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Resumo 

Pressionadas pela economia e pelo crescente ambiente competitivo, as organizações procuram cada 

vez mais a excelência para conseguirem sobreviver e ter sucesso. Deste modo, buscam formas de 

aumentar o valor dos seus produtos e serviços, o que é possível através da melhoria contínua. 

O presente trabalho, desenvolvido na fábrica da Cerealto Sintra Foods em Mem Martins, teve como 

objectivo a gestão e optimização de duas linhas de produção de bolachas, denominadas linha 1 e linha 

5, através da aplicação do lean six sigma. 

As ferramentas utilizadas para cumprir a meta proposta foram o 5S e o ciclo DMAIC (define, measure, 

analyze, improve e control). Com a aplicação do 5S atingiu-se uma maior organização, arrumação e 

limpeza das áreas de trabalho, tendo este programa trazido várias vantagens. O ciclo DMAIC foi a 

estratégia escolhida para tentar diminuir o número de paragens por hora de um equipamento crítico da 

zona de embalamento da linha 5, a fechadora de cartolinas. A quinta etapa do ciclo (controlar) não foi 

concluída, devido aos resultados obtidos, ao plano de produção e à duração do estágio; assim, até ao 

passo concretizado, não se verificaram melhorias significativas e o número de paragens por hora não 

diminuiu substancialmente. 

 

Palavras-chave: lean, six sigma, 5S, DMAIC, produção de bolachas 
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Abstract 

To survive and succeed under such competitive environment, organisations are seeking ways to 

increase the value of their products and services, what is possible through continuous improvement. 

The work developed at Cerealto Sintra Foods plant in Mem Martins had as main goal the management 

and optimization of two biscuit production lines, denominated line 1 and line 5, through the application 

of lean six sigma. 

The tools used to achieve the proposed goal were the 5S and the DMAIC cycle (define, measure, 

analyze, improve and control). The application of 5S permitted to reach an organized and cleaned work 

area, among other advantages. The DMAIC cycle was the strategy used to try to decrease the number 

of hourly stops of a critical equipment from the packaging zone of line 5, the cartoning machine. The 

fifth phase of the cycle (control) was not concluded, due to the results obtained, to the production plan 

and the duration of the internship; therefore, there have been no significant improvements to date and 

the number of stops per hour has not decreased as expected. 

 

Keywords: lean, six sigma, 5S, DMAIC, biscuits production  
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Glossário 

5S – metodologia que cria organização, limpeza e disciplina para manter qualidade e segurança no 

trabalho em todas as áreas. É assim chamada devido à primeira letra de 5 palavras japonesas: Seiri 

(organização), Seiton (arrumação), Seiso (limpeza), Seiketsu (higiene) e Shitsuke (disciplina). 

5W1H – é um documento de forma organizada que identifica as acções e as responsabilidades de 

quem irá executar determinada tarefa, através de um questionário, capaz de orientar as diversas 

acções que deverão ser implementadas. Deve ser estruturado para permitir uma rápida identificação 

dos elementos necessários à implantação do projecto. Termo que tem origem em seis palavras em 

inglês: What, Where, Why, When, Who (5W) e How (1H). 

DMAIC – é a designação de um ciclo de melhoria contínua aplicado no âmbito da metodologia seis 

sigma. A expressão DMAIC é um acrónimo de Define, Measure, Analyze, Improve and Control (Definir, 

Medir, Analisar, Melhorar e Controlar), designando as cinco etapas que o compõem. 

FMEA – ferramenta analítica aplicada para identificar modos de falha potenciais, desenvolver e priorizar 

ações preventivas para melhorar processos. 

IFS – é uma norma reconhecida pelo GFSI (Global Food Safety Initiative) para certificar a segurança e 

qualidade dos produtos alimentares e processos de produção. 

ISO – tem como objetivo principal aprovar normas internacionais em todos os campos técnicos, como 

normas técnicas, classificações de países, normas de procedimentos e processos, entre outros. A ISO 

promove a normalização de empresas e produtos para manter a qualidade permanente. 

Jidoka – automação com um toque humano. 

Just in Time – sistema de produção que produz e entrega apenas o necessário, quando necessário, 

na quantidade necessária e com a qualidade solicitada pelo cliente. 

Lead time – tempo entre o momento do pedido do cliente até a chegada do produto ao mesmo. 

Lean – filosofia de gestão através da qual as organizações desenvolvem competências no sentido da 

gradual eliminação do desperdício e criação de valor. 

Poka Yoke – sistemas/dispositivos preventivos que são desenvolvidos e instalados nos processos para 

evitar erros. 

Six sigma – conjunto de práticas desenvolvidas para maximizar o desempenho dos processos dentro 

da empresa, eliminando os seus defeitos e as não conformidades de acordo com as especificações de 

fábrica.  
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1. Introdução 

1.1. Produção de Bolachas 

O dicionário do Dr. Samuel Johnson, publicado em 1755, apresentava a seguinte definição de bolacha: 

"uma espécie de pão duro seco, feito para ser levado para o mar" (Manley, 2011). As primeiras 

bolachas, como indica a definição anterior, eram para os marinheiros em viagens longas e eram 

formadas apenas por farinha, sal e água. 

Estes produtos apresentam baixo teor de humidade (geralmente, inferior a 4%), mantendo-se durante 

muito tempo em boas condições (Manley, 1998). 

A palavra bolacha tem significados diferentes no mundo. Contudo, considera-se que esta palavra, 

genericamente, engloba bolachas, biscoitos e crackers. São feitas em vários tamanhos e formas e a 

sua aparência e sabor determinam o quão apelativas são para o consumidor (Manley, 1998). 

1.1.1. Matérias-primas 

Os principais ingredientes para elaborar uma bolacha são a farinha de trigo, a gordura e o açúcar. A 

água tem de estar sempre presente, mas pode ser considerada um auxiliar do processo de fabrico, 

visto que esta é adicionada na fase de amassagem para se obter a desejada consistência de massa, 

mas, posteriormente, é maioritariamente evaporada durante o processo de cozedura, de modo a 

assegurar uma maior conservação do produto. 

Os possíveis ingredientes minoritários, assim designados por serem adicionados em menores 

quantidades, são os derivados do leite e ovos, cacau e derivados, frutos secos, sal e outros aditivos, 

como agentes de tratamento da farinha (agentes redutores/oxidantes e enzimas), gaseificantes, 

emulsionantes e aromas. 

Dado que existe uma enorme variedade de ingredientes que podem ser utilizados para produzir 

bolachas, apenas serão abordadas com alguma profundidade as matérias-primas principais. 

1.1.1.1. Farinha 

A farinha é o componente maioritário das bolachