi sempre possível realizar as acções previstas, mas a paciência e a persistência 

conduzem a alternativas. 

Conclui-se que na linha 1 há urgência em implementar acções que reduzam/eliminem os defeitos: 

pequeno e “juntos”. Há também necessidade de avaliar o impacto no processo com os novos tabuleiros 

de produto B e se há necessidade de nova aquisição. No projecto da linha 2, verificou-se que há uma 

enorme urgência em alterar a estrutura dos transportadores de moldes, ou quem sabe alterá-la para 

uma mais adequada. 

Numa última fase, determinaram-se os ganhos obtidos, avaliaram-se os resultados e compararam-

se aos objectivos da fase inicial. O projecto de redução de merma teve um resultado positivo, tendo 

uma redução de 46%, superando os objectivos. Já o projecto de aumento de OEE não teve resultados 

tão satisfatórios, contudo teve um aumento de eficiência de 12,4% face ao valor de partida. A Tabela 

5-1 apresenta um resumo dos resultados obtidos face aos objectivos considerados. Em conclusão, os 

projectos realizados foram viáveis, contudo há que investir em determinadas acções referidas, para um 

retorno mais rápido e favorável e, consequentemente, aumento da longevidade da empresa. 

Tabela 5-1 – Resumo de cumprimento de objectivos 

Projectos Parâmetro Início Objectivo Fim 

Redução de merma 
(linha 1) 

% Desvio de 
massas 

3,5% 
2,5% 

(redução 1,0 pp) 
1,6% 

(1,9 pp) 

Aumento de OEE  
(linha 2) 

% Não identificado 17,7% 
12,4%  

(redução 5,3 pp) 
15,5% 

(2,3 pp) 

% OEE 70,5% 
75,8% 

(aumento 5,3 pp) 
71,5% 

(1,0 pp) 

É importante continuar a investir em projectos de melhoria contínua pois cada vez mais, o serviço 

é valorizado pelo cliente. O serviço é, portanto, um factor de diferenciação crítico para todas as 

organizações. 
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 Sugestões para Trabalho Futuro 
 

Nesta secção são apresentadas algumas sugestões para cada linha. Na linha 1 sugerem-se as 

seguintes acções para desenvolvimentos futuros: 

 Reparação e optimização do funcionamento dos silos de farinha; 

 Alinhamento do depositador de massa nos tabuleiros; 

 Garantia no número de fitas à saída da câmara de arrefecimento; 

 Maior isolamento dos bolos da zona de injecção até à embalagem; 

 Confirmação do funcionamento correcto dos sensores de temperatura das facas nas embaladoras; 

 Formação dos colaboradores. 

Na linha 2 sugerem-se as seguintes acções: 

 Reparação e optimização do funcionamento dos silos de farinha; 

 Optimização e ligação da divisora com a balança na zona de amassados;  

 Reparação prateleiras da câmara de fermentação e melhor isolamento da mesma; 

 Reparação do sistema de tampas; 

 Implementação de relógios digitais e visíveis, para um controlo eficiente das paragens no processo. 

Há que investir em tecnologia mais actualizada, uma vez que a presente é um pouco ultrapassada 

(dependendo muito da mão-de-obra), bem como em sistemas de climatização melhorados. 

Com o objectivo de garantir que as melhorias implementadas na Panrico se mantêm no futuro e 

não retrocedem, o autor sugere a criação de um suporte estável de modo a manter os resultados 

obtidos. Para tal, sugere-se um maior investimento numa sala totalmente dedicada à melhoria contínua 

e na qual seja realizado o seguimento dos projectos através de reuniões de controlo. Esta sala deverá 

contar com uma apresentação visual notória, com vários quadros de auxílio ao seguimento dos 

trabalhos, e com o objectivo de serem consultados e actualizados diariamente. Seria também curioso 

que se realizasse brainwriting, para uma melhor organização das ideias de cada elemento no grupo. 

Conforme referido anteriormente, é essencial que haja uma maior interacção com os operadores, 

seja com actividades fora do trabalho promovendo maior contacto e confiança entre todos, bem como 

a criação de equipas por linha e por turno por exemplo, oferecendo prémios ao melhor desempenho. 

Seria essencial para os resultados que se aumentasse o número de pessoas na recolha de dados. 

Em conclusão, para melhores resultados sugere-se que a empresa desenvolva projectos com uma 

duração mais curta e que se focalizem em ineficiências específicas. 
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Anexos 

 

 
Anexo I – Calendarização das etapas realizadas em projectos de melhoria contínua na Panrico, na fábrica de Mem Martins, 

adaptada ao projecto de redução de merma pesada na linha 1 e ao projecto de aumento de OEE na linha 2. 
Os quadrados azuis representam as etapas planeadas para uma dada semana, “x” significa quando se realizaram 

efectivamente e “#” expressa um período de espera por acções pendentes. 
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Anexo II – Sistema de recolha de dados para o projecto de redução de merma na zona de selecção de produto e de embalagem, na linha 1. 

Nome (Recolha)

Nome Operador

Produto

Data

Hora Início

Hora Fim

Máquina

Velocidade

Defeito Ocorrências Total Ocorrências Total Ocorrências Total

Preso na injectadora

Preso na transferência

Preso nos empurradores

Acumulado antes da faca

Entalado pela faca

Embalado ao contrário NR

Com metal

Manchado na base

"Esmagado"

Sem chocolate injectado

Teste espalhamento 

chocolate

Manchada chocolate no 

interior

Vazia

Mal selada nas 

extremidades

Mal selada na base

Sem data

Rejeição peso

Rejeição longitude

Rejeição cadência

Com imagem descentrada

Corte no sítio errado

Corte com profundidade

Outros:

Projecto Redução Merma 2016 na Linha 1 - Recolha de Dados Embalagem

Bo
lo

Em
ba

la
ge

m
Pr

od
ut

o 
B

Nome (recolha)

Nome Operador

Produto

Data

Hora Início

Hora Fim

Máquina

Velocidade

Defeito Ocorrências Total Ocorrências Total Ocorrências Total

Rasgado pelas agulhas

Furado pelas agulhas

"Esmagado"

Bolhas na superfície

"Raspado" na superfície

Manchado na superfície

Manchado na base

Queimado na base

Queimado

Crú

Juntos

Malformado na base

Sem forma adequada

Retalho

Pequeno

"Enfarinhado"

Sem corte

Corte no sítio errado

Partido pelo corte

Corte com profundidade

Outros:

Pr
od

ut
o 

B

Projecto Redução Merma 2016 na Linha 1 - Recolha de Dados Selecção Produto
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Anexo III – Sistema de recolha de dados na divisora e na balança, na zona de 
amassados, na linha 2. 

 

Anexo IV – Sistema de recolha de dados do número de moldes que passam na cancela antes da entrada 
da câmara de fermentação, na linha 2. 

 

Anexo V – Sistema de recolha de dados do número de moldes nas prateleiras da 
câmara de fermentação, na linha 2. 

Nome (Recolha)

Nome (Operador)

Produto

Data

Hora Início

Hora Fim

Zona

Velocidade

Número de Moldes / Defeitos Ocorrências Total Ocorrências Total Ocorrências Total

4 Moldes

4 Moldes (Só 3 entram, 

último preso)

4 Moldes (Só 3 entram, 

último chegou atrasado)

5 Moldes

0 Moldes (Não há moldes 

suficientes)

0 Moldes (Há moldes 

suficientes)

3 Moldes (Um de cada vez)

< 4 Moldes (Fim de massa)

"Rolos" de massa rejeitados

Pães aderidos ao molde

Outros:

Projecto Pão 2016 - Recolha de Dados Entrada Câmara de Fermentação

Nome (Recolha)

Produto

Data

Hora Início

Hora Fim

Velocidade

Defeitos Ocorrências Total Ocorrências Total Ocorrências Total Ocorrências Total

Prateleiras vazias

Prateleiras com 3 moldes

Prateleiras com 2 moldes

Prateleiras com 1 moldes

Prateleiras vazias seguidas

Projecto Pão 2016 - Recolha de Dados Câmara de Fermentação
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Anexo VI – Análise de 5 Porquês dos produtos A e B na zona de selecção de produto, na linha 1 (1). 

Porquê (1)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (2)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (3)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (4)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (5)

C
o

n
tr

o
lo ACÇÃO 

PREVENTIV

ACÇÃO 

CORRECTIV
QUEM QUANDO CONTROLO

Produto B 

manchado na 

base

Desgaste do material 

da superfície dos 

tabuleiros

Excesso de horas de 

trabalho 
- - - Material / Método Tabuleiros

Cumprimento dos 

ciclos de 

revestimento de 

tabuleiros

Revestimento de 

tabuleiros
CF / SS

Semanas 8, 11, 14, 

16, 19, 22, 32
OK

Agulhas da 

desmoldeadora 

'furam'/rasgam bolos

Nova fórmula de 

Produto A mais 

sensível

Máquina Desmoldeadora -

Substituição da placa 

desmoldeadora 

presente por nova

SS Semana 28 Pendente

Pequenas dimensões 

do Produto B 
Máquina Desmoldeadora -

Substituição da placa 

desmoldeadora 

presente por nova

SS Semana 28 Pendente

Desgaste em geral do 

material dos 

tabuleiros

Ver "Produto B sujo 

na base"
- - - - - - -

Desgaste do material 

da superfície dos 

tabuleiros

Ver "Produto B sujo 

na base"
- - - - - - -

Mau manuseamento 

(na maioria das vezes 

pelo excesso 

temperatura ou 

Mão-de-obra / 

Método
Tabuleiros

Substituição periódica 

de materiais 

necessários (ex: 

luvas)

Formação - -
Sugestão trabalho 

futuro

Encravamentos 

(transportadores, 

pulmão de 

arrefecimento)

Material / Máquina Tabuleiros

Revisão periódica dos 

transportadores, 

pulmão, etc

Desencravamento dos 

tabuleiros e reparação 

dos transportadores, 

pulmão, etc

Manutenção -
Sugestão trabalho 

futuro

Excesso de horas de 

trabalho 
Método Tabuleiros -

Substituição dos 

tabuleiros em linha 

por novos

CF / SS
Semanas 8, 11, 14, 

16, 19, 22, 32
OK

Formulação (maior 

tendência da massa a 

aderir ao tabuleiro)

Resposta às 

necessidades de 

mercado

- - - - - - - -

Aspirador/soprador 

para soltar bolos do 

tabuleiro desajustado

Aspirador/soprador 

igual para todos os 

produtos da linha

- - Máquina Desmoldagem -
Substituição do 

aspirador/soprador
SS / CL

Semana 14  

(07/04/2016)
OK

Encravamento de 

tabuleiros

Sobreposição de 

tabuleiros

Avaria nos 

transportadores de 

tabuleiros

Material Desmoldeadora

Alinhamento e 

revisão dos 

transportadores

Calibração no 

imediato da placa da 

desmoldeadora

Manutenção
Semana 12 

(27/03/2016)
OK

Fugas nos 

pneumáticos de 

suporte

Desgaste do material/ 

equipamento
- Material Desmoldeadora Revisão periódica

Substituição dos 

pneumáticos de 

suporte

Manutenção
Semana 12 

(27/03/2016)
OK

ANÁLISE DE 5 PORQUÊS PRODUTO A + PRODUTO B (Selecção de Produto)

Tabuleiros sem 

condições de trabalho

Tabuleiros tortos / 

empenados

Bolos aderidos à 

superfície dos 

tabuleiros

Falha da antiga 

desmoldeadora de 

ventosas

Desmoldeadora 

utilizada (agulhas) não 

adequada para 

dimensões do 

Produto A

Desmoldeadora 

utilizada (agulhas) 

desenhada para 

Produto B

Zona

Placa desmoldeadora 

desnivelada 

(descalibrada)

Acções

Produto A 

furado / 

rasgado Dificuldade na 

desmoldagem

Descrição 

do 

problema

Potenciais Causas
5 M's



80 

Anexo VI – Análise de 5 Porquês dos produtos A e B na zona de selecção de produto, na linha 1 (2). As setas vermelhas servem para não haver repetição dos “porquês” já identificados.  

Corte incorrecto da 

massa, ficando 

"duplo" bolo

Avaria na guilhotina - - - Máquina Guilhotina -
Reparação da avaria 

da guilhotina
Manutenção -

Sugestão trabalho 

futuro

Erro no programa do 

equipamento
- - Material Guilhotina Revisão periódica - Manutenção

Desalinhamento/ 

Desnivelamento 

guilhotina

- - Material Guilhotina Revisão periódica

Alinhamento/ 

Nivelamento da 

guilhotina

Manutenção
Semana 15 

(16/04/2016)
OK

Erro por parte do 

operador (Colocação 

dos dados)

OK - - Mão-de-obra Guilhotina - - - - -

Quantidade nula de 

levedura

Esquecimento por 

parte do operador

Erro por parte do 

operador
- Mão-de-obra Levedura -

Standardização e 

controlo do processo
Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Erro por parte da 

unidade fornecedora
- Matéria-prima Levedura -

Substituição do 

fornecedor
CF / MJP

Variação da 

actividade ao longo 

do tempo (dentro da 

validade)

Intervalos de 

especificação 

alargados

Método Levedura -
Redução da gama de 

aceitação
I+D / CQ

Validade ultrapassada
Erro por parte do 

operador
OK Mão-de-obra Levedura - - - - -

Variação da 

actividade da 

levedura

- - - - - - - - -

Erro por parte da 

unidade fornecedora
- Matéria-prima Farinha -

Substituição do 

fornecedor
CF / MJP

Intervalos de 

especificação 

alargados

- Método Farinha -
Redução da gama de 

aceitação
I+D

Variação do tipo de 

farinha utilizada

Variação do método 

de descarga dos silos

1 silo avariado e 

consequente 

utilização de silos de 

outras linhas ou 

Método Silos
Revisão periódica da 

descarga dos silos
Reparação do silo Manutenção - Pendente

Método OK - Método Levedura - - - - -

- - - - - - - - -

Erro nas pesagens OK - Mão-de-obra Pesagens - - - - -

Erro por parte do 

operador
OK - Mão-de-obra Amassados - - - - -

Variação da 

temperatura de 

fermentação

Condições 

atmosféricas adversas

Mau isolamento da 

C.F.

Máquina / Meio-

ambiente
C.F. -

Maior isolamento C.F. 

ou maior climatização 

da fábrica

Manutenção / SS -
Sugestão trabalho 

futuro

Variação da humidade 

de fermentação

Erro por parte do 

operador
OK - - Mão-de-obra C.F. - - - - -

"Avaria" nos 

queimadores
- - Material Forno Revisão periódica

Reparação dos 

queimadores
Manutenção

Falha / avaria no 

controlo
- Material Forno Revisão periódica - Manutenção

Tempo de cozedura 

insuficiente

Erro por parte do 

operador
OK - Mão-de-obra Forno - - - - -

Quantidade 

insuficiente de 

levedura

Especificação 

incorrecta da farinha

Variação da 

quantidade de 

farinha, água, sal e/ou 

conservantes

Pendente
Aquando da mudança 

do chão
-

Depositador de 

massas desalinhado 

relativamente aos 

tabuleiros

Bolo 

pequeno 

(Produto A / 

Produto B)

Massa cortada sem as 

dimensões de 

especificação

Variação no corte da 

guilhotina

Cozimento 

insuficiente da massa

Temperatura de 

cozedura insuficiente

Não Fermentação da 

massa

Fermentação 

insuficiente da massa

Variação da 

quantidade de 

matéria-prima

-

Manutenção / SS

- Máquina
Depositador de 

massas
-

Alinhamento do 

retráctil <-> 

transportadores

SS / Manutenção

Variação das 

características da 

matéria-prima

Bolos juntos 

(Produto A)

Bolo 

malformado

s base 

(Produto A / 

Produto B)

Erro no controlo do 

forno

Variação do tempo de 

fermentação

Erro no controlo 

automático da C.F.
Avaria nos 

controladores da C.F.
- Material C.F. -

Reparação / 

Substituição dos 

controladores

Deposição incorrecta 

da massa no tabuleiro

Actividade baixa da 

levedura
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Anexo VI – Análise de 5 Porquês dos produtos A e B na zona de selecção de produto, na linha 1 (3). 

Corte incorrecto da 

massa, ficando 

"duplo" bolo

Avaria na guilhotina - - - Máquina Guilhotina -
Reparação da avaria 

da guilhotina
Manutenção -

Sugestão trabalho 

futuro

Erro no programa do 

equipamento
- - Material Guilhotina Revisão periódica - Manutenção

Desalinhamento/ 

Desnivelamento 

guilhotina

- - Material Guilhotina Revisão periódica

Alinhamento/ 

Nivelamento da 

guilhotina

Manutenção
Semana 15 

(16/04/2016)
OK

Erro por parte do 

operador (Colocação 

dos dados)

OK - - Mão-de-obra Guilhotina - - - - -

Quantidade nula de 

levedura

Esquecimento por 

parte do operador

Erro por parte do 

operador
- Mão-de-obra Levedura -

Standardização e 

controlo do processo
Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Erro por parte da 

unidade fornecedora
- Matéria-prima Levedura -

Substituição do 

fornecedor
CF / MJP

Variação da 

actividade ao longo 

do tempo (dentro da 

validade)

Intervalos de 

especificação 

alargados

Método Levedura -
Redução da gama de 

aceitação
I+D / CQ

Validade ultrapassada
Erro por parte do 

operador
OK Mão-de-obra Levedura - - - - -

Variação da 

actividade da 

levedura

- - - - - - - - -

Erro por parte da 

unidade fornecedora
- Matéria-prima Farinha -

Substituição do 

fornecedor
CF / MJP

Intervalos de 

especificação 

alargados

- Método Farinha -
Redução da gama de 

aceitação
I+D

Variação do tipo de 

farinha utilizada

Variação do método 

de descarga dos silos

1 silo avariado e 

consequente 

utilização de silos de 

outras linhas ou 

Método Silos
Revisão periódica da 

descarga dos silos
Reparação do silo Manutenção - Pendente

Método OK - Método Levedura - - - - -

- - - - - - - - -

Erro nas pesagens OK - Mão-de-obra Pesagens - - - - -

Erro por parte do 

operador
OK - Mão-de-obra Amassados - - - - -

Variação da 

temperatura de 

fermentação

Condições 

atmosféricas adversas

Mau isolamento da 

C.F.

Máquina / Meio-

ambiente
C.F. -

Maior isolamento C.F. 

ou maior climatização 

da fábrica

Manutenção / SS -
Sugestão trabalho 

futuro

Variação da humidade 

de fermentação

Erro por parte do 

operador
OK - - Mão-de-obra C.F. - - - - -

"Avaria" nos 

queimadores
- - Material Forno Revisão periódica

Reparação dos 

queimadores
Manutenção

Falha / avaria no 

controlo
- Material Forno Revisão periódica - Manutenção

Tempo de cozedura 

insuficiente

Erro por parte do 

operador
OK - Mão-de-obra Forno - - - - -

Quantidade 

insuficiente de 

levedura

Especificação 

incorrecta da farinha

Variação da 

quantidade de 

farinha, água, sal e/ou 

conservantes

Pendente
Aquando da mudança 

do chão
-

Depositador de 

massas desalinhado 

relativamente aos 

tabuleiros

Bolo 

pequeno 

(Produto A / 

Produto B)

Massa cortada sem as 

dimensões de 

especificação

Variação no corte da 

guilhotina

Cozimento 

insuficiente da massa

Temperatura de 

cozedura insuficiente

Não Fermentação da 

massa

Fermentação 

insuficiente da massa

Variação da 

quantidade de 

matéria-prima

-

Manutenção / SS

- Máquina
Depositador de 

massas
-

Alinhamento do 

retráctil <-> 

transportadores

SS / Manutenção

Variação das 

características da 

matéria-prima

Bolos juntos 

(Produto A)

Bolo 

malformado

s base 

(Produto A / 

Produto B)

Erro no controlo do 

forno

Variação do tempo de 

fermentação

Erro no controlo 

automático da C.F.
Avaria nos 

controladores da C.F.
- Material C.F. -

Reparação / 

Substituição dos 

controladores

Deposição incorrecta 

da massa no tabuleiro

Actividade baixa da 

levedura
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Anexo VI – Análise de 5 Porquês dos produtos A e B na zona de selecção de produto, na linha 1 (4). 

 

Entupimento do bico 

de corte de água

Falta de purga da 

água
- Método Corte de água

Purga de água 

diariamente

Purga de água no 

imediato

Produção / 

Manutenção
Semana 11 OK

Tempos de injecção 

de água desajustados
- - Método/ Material Corte de água Revisão periódica

Standardização / 

Ajuste dos tempos de 

injecção 

Grupo / 

Manutenção (Sr 

Cunha)

Semana 18 

(05/05/2016)
OK

Falha nos 

pneumáticos
- - Material Corte de água Revisão periódica

Reparação dos 

pneumáticos
Manutenção

Semana 29 

(20/07/2016)
OK

Falha do sensor Ok - - Material Corte de água - - - - -

Sujidade Constante uso Material Corte de água
Limpeza periódica dos 

rolos
Limpeza no imediato

Produção / Limpeza 

/ Manutenção

Avaria do variador de 

velocidade
- Material Corte de água -

Alteração da 

velocidade do 

variador de rolos

Manutenção

Desnivelamento da 

mesa de saída

Prateleiras 

desniveladas
- Material

Transporte à saída 

da C.F.
-

Nivelamento das 

prateleiras
Manutenção

Desalinhamento da 

mesa de saída
- - Material

Transporte à saída 

da C.F.
-

Alinhamento da mesa 

de saída
Manutenção

Sujidade - - Método
Transporte à saída 

da C.F.

Limpeza periódica dos 

rolos
-

Produção / Limpeza 

/ Manutenção

Desgaste - - Material
Transporte à saída 

da C.F.
Revisão periódica Substituição dos rolos SS / Manutenção

Avaria no variador de 

velocidades
- - - Material

Transporte à saída 

da C.F.
Revisão periódica

Reparação do 

variador
Manutenção

Desalinhamento dos 

tabuleiros

Falha na tracção dos 

rolos

Produto B 

com corte 

no sítio 

errado

Corte de água

Transportadores à 

saída da C.F.

Falha no 

equipamento

Tabuleiros não fluiem 

constantemente e 

não chegam ao corte 

de água ao mesmo 

tempo

Transportadores à 

saída da C.F.
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Anexo VI – Análise de 5 Porquês dos produtos A e B na zona de selecção de produto, na linha 1 (5). 

Desmoldeadora

Sobreposição de bolos 

nas agulhas da placa 

desmoldeadora

Ver "Bolo 

furado/rasgado" 

(Agulhas da 

desmoldeadora)

- - - - - - - - -

Bater tabuleiros
Bolos não 

desmoldados 

Ver "Bolo 

furado/rasgado" 

(Dificuldade na 

desmoldagem)

- - - - - - - - -

Transporte ao longo 

da C.A. na esteira 

plástica

Bolos entalam-se na 

esteira de plástico

Bolos não vão direitos 

como pretendido
- - - - - - - - -

Bolos entalados à 

saída da C.A.

Falta de fitas 

separadoras
- - - Material C.A. Revisão periódica Standardização

Manutenção / 

Grupo
Semanas 19 e 30 OK

Acumulação de bolos 

no transporte pelo 

tapete até à calha

Paragem na 

embaladora

Ver 5 Porquês 

Embalagem ("Bolo 

preso nos palhaços")

- - - - - - - -

Colocação de bolos 

em cestas ao invés da 

calha

- - - - - - - - - -

Variação das 

dimensões dos bolos 

(ex: muito compridos 

ou largos)

Ver "Bolo pequeno" 

(situação contrária)
- - - - - - - -

Calha desenhada para 

Produto A
- Método Calhas -

Adaptação da calha 

para pão de leite

Engenharia e 

Manutenção 
-

Sugestão trabalho 

futuro

Erro por parte do 

operador
- Mão-de-obra Calhas - - - - -

Falha no 

equipamento

Ver "Pão de leite com 

corte no sítio errado" 

(Corte de água)

- - - - - - - - -

Tabuleiros não fluiem 

constantemente e 

não chegam ao corte 

de água ao mesmo 

Ver "Pão de leite com 

corte no sítio errado" 

(Corte de água)

- - - - - - - - -

Avaria no controlo de 

injecção
- Material Corte de água -

Reparação do 

controlo

Manutenção (Sr 

Cunha)

Semana 18 

(05/05/2016)
OK

Não cumprimento da 

especificação

Erro por parte do 

operador
Ok Mão-de-obra Corte de água - - - - -

Falta de dados 

standard
- Método Corte de água - Standardização Grupo -

Fuga na válvula de 

pressão
Material Corte de água Revisão periódica

Reparação / 

Substituição da 

válvula

Manutenção - -

Entopimento na 

tubagem anterior
Material Corte de água Revisão periódica Limpeza da tubagem

Limpeza / 

Manutenção
- -

Produto A 

"esmagado"

Entalamento na zona 

Selecção de produto 

(calha)

Falta de pressão

Produto B 

partido pelo 

corte

Altura do injector de 

água incorrecta

Falha no ajusteCorte de água

Pressão de água 

incorrecta no injector 
Falha no 

equipamento

Erro na colocação dos 

bolos nas calhas

Mau posicionamento 

do bolo na calha
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Anexo VII – Análise de 5 Porquês dos produtos A e B na zona de embalagem, na linha 1 (1). 

 

 

Porquê (1)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (2)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (3)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (4)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (5)

C
o

n
tr

o
lo ACÇÃO 

PREVENTIV

ACÇÃO 

CORRECTIV
QUEM QUANDO CONTROLO

Perda de espaço 

entre bolos no túnel 

de película

Variação entre a 

velocidade da película 

e da faca

"Erro" no controlo da 

velocidade (afinação 

manual)

Falta de leitor para 

consulta de valores 

de velocidade

Método / Máquina Embaladora -

Introdução de leitor 

para consulta de 

valores ou 

substituição 

SS / CF -
Sugestão trabalho 

futuro

Desafinação

Controlo manual 

("volante" sem 

quaisquer valores 

indicativos)

- Método / Máquina Embaladora (faca) Revisão periódica

Introdução de outro 

método de controlo 

ou substituição do 

equipamento

SS / CF -
Sugestão trabalho 

futuro

Desgaste faca - - Material Faca - Substuição da faca Manutenção Semana 12 OK

Desgaste cunho - - Material Faca / cunho - Substuição do cunho Manutenção Semana 12 OK

Avaria no controlo
Sensor de 

temperatura avariado
- Material Faca / cunho Revisão periódica

Reparação do sensor / 

substituição por novo
SS / Manutenção

Utilização de 

temperaturas fora de 

especificação

Temperaturas de 

especificação 

tabeladas 

desactualizadas

- Método Faca / cunho Revisão periódica

Standardização 

(actualização de 

temperaturas 

tabeladas)

Grupo - Pendente

Bolos muito próximos  

dentro do túnel de 

película

Variação da 

velocidade das telas 

entre faca e balança

Avaria no controlo - - Material
Telas entre faca e 

balança
Revisão periódica

Correcção da 

velocidade
Manutenção

Mau posicionamento
Célula presa 

incorrectamente
- - Material Célula da balança -

Posicionamento 

correcto da célula da 

balança

Manutenção

Avaria na célula da 

balança
- - - Material Célula da balança Revisão periódica

Reparação / 

Substituição da célula
SS / Manutenção

Rejeição 

Longitude 

(Produto A / 

Produto B)

Embalagem cortada 

incorrectamente / 

não cortada

Variação da 

temperatura na faca / 

cunho

Faca

ANÁLISE DE 5 PORQUÊS PRODUTO A + PRODUTO B (Embalagem)

Descrição 

do 

problema

Potenciais Causas

5 M's Zona

Acções

Célula da balança
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Anexo VII – Análise de 5 Porquês dos produtos A e B na zona de embalagem, na linha 1 (2). 

 

Oscilação da 

dimensão dos bolos

Ver 5 Porquês 

Selecção de Produto 

("Bolo pequeno")

- - - - - - - - -

Colocação dos bolos 

incorrectamente nas 

"calhas"

Erro por parte do 

operador
- - Mão-de-obra "Calhas" - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Desalinhamento dos 

bolos pelos injectores 

(injectadora)

Injectores 

desalinhados
Controlo manual Método / Máquina Injectores Revisão periódica

Afinação dos 

injectores

Operadores/ 

Manutenção

Semana 15 

(16/04/2016)
OK

Avaria/ 

desalinhamento na 

transferência

Ver abaixo "Bolo 

preso na 

transferência"

- - - - - - -

- - - - - - - -

Estrutura não 

adequada a todos os 

formatos de Produto 

A

Máquina Calhas -
Optimização de 

equipamento
CF / SS

 Posição incorrecta 

anterior do bolo
- - - - - - - -

Não colocação de 

bolos na calha
- - - - - - - -

Não visualização dos 

bolos por parte do 

operador na limpeza

- - - - - - -

Não realização de 

limpeza
Mão-de-obra Palhaços -

Reforço de formação 

(principalmente entre 

turnos)

Grupo -
Sugestão trabalho 

futuro

Desgaste - - Material Palhaços -
Substituição de 

correntes
SS / Manutenção -

Falta de lubrificação - - Material Palhaços Lubrificação periódica
Lubrificação das 

correntes no imediato
Manutenção Semana 17 OK

Desenho bases não 

adequado Produto B 

ou dimensões 

extremas Produto A

- - Máquina Palhaços -

Adaptação do 

equipamento 

(Substituição de 

empurradores 

SS / CF

Desgaste dos 

empurradores
- - Material Palhaços -

Substituição dos 

empurradores
SS / Manutenção

Não existência de 

guias

Não adaptação do 

equipamento no 

presente

Adaptação 

equipamento no 

passado pela 

existência cromos

Método / Máquina
Corredor a jusante 

dos "palhaços"
-

Colocação de guias 

adequadas
Manutenção

Semana 13 

(28/03/2016)
OK

Não existência de 

guias prolongadas o 

suficiente

- - - - - - - - -

Guias amolgadas Desgaste - Material "Palhaços" -
Reparação / 

substituição das guias
Manutenção

Semana 18 

(06/05/2016)
OK

Entalamento de bolos 

pela faca

Ver "Rejeição 

Longitude" (Variação 

da velocidade das 

telas ...)

- - - - - - - - -

Soldadura das 

embalagens não 

conforme

Ver "Rejeição 

longitude" 

(Embalagem cortada 

incorrectamente)

- - - - - - - - -

Mudança da fita do 

datador
- - - - - - - - - -

Avaria no datador de 

embalagens 

individuais

Ok - - - Material
Datador da 

embaladora
- - - - -

Mudança de película - - - Método Embaladora - - - - -

Passagem de bolos 

padrão / teste
- - - Método Embaladora - - - - -

Bolo preso 

nos 

"empurradore

s" (Produto A 

/ Produto B)

 Posição incorrecta 

anterior do bolo

Não funcionamento 

normal das correntes

Transporte incorrecto 

de bolos a montante

Paragem dos 

equipamentos/ 

transportadores a 

jusante

Corredor a jusante 

dos "palhaços" não 

adequado

Desalinhamento / 

encravamento dos 

empurradores 

("palhaços")

Sujidade

Desalinhamento do 

bolo na calha

Presença de 

chocolate nas calhas

Presença de bolos ou 

sobras dos mesmos

Entalamentos 

anteriores de bolos
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Anexo VII – Análise de 5 Porquês dos produtos A e B na zona de embalagem, na linha 1 (3). 

 

 

Oscilação da 

dimensão dos bolos

Ver 5 Porquês 

Selecção de Produto 

("Bolo pequeno")

- - - - - - - - -

Colocação dos bolos 

incorrectamente nas 

"calhas"

Erro por parte do 

operador
- - Mão-de-obra "Calhas" - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Desalinhamento dos 

bolos pelos injectores 

(injectadora)

Injectores 

desalinhados
Controlo manual Método / Máquina Injectores Revisão periódica

Afinação dos 

injectores

Operadores/ 

Manutenção

Semana 15 

(16/04/2016)
OK

Avaria/ 

desalinhamento na 

transferência

Ver abaixo "Bolo 

preso na 

transferência"

- - - - - - -

- - - - - - - -

Estrutura não 

adequada a todos os 

formatos de Bollycao

Máquina Calhas -
Optimização de 

equipamento
CF / SS

 Posição incorrecta 

anterior do bolo
- - - - - - - -

Não colocação de 

bolos na calha
- - - - - - - -

Não visualização dos 

bolos por parte do 

operador na limpeza

- - - - - - -

Não realização de 

limpeza
Mão-de-obra Palhaços -

Reforço de formação 

(principalmente entre 

turnos)

Grupo -
Sugestão trabalho 

futuro

Desgaste - - Material Palhaços -
Substituição de 

correntes
SS / Manutenção -

Falta de lubrificação - - Material Palhaços Lubrificação periódica
Lubrificação das 

correntes no imediato
Manutenção Semana 17 OK

Desenho bases não 

adequado pão de 

leite ou dimensões 

extremas Bollycao

- - Máquina Palhaços -

Adaptação do 

equipamento 

(Substituição de 

empurradores 

SS / CF

Desgaste dos 

empurradores
- - Material Palhaços -

Substituição dos 

empurradores
SS / Manutenção

Não existência de 

guias

Não adaptação do 

equipamento no 

presente

Adaptação 

equipamento no 

passado pela 

existência cromos

Método / Máquina
Corredor a jusante 

dos "palhaços"
-

Colocação de guias 

adequadas
Manutenção

Semana 13 

(28/03/2016)
OK

Não existência de 

guias prolongadas o 

suficiente

- - - - - - - - -

Guias amolgadas Desgaste - Material "Palhaços" -
Reparação / 

substituição das guias
Manutenção

Semana 18 

(06/05/2016)
OK

Entalamento de bolos 

pela faca

Ver "Rejeição 

Longitude" (Variação 

da velocidade das 

telas ...)

- - - - - - - - -

Soldadura das 

embalagens não 

conforme

Ver "Rejeição 

longitude" 

(Embalagem cortada 

incorrectamente)

- - - - - - - - -

Mudança da fita do 

datador
- - - - - - - - - -

Avaria no datador de 

embalagens 

individuais

Ok - - - Material
Datador da 

embaladora
- - - - -

Mudança de película - - - Método Embaladora - - - - -

Passagem de bolos 

padrão / teste
- - - Método Embaladora - - - - -

Desalinhamento do 

bolo na calha

Presença de 

chocolate nas calhas

Presença de bolos ou 

sobras dos mesmos

Entalamentos 

anteriores de bolos

Paragem dos 

equipamentos/ 

transportadores a 

jusante

Corredor a jusante 

dos "palhaços" não 

adequado

Desalinhamento / 

encravamento dos 

empurradores 

("palhaços")

Sujidade

Bolo preso 

nos 

"palhaços" 

(Bollycao / 

Pão-de-

leite)

 Posição incorrecta 

anterior do bolo

Não funcionamento 

normal das correntes

Transporte incorrecto 

de bolos a montante
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Anexo VII – Análise de 5 Porquês dos produtos A e B na zona de embalagem, na linha 1 (4). 

 

Bolo pequeno
Ver 5 Porquês 

Selecção de Produto 

("Bolo pequeno")

- - - - - - - - - -

"Avaria" no controlo 

automático da 

injectadora

- - - Método Injectadora Revisão periódica Reparação da avaria Manutenção

Semanas 16 e 33 

(21/04 e 

18/08/2016)

OK

Ver "Bolo preso nos 

palhaços" ( Posição 

incorrecta ... - 

Injectores 

desalinhados)

- - - - - - - - -

 Posição incorrecta 

anterior do bolo

Ver "Bolo preso nos 

palhaços" (Posição 

incorrecta anterior do 

bolo)

- - - - - - - -

Desgaste dos 

vedantes ou 

retentores 

- - - Material Injectadora -
Substituição dos 

retentores
SS / Manutenção

Bloqueio da  

injectadora
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Avaria na bomba que 

alimenta o depósito 

de chocolate

Material

Bomba que 

alimenta o depósito 

de chocolate

Revisão periódica Reparação da avaria Manutenção

Entupimento das 

tubagens que ligam o 

depósito geral à 

'central' de chocolate

Material
Depósito geral de 

chocolate
Revisão periódica

Desentupimento das 

tubagens
Manutenção

Baixa potência da 

bomba que alimenta 

as cubas a partir do 

depósito

Máquina
Bomba das cubas 

de chocolate
-

Substituição da 

bomba por uma de 

maior potência

SS / Manutenção

Avaria na bomba que 

alimenta as cubas a 

partir do depósito

Material
Bomba das cubas 

de chocolate
Revisão periódica

Reparação/ 

Substituição da 

bomba

SS / Manutenção

Avaria nas válvulas de 

controlo ou materiais 

alheios

Material
Membrana da 

válvula de controlo
-

Substituição da 

membrana rompida 

por uma nova

Manutenção
Semana 14  

(07/04/2016)
OK

Entupimento das 

tubagens que ligam o 

depósito geral às 

cubas

Método

Tubagens que 

alimentam as cubas 

de chocolate

Revisão periódica Limpeza no imediato
Manutenção / 

Limpeza

Entupimento dos 

injectores
Falta de limpeza -

Material / Mão-de-

obra
Injectadora Revisão periódica

Limpeza dos 

injectores
Manutenção

Não bombagem de 

chocolate às cubas

Depósito geral vazio 

ou com pouco 

chocolate

Bolo sem a 

quantidade de 

chocolate de 

especificação

Cubas de chocolate 

vazias

Rejeição 

peso 

(Produto A)

Bolo sem chocolate 

no interior

Não injecção de 

chocolate

Injecção de chocolate 

para fora do bolo
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Anexo VII – Análise de 5 Porquês dos produtos A e B na zona de embalagem, na linha 1 (5).

Ver "Bolo preso nos 

palhaços" (posição 

incorrecta do bolo)

- - - - - - - - - - -

Avaria nas válvulas de 

comando
Fuga de ar Desgaste de material - Material Transferência Revisão periódica

Substuição da válvula 

de comando
SS / Manutenção

Semana 13 

(28/03/2016)
OK

Avaria no regulador 

de pressão de ar
Fuga de ar

Desgaste do material/ 

equipamento
- Material Transferência Revisão periódica

Substuição do 

regulador de pressão
SS / Manutenção

Semana 13 

(28/03/2016)
OK

Avarias nos vários 

pneumáticos
- - - Material Transferência Revisão periódica Reparação da avaria Manutenção

Semana 22 

(1/6/2016)
OK

Entalamento na faca 

de bolos a jusante 

Ver "Bolo preso nos 

palhaços" (Paragem 

dos 

equipamentos…entala

mento de bolos pela 

- - - - - - - - -

Fornecedor - - Material
Película de 

emabalagem
-

Substituição do 

fornecedor
CF

Intervalos de 

especificação 

alargados

- - Método
Película de 

embalagem
-

Redução da gama de 

aceitação
I+D

Variação do ajuste da 

película

Oscilação das 

dimensões do bolo

Ver 5 Porquês 

Selecção de Produto 

("Bolo pequeno") 

- - - - - - - -

Variação entre a 

velocidade da película 

e da faca

Ver "Rejeição 

Longitude" 

(Embalagem cortada 

incorrectamente…)

- - - - - - -

Produto A 

preso na 

transferênci

a

Variação do material 

das películas
Produto A 

acumulado 

antes da 

faca

Desalinhamento do 

bolo para fora do 

túnel de película

Avaria no 

equipamento
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Anexo VIII – Plano de acção elaborado no projecto redução de merma pesada, na linha 1, e no projecto de aumento de 
OEE, na linha 2.

Plano de Acção

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SS Compra de placa desmoldeadora adequada para as dimensões do produto A 1

SS + Manutenção Alinhamento do corte de água do produto B 1

CF Revestimento de tabuleiros dos produtos A e B em linha 1

CF Compra de tabuleiros novos do produto B 1

SS + CL Substituição do soprador de desmoldagem 1

Manutenção Calibração da placa desmoldeadora 1

SS + Manutenção Alinhamento retráctil <-> transportadores 1

Manutenção Reparação do silo 2 2

Manutenção Substituição das facas das embaladoras (indianas) 2

Manutenção Substituição da membrana da válvula do depósito geral de chocolate 1

Manutenção Prolongamento das guias dos empurradores das embaladoras (indianas) 1 e 2 1

Nº_____________

10/ago/16

Linha: 1

QUEM O QUÊ

P
ri

o
ri

d
ad

e
 *

CF: Cristina Faustino; CL: Carlos Lopes; SS: Samuel Sousa

QUANDO (Semana)

*Prioridade: 1-Elevada; 2-Moderada; 3-Baixa
Fechado

Plano de Acção

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

CF Revestimento de moldes 1

CF Compra de moldes novos (C) 1

CF Compra de moldes novos (X) 1

VARPE Reparação/ Actualização do software da VARPE 1

Manutenção Reparação / Substituição de tampas de familiar 2

Manutenção Reparação da avaria no silo 7 2

SS Compra de sensores para entrada da C.F. -  leitura em banda 2

Manutenção Reparação / Substituição de prateleiras da C.F. 3

Manutenção Afinação da saída da C.F. (4º molde vira) 1

SS / Manutenção Reparação da avaria da divisora (câmaras) 2

SS Substituição dos  transportadores para a entrada da C.F. 1

SS Substituição da carta do transportador à saída da divisora 2

Grupo Formação aos operadores 2

Manutenção Reparação da avaria no silo 8 1

Manutenção Substituição do rolo na  curva antes da C.F. 2

Manutenção Colocação de teflon nos transportadores da entrada da C.F. 2

Manutenção Substituição do sensor na curva antes da C.F. 1

29/jul/16

QUANDO (Semana)

Linha: 2

Nº_____________

QUEM O QUÊ

P
ri

o
ri

d
ad

e
 *

CF: Cristina Faustino; SS: Samuel Sousa *Prioridade: 1-Elevada; 2-Moderada; 3-Baixa
Fechado
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Anexo IX – Questionário Projecto de Redução de Merma na Linha 1 

No âmbito do projecto de Redução de Merma na linha 1, realizou-se o seguinte questionário 

para averiguar resultados após o restabelecimento de condições básicas e aplicação de melhorias 

na linha de produção. As zonas-alvo neste projecto situam-se após a câmara de arrefecimento. 

Agradeço a disponibilidade para o preenchimento deste breve inquérito, que irá ajudar a obter 

melhores resultados no presente trabalho. *Campos obrigatórios 
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Anexo X – Análise de 5 Porquês das microparagens na zona de amassados, na linha 2 (1). 

Porquê (1)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (2)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (3)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (4)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (5)

C
o

n
tr

o
lo ACÇÃO 

PREVENTIV

ACÇÃO 

CORRECTIV
QUEM QUANDO CONTROLO

Avaria eléctrica - - Material

Transportadores 

entre formadora e 

forno

Revisão periódica
Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção

Avaria mecânica - - Material

Transportadores 

entre formadora e 

forno

Revisão periódica
Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Deficiente 

crescimento de pão

Ver 5 Porquês 

"Deficiente 

Crescimento de Pão"

- - - - - - - -

Avaria eléctrica - Material
Transportador à 

saída da C.F.
Revisão periódica

Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção - -

Avaria mecânica - Material
Transportador à 

saída da C.F.
Revisão periódica

Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Semana 27 

(7/7/2016)
OK

Passagem de 5 

moldes na cancela

Ver 5 Porquês 

"Câmara de 

Fermentação" 

(Prateleiras vazias)

- - - - - - -

Prateleiras ou "unhas" 

das mesmas 

amolgadas

Desgaste Material Prateleiras da C.F. Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de 

prateleiras da C.F.

SS / Manutenção -
Sugestão trabalho 

futuro

Prateleiras ou "unhas" 

das mesmas 

amolgadas

- - - - - - -

Sobreposição de 

moldes 
- - - - - - -

Erro de programação Método
Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica

Reparação / 

Correcção do erro
SS / Manutenção

Falha no controlo de 

velocidade
Material

Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica Afinação do variador Manutenção

Erro de afinação por 

parte do operador
Mão-de-obra

Empurrador de 

moldes da C.F.
- Formação / Afinação Manutenção

Empurrador 

empenado
Material

Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica

Reparação / 

Substituição do 

empurrador

Manutenção

Tampas amolgadas Desgaste Material Tampas Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de 

tampas

Manutenção / CF - Pendente

Fuga no pneumático 

que segura as tampas
- Material Tampas Revisão periódica Reparação da fuga Manutenção -

Sugestão trabalho 

futuro

C.F. ou outro 

equipamento em 

curto circuito

- Material
C.F. / Outros 

equipamentos
- Reparação / resolução Manutenção - -

Pico de tensão - Material C.F. - Reparação / resolução Manutenção - -

Avaria eléctrica Material
Transportador entre 

divisora e forno
Revisão periódica

Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção

Avaria mecânica Material
Transportador entre 

divisora e forno
Revisão periódica

Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Falha no controlo Material
Equipamentos 

entre divisora e CF
Revisão periódica Reparação da avaria Manutenção

Erro por parte do 

operador
OK Mão-de-obra

Equipamentos 

entre divisora e CF
- - - - -

Paragem na C.F.

Ver "Acumulação de 

moldes" (Paragens 

forçada e automática 

da C.F.)

- - - - - - -

Paragem dos 

equipamentos entre 

C.F. e forno

- - - - - - - -

Desgaste das câmaras Material Divisora -
Substituição das 

câmaras da divisora
SS / Manutenção

Incumprimento dos 

ciclos de limpeza
Mão-de-obra Divisora -

Reforço de formação 

(principalmente entre 

turnos)

Grupo -
Sugestão trabalho 

futuro

Montagem / Afinação 

incorrecta
Mão-de-obra Divisora - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Falha no software da 

divisora
- Material Divisora Revisão periódica

Reparação do 

software
CF / SS

Introdução incorrecta 

dos valores no 

sistema

OK - Mão-de-obra Divisora - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Falha do software da 

VARPE (ligação entre 

divisora e balança)

- - - Material VARPE Revisão periódica Reparação da falha VARPE

Avaliação 

planificada Junho 

2016

Pendente

Variação do tempo de 

preparação da massa
Incumprimento da IO -

Método / Mão-de-

obra
Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Massa demasiado / 

pouco batida
- -  Mão-de-obra Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Excesso / necessidade 

de água
Incumprimento da IO - Mão-de-obra Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Incumprimento 

especificações da 

restante matéria-

prima

- - - - - - - - -

Desgaste - - Material Silos de farinha Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de peças 

do silo(s)

Manutenção

Avaliação 

planificada 2º 

Semestre 2015

Pendente

Carregamento de 

farinha apenas para 

um silo de cada vez

- - Método Silos de farinha - Optimização Grupo -
Sugestão trabalho 

futuro

Introdução incorrecta 

dos valores no 

sistema

Erro por parte do 

operador
- Mão-de-obra Silos de farinha -

Programação correcta 

do(s) silo(s) e 

Formação

Manutenção / 

Grupo

- - - - - - - - - - -

Falta de pesagens de 

matéria-prima
Falta de mão-de-obra - - Método Pesagens Standardização Replaneamento Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Funcionamento de 

uma das batedeiras 

apenas (alguns 

formatos)

Avaria de outra 

batedeira
- - Método Batedeira de massa Standardização

Replaneamento / 

Reparação da avaria 

da batedeira

Grupo / 

Manutenção
-

Sugestão trabalho 

futuro

Ver "Falha no corte" - - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

transportadores entre 

divisora e forno)

- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

equipamentos entre 

divisora e C.F.)

- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem na C.F.)
- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

equipamentos entre 

C.F. e forno)

- - - - - - - - - -

Encravamento de 

tampas a jusante da 

C.F.

Ver "Acumulação de 

moldes" 

(Encravamento de 

tampas a jusante da 

C.F.)

- - - - - - - - -

Molde não não 

conforme (amolgado)
Desgaste Material Moldes Revisão periódica

Substituição de 

moldes almolgados 

em linha por novos

CF
Semana 19 

(11/05/2016)
OK

Transportadores não 

conformes
Desgaste Material

Tranportadores 

entre C.F. e forno
Revisão periódica

Reparação dos 

transportadores
Manutenção

Avaria no controlo 

dos transportadores / 

forno

- Material
Transportadores 

após forno
Revisão periódica Reparação Da avaria Manutenção

Erro por parte do 

operador
OK - Mão-de-obra

Transportadores 

após forno
- - - - -

Falha da(s) célula(s) - 

avanço moldes no 

tempo certo

- - - Material Forno Revisão periódica

Reparação da(s) 

célula(s) na zona do 

forno 

Manutenção

- - - - - - - - - - -

Falha na 

desmoldeadora
- - - Material Desmoldeadora - Reparação da falha Manutenção

- - - - - - - - - - -

Não desmoldagem de 

pão

Encravemento pão 

início do tapete (em 

direcção à C.A.)

Pão preso nas 

ventosas da 

desmoldeadora

- Máquina Desmoldeadora -

Adaptação da 

desmoldeadora aos 

vários formatos

Manutenção

Paragem dos 

equipamentos entre 

divisora e C.F.

Falta de massa 

preparada

Encravamento de 

prateleiras

Encravamento das 

tampas a jusante da 

C.F.

Paragem dos 

transportadores entre 

divisora e forno

Falta de consistência 

da massa

Acumulação de massa 

na divisora, na 

boliadora, na CPF, na 

laminadora e/ou na 

formadora

Encravamento de 

moldes à entrada do 

forno

ANÁLISE DE 5 PORQUÊS - PÃO (Microparagens nos Amassados)

Descrição 

do 

problema

Potenciais causas
5 M's Zona

Acções

Encravamento de 

moldes

Excesso de velocidade 

do empurrador de 

moldes na entrada da 

C.F. 

Empurrador de 

moldes na entrada da 

C.F. inclinado

Acumulação de 

moldes

Paragem forçada da 

C.F.

Paragem automática 

da C.F.

Falha no(s) silo(s)

Falha nos 

transportadores do 

circuito de moldes

Desafinação nas 

câmaras da divisora

Oscilação do peso

Falha no corte Falha na divisora

Variação dos valores 

de velocidade de 

corte

Início da fermentação 

na divisora, por 

espera de massa

Microparagen

s nos 

Amassados

Desalinhamento de 

moldes

Encravamento na 

desmoldeadora

Velocidade do 

transportador lenta 

em relação à saída do 

forno

Encravamento de 

moldes nos 

transportadores

Encravamento de 

moldes à saída do 

forno

Paragem dos 

equipamentos/ 

transportadores a 

jusante da C.F.

Disparo térmico

Falha de 

abastecimento de 

farinha
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Anexo X – Análise de 5 Porquês das microparagens na zona de amassados, na linha 2 (2). 

Porquê (1)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (2)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (3)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (4)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (5)

C
o

n
tr

o
lo ACÇÃO 

PREVENTIV

ACÇÃO 

CORRECTIV
QUEM QUANDO CONTROLO

Avaria eléctrica - - Material

Transportadores 

entre formadora e 

forno

Revisão periódica
Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção

Avaria mecânica - - Material

Transportadores 

entre formadora e 

forno

Revisão periódica
Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Deficiente 

crescimento de pão

Ver 5 Porquês 

"Deficiente 

Crescimento de Pão"

- - - - - - - -

Avaria eléctrica - Material
Transportador à 

saída da C.F.
Revisão periódica

Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção - -

Avaria mecânica - Material
Transportador à 

saída da C.F.
Revisão periódica

Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Semana 27 

(7/7/2016)
OK

Passagem de 5 

moldes na cancela

Ver 5 Porquês 

"Câmara de 

Fermentação" 

(Prateleiras vazias)

- - - - - - -

Prateleiras ou "unhas" 

das mesmas 

amolgadas

Desgaste Material Prateleiras da C.F. Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de 

prateleiras da C.F.

SS / Manutenção -
Sugestão trabalho 

futuro

Prateleiras ou "unhas" 

das mesmas 

amolgadas

- - - - - - -

Sobreposição de 

moldes 
- - - - - - -

Erro de programação Método
Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica

Reparação / 

Correcção do erro
SS / Manutenção

Falha no controlo de 

velocidade
Material

Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica Afinação do variador Manutenção

Erro de afinação por 

parte do operador
Mão-de-obra

Empurrador de 

moldes da C.F.
- Formação / Afinação Manutenção

Empurrador 

empenado
Material

Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica

Reparação / 

Substituição do 

empurrador

Manutenção

Tampas amolgadas Desgaste Material Tampas Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de 

tampas

Manutenção / CF - Pendente

Fuga no pneumático 

que segura as tampas
- Material Tampas Revisão periódica Reparação da fuga Manutenção -

Sugestão trabalho 

futuro

C.F. ou outro 

equipamento em 

curto circuito

- Material
C.F. / Outros 

equipamentos
- Reparação / resolução Manutenção - -

Pico de tensão - Material C.F. - Reparação / resolução Manutenção - -

Avaria eléctrica Material
Transportador entre 

divisora e forno
Revisão periódica

Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção

Avaria mecânica Material
Transportador entre 

divisora e forno
Revisão periódica

Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Falha no controlo Material
Equipamentos 

entre divisora e CF
Revisão periódica Reparação da avaria Manutenção

Erro por parte do 

operador
OK Mão-de-obra

Equipamentos 

entre divisora e CF
- - - - -

Paragem na C.F.

Ver "Acumulação de 

moldes" (Paragens 

forçada e automática 

da C.F.)

- - - - - - -

Paragem dos 

equipamentos entre 

C.F. e forno

- - - - - - - -

Desgaste das câmaras Material Divisora -
Substituição das 

câmaras da divisora
SS / Manutenção

Incumprimento dos 

ciclos de limpeza
Mão-de-obra Divisora -

Reforço de formação 

(principalmente entre 

turnos)

Grupo -
Sugestão trabalho 

futuro

Montagem / Afinação 

incorrecta
Mão-de-obra Divisora - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Falha no software da 

divisora
- Material Divisora Revisão periódica

Reparação do 

software
CF / SS

Introdução incorrecta 

dos valores no 

sistema

OK - Mão-de-obra Divisora - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Falha do software da 

VARPE (ligação entre 

divisora e balança)

- - - Material VARPE Revisão periódica Reparação da falha VARPE

Avaliação 

planificada Junho 

2016

Pendente

Variação do tempo de 

preparação da massa
Incumprimento da IO -

Método / Mão-de-

obra
Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Massa demasiado / 

pouco batida
- -  Mão-de-obra Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Excesso / necessidade 

de água
Incumprimento da IO - Mão-de-obra Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Incumprimento 

especificações da 

restante matéria-

prima

- - - - - - - - -

Desgaste - - Material Silos de farinha Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de peças 

do silo(s)

Manutenção

Avaliação 

planificada 2º 

Semestre 2015

Pendente

Carregamento de 

farinha apenas para 

um silo de cada vez

- - Método Silos de farinha - Optimização Grupo -
Sugestão trabalho 

futuro

Introdução incorrecta 

dos valores no 

sistema

Erro por parte do 

operador
- Mão-de-obra Silos de farinha -

Programação correcta 

do(s) silo(s) e 

Formação

Manutenção / 

Grupo

- - - - - - - - - - -

Falta de pesagens de 

matéria-prima
Falta de mão-de-obra - - Método Pesagens Standardização Replaneamento Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Funcionamento de 

uma das batedeiras 

apenas (alguns 

formatos)

Avaria de outra 

batedeira
- - Método Batedeira de massa Standardização

Replaneamento / 

Reparação da avaria 

da batedeira

Grupo / 

Manutenção
-

Sugestão trabalho 

futuro

Ver "Falha no corte" - - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

transportadores entre 

divisora e forno)

- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

equipamentos entre 

divisora e C.F.)

- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem na C.F.)
- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

equipamentos entre 

C.F. e forno)

- - - - - - - - - -

Encravamento de 

tampas a jusante da 

C.F.

Ver "Acumulação de 

moldes" 

(Encravamento de 

tampas a jusante da 

C.F.)

- - - - - - - - -

Molde não não 

conforme (amolgado)
Desgaste Material Moldes Revisão periódica

Substituição de 

moldes almolgados 

em linha por novos

CF
Semana 19 

(11/05/2016)
OK

Transportadores não 

conformes
Desgaste Material

Tranportadores 

entre C.F. e forno
Revisão periódica

Reparação dos 

transportadores
Manutenção

Avaria no controlo 

dos transportadores / 

forno

- Material
Transportadores 

após forno
Revisão periódica Reparação Da avaria Manutenção

Erro por parte do 

operador
OK - Mão-de-obra

Transportadores 

após forno
- - - - -

Falha da(s) célula(s) - 

avanço moldes no 

tempo certo

- - - Material Forno Revisão periódica

Reparação da(s) 

célula(s) na zona do 

forno 

Manutenção

- - - - - - - - - - -

Falha na 

desmoldeadora
- - - Material Desmoldeadora - Reparação da falha Manutenção

- - - - - - - - - - -

Não desmoldagem de 

pão

Encravemento pão 

início do tapete (em 

direcção à C.A.)

Pão preso nas 

ventosas da 

desmoldeadora

- Máquina Desmoldeadora -

Adaptação da 

desmoldeadora aos 

vários formatos

Manutenção

Paragem dos 

equipamentos entre 

divisora e C.F.

Falta de massa 

preparada

Encravamento de 

prateleiras

Encravamento das 

tampas a jusante da 

C.F.

Paragem dos 

transportadores entre 

divisora e forno

Falta de consistência 

da massa

Acumulação de massa 

na divisora, na 

boliadora, na CPF, na 

laminadora e/ou na 

formadora

Encravamento de 

moldes à entrada do 

forno

ANÁLISE DE 5 PORQUÊS - PÃO (Microparagens nos Amassados)

Descrição 

do 

problema

Potenciais causas
5 M's Zona

Acções

Encravamento de 

moldes

Excesso de velocidade 

do empurrador de 

moldes na entrada da 

C.F. 

Empurrador de 

moldes na entrada da 

C.F. inclinado

Acumulação de 

moldes

Paragem forçada da 

C.F.

Paragem automática 

da C.F.

Falha no(s) silo(s)

Falha nos 

transportadores do 

circuito de moldes

Desafinação nas 

câmaras da divisora

Oscilação do peso

Falha no corte Falha na divisora

Variação dos valores 

de velocidade de 

corte

Início da fermentação 

na divisora, por 

espera de massa

Microparagen

s nos 

Amassados

Desalinhamento de 

moldes

Encravamento na 

desmoldeadora

Velocidade do 

transportador lenta 

em relação à saída do 

forno

Encravamento de 

moldes nos 

transportadores

Encravamento de 

moldes à saída do 

forno

Paragem dos 

equipamentos/ 

transportadores a 

jusante da C.F.

Disparo térmico

Falha de 

abastecimento de 

farinha
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Anexo X – Análise de 5 Porquês das microparagens na zona de amassados, na linha 2 (3). 

Porquê (1)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (2)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (3)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (4)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (5)

C
o

n
tr

o
lo ACÇÃO 

PREVENTIV

ACÇÃO 

CORRECTIV
QUEM QUANDO CONTROLO

Avaria eléctrica - - Material

Transportadores 

entre formadora e 

forno

Revisão periódica
Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção

Avaria mecânica - - Material

Transportadores 

entre formadora e 

forno

Revisão periódica
Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Deficiente 

crescimento de pão

Ver 5 Porquês 

"Deficiente 

Crescimento de Pão"

- - - - - - - -

Avaria eléctrica - Material
Transportador à 

saída da C.F.
Revisão periódica

Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção - -

Avaria mecânica - Material
Transportador à 

saída da C.F.
Revisão periódica

Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Semana 27 

(7/7/2016)
OK

Passagem de 5 

moldes na cancela

Ver 5 Porquês 

"Câmara de 

Fermentação" 

(Prateleiras vazias)

- - - - - - -

Prateleiras ou "unhas" 

das mesmas 

amolgadas

Desgaste Material Prateleiras da C.F. Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de 

prateleiras da C.F.

SS / Manutenção -
Sugestão trabalho 

futuro

Prateleiras ou "unhas" 

das mesmas 

amolgadas

- - - - - - -

Sobreposição de 

moldes 
- - - - - - -

Erro de programação Método
Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica

Reparação / 

Correcção do erro
SS / Manutenção

Falha no controlo de 

velocidade
Material

Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica Afinação do variador Manutenção

Erro de afinação por 

parte do operador
Mão-de-obra

Empurrador de 

moldes da C.F.
- Formação / Afinação Manutenção

Empurrador 

empenado
Material

Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica

Reparação / 

Substituição do 

empurrador

Manutenção

Tampas amolgadas Desgaste Material Tampas Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de 

tampas

Manutenção / CF - Pendente

Fuga no pneumático 

que segura as tampas
- Material Tampas Revisão periódica Reparação da fuga Manutenção -

Sugestão trabalho 

futuro

C.F. ou outro 

equipamento em 

curto circuito

- Material
C.F. / Outros 

equipamentos
- Reparação / resolução Manutenção - -

Pico de tensão - Material C.F. - Reparação / resolução Manutenção - -

Avaria eléctrica Material
Transportador entre 

divisora e forno
Revisão periódica

Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção

Avaria mecânica Material
Transportador entre 

divisora e forno
Revisão periódica

Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Falha no controlo Material
Equipamentos 

entre divisora e CF
Revisão periódica Reparação da avaria Manutenção

Erro por parte do 

operador
OK Mão-de-obra

Equipamentos 

entre divisora e CF
- - - - -

Paragem na C.F.

Ver "Acumulação de 

moldes" (Paragens 

forçada e automática 

da C.F.)

- - - - - - -

Paragem dos 

equipamentos entre 

C.F. e forno

- - - - - - - -

Desgaste das câmaras Material Divisora -
Substituição das 

câmaras da divisora
SS / Manutenção

Incumprimento dos 

ciclos de limpeza
Mão-de-obra Divisora -

Reforço de formação 

(principalmente entre 

turnos)

Grupo -
Sugestão trabalho 

futuro

Montagem / Afinação 

incorrecta
Mão-de-obra Divisora - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Falha no software da 

divisora
- Material Divisora Revisão periódica

Reparação do 

software
CF / SS

Introdução incorrecta 

dos valores no 

sistema

OK - Mão-de-obra Divisora - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Falha do software da 

VARPE (ligação entre 

divisora e balança)

- - - Material VARPE Revisão periódica Reparação da falha VARPE

Avaliação 

planificada Junho 

2016

Pendente

Variação do tempo de 

preparação da massa
Incumprimento da IO -

Método / Mão-de-

obra
Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Massa demasiado / 

pouco batida
- -  Mão-de-obra Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Excesso / necessidade 

de água
Incumprimento da IO - Mão-de-obra Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Incumprimento 

especificações da 

restante matéria-

prima

- - - - - - - - -

Desgaste - - Material Silos de farinha Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de peças 

do silo(s)

Manutenção

Avaliação 

planificada 2º 

Semestre 2015

Pendente

Carregamento de 

farinha apenas para 

um silo de cada vez

- - Método Silos de farinha - Optimização Grupo -
Sugestão trabalho 

futuro

Introdução incorrecta 

dos valores no 

sistema

Erro por parte do 

operador
- Mão-de-obra Silos de farinha -

Programação correcta 

do(s) silo(s) e 

Formação

Manutenção / 

Grupo

- - - - - - - - - - -

Falta de pesagens de 

matéria-prima
Falta de mão-de-obra - - Método Pesagens Standardização Replaneamento Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Funcionamento de 

uma das batedeiras 

apenas (alguns 

formatos)

Avaria de outra 

batedeira
- - Método Batedeira de massa Standardização

Replaneamento / 

Reparação da avaria 

da batedeira

Grupo / 

Manutenção
-

Sugestão trabalho 

futuro

Ver "Falha no corte" - - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

transportadores entre 

divisora e forno)

- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

equipamentos entre 

divisora e C.F.)

- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem na C.F.)
- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

equipamentos entre 

C.F. e forno)

- - - - - - - - - -

Encravamento de 

tampas a jusante da 

C.F.

Ver "Acumulação de 

moldes" 

(Encravamento de 

tampas a jusante da 

C.F.)

- - - - - - - - -

Molde não não 

conforme (amolgado)
Desgaste Material Moldes Revisão periódica

Substituição de 

moldes almolgados 

em linha por novos

CF
Semana 19 

(11/05/2016)
OK

Transportadores não 

conformes
Desgaste Material

Tranportadores 

entre C.F. e forno
Revisão periódica

Reparação dos 

transportadores
Manutenção

Avaria no controlo 

dos transportadores / 

forno

- Material
Transportadores 

após forno
Revisão periódica Reparação Da avaria Manutenção

Erro por parte do 

operador
OK - Mão-de-obra

Transportadores 

após forno
- - - - -

Falha da(s) célula(s) - 

avanço moldes no 

tempo certo

- - - Material Forno Revisão periódica

Reparação da(s) 

célula(s) na zona do 

forno 

Manutenção

- - - - - - - - - - -

Falha na 

desmoldeadora
- - - Material Desmoldeadora - Reparação da falha Manutenção

- - - - - - - - - - -

Não desmoldagem de 

pão

Encravemento pão 

início do tapete (em 

direcção à C.A.)

Pão preso nas 

ventosas da 

desmoldeadora

- Máquina Desmoldeadora -

Adaptação da 

desmoldeadora aos 

vários formatos

Manutenção

Paragem dos 

equipamentos entre 

divisora e C.F.

Falta de massa 

preparada

Encravamento de 

prateleiras

Encravamento das 

tampas a jusante da 

C.F.

Paragem dos 

transportadores entre 

divisora e forno

Falta de consistência 

da massa

Acumulação de massa 

na divisora, na 

boliadora, na CPF, na 

laminadora e/ou na 

formadora

Encravamento de 

moldes à entrada do 

forno

ANÁLISE DE 5 PORQUÊS - PÃO (Microparagens nos Amassados)

Descrição 

do 

problema

Potenciais causas
5 M's Zona

Acções

Encravamento de 

moldes

Excesso de velocidade 

do empurrador de 

moldes na entrada da 

C.F. 

Empurrador de 

moldes na entrada da 

C.F. inclinado

Acumulação de 

moldes

Paragem forçada da 

C.F.

Paragem automática 

da C.F.

Falha no(s) silo(s)

Falha nos 

transportadores do 

circuito de moldes

Desafinação nas 

câmaras da divisora

Oscilação do peso

Falha no corte Falha na divisora

Variação dos valores 

de velocidade de 

corte

Início da fermentação 

na divisora, por 

espera de massa

Microparagen

s nos 

Amassados

Desalinhamento de 

moldes

Encravamento na 

desmoldeadora

Velocidade do 

transportador lenta 

em relação à saída do 

forno

Encravamento de 

moldes nos 

transportadores

Encravamento de 

moldes à saída do 

forno

Paragem dos 

equipamentos/ 

transportadores a 

jusante da C.F.

Disparo térmico

Falha de 

abastecimento de 

farinha
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Anexo X – Análise de 5 Porquês das microparagens na zona de amassados, na linha 2 (4). 

 

Porquê (1)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (2)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (3)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (4)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (5)

C
o

n
tr

o
lo ACÇÃO 

PREVENTIV

ACÇÃO 

CORRECTIV
QUEM QUANDO CONTROLO

Avaria eléctrica - - Material

Transportadores 

entre formadora e 

forno

Revisão periódica
Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção

Avaria mecânica - - Material

Transportadores 

entre formadora e 

forno

Revisão periódica
Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Deficiente 

crescimento de pão

Ver 5 Porquês 

"Deficiente 

Crescimento de Pão"

- - - - - - - -

Avaria eléctrica - Material
Transportador à 

saída da C.F.
Revisão periódica

Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção - -

Avaria mecânica - Material
Transportador à 

saída da C.F.
Revisão periódica

Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Semana 27 

(7/7/2016)
OK

Passagem de 5 

moldes na cancela

Ver 5 Porquês 

"Câmara de 

Fermentação" 

(Prateleiras vazias)

- - - - - - -

Prateleiras ou "unhas" 

das mesmas 

amolgadas

Desgaste Material Prateleiras da C.F. Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de 

prateleiras da C.F.

SS / Manutenção -
Sugestão trabalho 

futuro

Prateleiras ou "unhas" 

das mesmas 

amolgadas

- - - - - - -

Sobreposição de 

moldes 
- - - - - - -

Erro de programação Método
Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica

Reparação / 

Correcção do erro
SS / Manutenção

Falha no controlo de 

velocidade
Material

Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica Afinação do variador Manutenção

Erro de afinação por 

parte do operador
Mão-de-obra

Empurrador de 

moldes da C.F.
- Formação / Afinação Manutenção

Empurrador 

empenado
Material

Empurrador de 

moldes da C.F.
Revisão periódica

Reparação / 

Substituição do 

empurrador

Manutenção

Tampas amolgadas Desgaste Material Tampas Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de 

tampas

Manutenção / CF - Pendente

Fuga no pneumático 

que segura as tampas
- Material Tampas Revisão periódica Reparação da fuga Manutenção -

Sugestão trabalho 

futuro

C.F. ou outro 

equipamento em 

curto circuito

- Material
C.F. / Outros 

equipamentos
- Reparação / resolução Manutenção - -

Pico de tensão - Material C.F. - Reparação / resolução Manutenção - -

Avaria eléctrica Material
Transportador entre 

divisora e forno
Revisão periódica

Reparação da avaria 

eléctrica
Manutenção

Avaria mecânica Material
Transportador entre 

divisora e forno
Revisão periódica

Reparação da avaria 

mecânica
Manutenção

Falha no controlo Material
Equipamentos 

entre divisora e CF
Revisão periódica Reparação da avaria Manutenção

Erro por parte do 

operador
OK Mão-de-obra

Equipamentos 

entre divisora e CF
- - - - -

Paragem na C.F.

Ver "Acumulação de 

moldes" (Paragens 

forçada e automática 

da C.F.)

- - - - - - -

Paragem dos 

equipamentos entre 

C.F. e forno

- - - - - - - -

Desgaste das câmaras Material Divisora -
Substituição das 

câmaras da divisora
SS / Manutenção

Incumprimento dos 

ciclos de limpeza
Mão-de-obra Divisora -

Reforço de formação 

(principalmente entre 

turnos)

Grupo -
Sugestão trabalho 

futuro

Montagem / Afinação 

incorrecta
Mão-de-obra Divisora - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Falha no software da 

divisora
- Material Divisora Revisão periódica

Reparação do 

software
CF / SS

Introdução incorrecta 

dos valores no 

sistema

OK - Mão-de-obra Divisora - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Falha do software da 

VARPE (ligação entre 

divisora e balança)

- - - Material VARPE Revisão periódica Reparação da falha VARPE

Avaliação 

planificada Junho 

2016

Pendente

Variação do tempo de 

preparação da massa
Incumprimento da IO -

Método / Mão-de-

obra
Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Massa demasiado / 

pouco batida
- -  Mão-de-obra Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Excesso / necessidade 

de água
Incumprimento da IO - Mão-de-obra Amassados - Formação Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Incumprimento 

especificações da 

restante matéria-

prima

- - - - - - - - -

Desgaste - - Material Silos de farinha Revisão periódica

Reparação / 

Substituição de peças 

do silo(s)

Manutenção

Avaliação 

planificada 2º 

Semestre 2015

Pendente

Carregamento de 

farinha apenas para 

um silo de cada vez

- - Método Silos de farinha - Optimização Grupo -
Sugestão trabalho 

futuro

Introdução incorrecta 

dos valores no 

sistema

Erro por parte do 

operador
- Mão-de-obra Silos de farinha -

Programação correcta 

do(s) silo(s) e 

Formação

Manutenção / 

Grupo

- - - - - - - - - - -

Falta de pesagens de 

matéria-prima
Falta de mão-de-obra - - Método Pesagens Standardização Replaneamento Grupo -

Sugestão trabalho 

futuro

Funcionamento de 

uma das batedeiras 

apenas (alguns 

formatos)

Avaria de outra 

batedeira
- - Método Batedeira de massa Standardização

Replaneamento / 

Reparação da avaria 

da batedeira

Grupo / 

Manutenção
-

Sugestão trabalho 

futuro

Ver "Falha no corte" - - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

transportadores entre 

divisora e forno)

- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

equipamentos entre 

divisora e C.F.)

- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem na C.F.)
- - - - - - - - - -

Ver "Falha no corte" 

(Paragem dos 

equipamentos entre 

C.F. e forno)

- - - - - - - - - -

Encravamento de 

tampas a jusante da 

C.F.

Ver "Acumulação de 

moldes" 

(Encravamento de 

tampas a jusante da 

C.F.)

- - - - - - - - -

Recolha de moldes do 

ciclo por operador. 

Inexistência de 

expositor de moldes.

Método Moldes

Alteração método de 

recolha e 

armazenamento de 

moldes

CF / Grupo -
Sugestão trabalho 

futuro

Desgaste Material Moldes Revisão periódica

Substituição de 

moldes almolgados 

em linha por novos

CF
Semana 19 

(11/05/2016)
OK

Transportadores não 

conformes
Desgaste Material

Tranportadores 

entre C.F. e forno
Revisão periódica

Reparação dos 

transportadores
Manutenção

Avaria no controlo 

dos transportadores / 

forno

- Material
Transportadores 

após forno
Revisão periódica Reparação Da avaria Manutenção

Erro por parte do 

operador
OK - Mão-de-obra

Transportadores 

após forno
- - - - -

Falha da(s) célula(s) - 

avanço moldes no 

tempo certo

- - - Material Forno Revisão periódica

Reparação da(s) 

célula(s) na zona do 

forno 

Manutenção

- - - - - - - - - - -

Falha na 

desmoldeadora
- - - Material Desmoldeadora - Reparação da falha Manutenção

- - - - - - - - - - -

Não desmoldagem de 

pão

Encravemento pão 

início do tapete (em 

direcção à C.A.)

Pão preso nas 

ventosas da 

desmoldeadora

- Máquina Desmoldeadora -

Adaptação da 

desmoldeadora aos 

vários formatos

Manutenção

Encravamento de 

moldes nos 

transportadores

Desalinhamento de 

moldes

Molde não não 

conforme (amolgado)

Microparagen

s nos 

Amassados

Encravamento na 

desmoldeadora

Velocidade do 

transportador lenta 

em relação à saída do 

forno

Encravamento de 

moldes à saída do 

forno

Paragem dos 

equipamentos/ 

transportadores a 

jusante da C.F.

Disparo térmico

Falha de 

abastecimento de 

farinha

Desafinação nas 

câmaras da divisora

Oscilação do peso

Falha no corte Falha na divisora

Variação dos valores 

de velocidade de 

corte

Início da fermentação 

na divisora, por 

espera de massa

Falha no(s) silo(s)

Falha nos 

transportadores do 

circuito de moldes

Acumulação de 

moldes

Paragem forçada da 

C.F.

Paragem automática 

da C.F.

Encravamento de 

moldes

Excesso de velocidade 

do empurrador de 

moldes na entrada da 

C.F. 

Empurrador de 

moldes na entrada da 

C.F. inclinado

Descrição 

do 

problema

Potenciais causas
5 M's Zona

Acções

Paragem dos 

transportadores entre 

divisora e forno

Falta de consistência 

da massa

Acumulação de massa 

na divisora, na 

boliadora, na CPF, na 

laminadora e/ou na 

formadora

Encravamento de 

moldes à entrada do 

forno

Paragem dos 

equipamentos entre 

divisora e C.F.

Falta de massa 

preparada

Encravamento de 

prateleiras

Encravamento das 

tampas a jusante da 

C.F.
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Anexo XI – Análise de 5 Porquês do número de moldes nas prateleiras da câmara de fermentação, na linha 2 (1). 

 

 

Porquê (1)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (2)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (3)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (4)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (5)

C
o

n
tr

o
lo ACÇÃO 

PREVENTIV

ACÇÃO 

CORRECTIV
QUEM QUANDO CONTROLO

Atraso na chegada de 

moldes

Microparagens nos 

amassados

Ver 5 Porquês 

Microparagens nos 

Amassados

- - - - - - -

Falta de moldes

Moldes sem 

condições de trabalho 

retirados da linha

- Material / Método Moldes -
Compra de novos 

moldes
CF

Semana 19 (11-05-

2016)
OK

Corte lento em 

relação à C.F.

Paragem 

equipamento / 

transportador 

montante C.F.

Falha na célula da 

cancela
Desgaste - Material Entrada da C.F. Revisão periódica Substituição da célula SS / Manutenção

Semana 30 

(29/07/2016)
OK

? - - - - - - - - -

Ver 5 Porquês 

Microparagens nos 

Amassados 

(Acumulação de 

moldes - 

- - - - - - - - - -

Contagem pela célula 

de 2 moldes como 1 

único

- - - - - - - - -

Não entrada último 

molde num ciclo, que 

se junta aos próximos 

4

Ver "Prateleiras com 1, 

2 ou 3 moldes"
- - - - - - - -

? - - - - - - - - -

- - - -- - - -

Prateleiras 

vazias

Passagem de 5 

moldes pela cancela

Número de moldes 

insuficiente

Não abertura da 

"cancela" 

Encravamento à 

entrada da C.F.

ANÁLISE DE 5 PORQUÊS - PÃO (Prateleiras da Câmara de Fermentação)

Descrição 

do 

problema

Potenciais causas
5 M's Causa

Acções

Ver 5 Porquês 

Microparagens nos 

Amassados (Falha no 

corte)

Número de moldes 

suficiente
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Anexo XI – Análise de 5 Porquês do número de moldes nas prateleiras da câmara de fermentação, na linha 2 (2). 

 

 

Porquê (1)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (2)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (3)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (4)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (5)

C
o

n
tr

o
lo ACÇÃO 

PREVENTIV

ACÇÃO 

CORRECTIV
QUEM QUANDO CONTROLO

Atraso na chegada de 

moldes

Microparagens nos 

amassados

Ver 5 Porquês 

Microparagens nos 

Amassados

- - - - - - -

Falta de moldes

Moldes sem 

condições de trabalho 

retirados da linha

- Material / Método Moldes -
Compra de novos 

moldes
CF

Semana 19 (11-05-

2016)
OK

Corte lento em 

relação à C.F.

Paragem 

equipamento / 

transportador 

montante C.F.

Falha na célula da 

cancela
Desgaste - Material Entrada da C.F. Revisão periódica Substituição da célula SS / Manutenção

Semana 30 

(29/07/2016)
OK

? - - - - - - - - -

Ver 5 Porquês 

Microparagens nos 

Amassados 

(Acumulação de 

moldes - 

- - - - - - - - - -

Contagem pela célula 

de 2 moldes como 1 

único

- - - - - - - - -

Não entrada último 

molde num ciclo, que 

se junta aos próximos 

4

Ver "Prateleiras com 1, 

2 ou 3 moldes"
- - - - - - - -

? - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Temporizador 

avariado
Desgaste - - Material

Cancela entrada 

C.F.
Revisão periódica

Reparação e acerto da 

temporização
Manutenção -

Sugestão trabalho 

futuro

Fim de formato OK - - - - - - - - - - -

Desgaste do material - Material
Transportadores na 

entrada da C.F.
-

Fitas com aderência / 

Substituição das 

"lagartas"

SS / Manutenção
Semana 28 

(9/7/2016)
OK

Tipo de transportador 

não adequado
- Máquina

Transportadores na 

entrada da C.F.
-

Substituição dos 

transportadores
SS / Manutenção -

Sugestão trabalho 

futuro

Motores com baixa 

potência
Desgaste - Material

Transportadores na 

entrada da C.F.
- Substituição do motor SS / Manutenção -

Sugestão trabalho 

futuro

Rolos com baixa 

tracção 
Desgaste - Material

Transportadores na 

entrada da C.F.
Substituição dos rolos Manutenção

Semana 27 

(2/7/2016)
OK

Falha na célula da 

entrada da CF

Leitura da célula 

inadequada para o 

local

Leitura em feixe - Material
Célula à entrada da 

CF
-

Compra nova célula 

para consequente 

leitura em banda

Manutenção Semana 23 OK

Ver 5 Porquês 

Microparagens nos 

Amassados (Falha no 

corte)

Número de moldes 

suficiente

Não fluência dos 

moldes ao longo dos 

transportadores

Passagem de 4 

moldes pela 

"cancela", entrada de 

1, 2 ou 3 moldes para 

a CF

Transportadores 

("Lagartas") sem 

aderência

ANÁLISE DE 5 PORQUÊS - PÃO (Prateleiras da Câmara de Fermentação)

Descrição 

do 

problema

Potenciais causas
5 M's Causa

Acções

Prateleiras 

vazias

Passagem de 5 

moldes pela cancela

Prateleiras 

com 1, 2 ou 3 

moldes

Número de moldes 

insuficiente

Não abertura da 

"cancela" 

Encravamento à 

entrada da C.F.

Abertura da "cancela" 

com número de 

moldes insuficiente

- - - - - - --
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Anexo XII – Análise de 5 Porquês da dificuldade de crescimento de pão, na linha 2. 

Porquê (1)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (2)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (3)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (4)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (5)

C
o

n
tr

o
lo ACÇÃO 

PREVENTIV

ACÇÃO 

CORRECTIV
QUEM QUANDO CONTROLO

Erro por parte da 

unidade fornecedora
- Matéria-prima Levedura -

Substituição do 

fornecedor
CF / MJP

Variação actividade 

ao longo do tempo 

(dentro da validade)

Intervalos de 

especificação 

alargados

Método Levedura -
Redução da gama de 

aceitação
I+D / CQ

Validade ultrapassada
Erro por parte do 

operador
OK Mão-de-obra Levedura - - - - -

Erro por parte da 

unidade fornecedora
- Matéria-prima Farinha -

Substituição do 

fornecedor
CF / MJP

Intervalos de 

especificação 

alargados

- Método Farinha -
Redução da gama de 

aceitação
I+D

Variação tipo farinha 

utilizada (Granel, 

sacos, cerealis)

Avaria no(s) silo(s)
Ver "Falha no 

abastecimento de 

farinha"

- - - - - - -

Método OK - Método Levedura - - - - -

Erro por parte do 

operador
- Mão-de-obra Levedura -

Formação e 

standardização
Grupo

Sugestão trabalho 

futuro

Erro nas pesagens OK - Mão-de-obra Pesagens - - - - -

Erro por parte do 

operador
OK - Mão-de-obra Amassados - - - - -

Variação da 

temperatura de 

fermentação

Avaria nas sondas - Material C.F. Revisão periódica

Reparação / 

Substituição das 

sondas

Manutenção / SS
Sugestão trabalho 

futuro

Variação da humidade 

de fermentação

Avaria nos 

controladores da C.F.
- Material C.F. Revisão periódica

Reparação / 

Substituição dos 

controladores

Manutenção / SS
Sugestão trabalho 

futuro

Variação por variáveis 

externas muito 

extremas de frio ou 

calor

- Meio-ambiente C.F. - - - - -

Erro por parte do 

operador
OK - - Mão-de-obra C.F. - - - - -

ANÁLISE DE 5 PORQUÊS - PÃO (Deficiente Crescimento de Pão)

Descrição 

do 

problema

Potenciais causas
5 M's Causa

Acções

Especificação 

incorrecta da farinha

Quantidade 

insuficiente de 

levedura

Variação da 

quantidade de 

farinha, água, sal e/ou 

conservantes

Variação do tempo de 

fermentação

Variação da 

actividade da 

levedura

Variação das 

características da 

matéria-prima

Fermentação 

insuficiente da massa

Falha no controlo 

automático da C.F.

Variação da 

quantidade de 

matéria-prima

Deficiente 

crescimento 

de pão

Porquê (1)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (2)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (3)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (4)

C
o

n
tr

o
lo

Porquê (5)

C
o

n
tr

o
lo ACÇÃO 

PREVENTIV

ACÇÃO 

CORRECTIV
QUEM QUANDO CONTROLO

Erro por parte da 

unidade fornecedora
- Matéria-prima Levedura -

Substituição do 

fornecedor
CF / MJP

Variação actividade 

ao longo do tempo 

(dentro da validade)

Intervalos de 

especificação 

alargados

Método Levedura -
Redução da gama de 

aceitação
I+D / CQ

Validade ultrapassada
Erro por parte do 

operador
OK Mão-de-obra Levedura - - - - -

Erro por parte da 

unidade fornecedora
- Matéria-prima Farinha -

Substituição do 

fornecedor
CF / MJP

Intervalos de 

especificação 

alargados

- Método Farinha -
Redução da gama de 

aceitação
I+D

Variação tipo farinha 

utilizada (Granel, 

sacos, cerealis)

Avaria no(s) silo(s)
Ver "Falha no 

abastecimento de 

farinha"

- - - - - - -

Método OK - Método Levedura - - - - -

Erro por parte do 

operador
- Mão-de-obra Levedura -

Formação e 

standardização
Grupo

Sugestão trabalho 

futuro

Erro nas pesagens OK - Mão-de-obra Pesagens - - - - -

Erro por parte do 

operador
OK - Mão-de-obra Amassados - - - - -

Variação da 

temperatura de 

fermentação

Avaria nas sondas - Material C.F. Revisão periódica

Reparação / 

Substituição das 

sondas

Manutenção / SS
Sugestão trabalho 

futuro

Variação da humidade 

de fermentação

Avaria nos 

controladores da C.F.
- Material C.F. Revisão periódica

Reparação / 

Substituição dos 

controladores

Manutenção / SS
Sugestão trabalho 

futuro

Variação por variáveis 

externas muito 

extremas de frio ou 

calor

- Meio-ambiente C.F. - - - - -

Erro por parte do 

operador
OK - - Mão-de-obra C.F. - - - - -

ANÁLISE DE 5 PORQUÊS - PÃO (Deficiente Crescimento de Pão)

Descrição 

do 

problema

Potenciais causas
5 M's Causa

Acções

Especificação 

incorrecta da farinha

Quantidade 

insuficiente de 

levedura

Variação da 

quantidade de 

farinha, água, sal e/ou 

conservantes

Variação do tempo de 

fermentação

Variação da 

actividade da 

levedura

Variação das 

características da 

matéria-prima

Fermentação 

insuficiente da massa

Falha no controlo 

automático da C.F.

Variação da 

quantidade de 

matéria-prima

Deficiente 

crescimento 

de pão
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Anexo XIII – Questionário Projecto de Aumento de OEE na Linha 2 

No âmbito do projecto de Aumento de OEE na Linha 2, realizou-se o seguinte questionário 

para averiguar resultados após o restabelecimento de condições básicas e aplicação de melhorias 

na linha de produção. As zonas-alvo neste projecto situam-se após a câmara de arrefecimento. 

Agradeço a disponibilidade para o preenchimento deste breve inquérito, que irá ajudar a obter 

melhores resultados no presente trabalho. *Campos obrigatórios 

 

 

 

 
 


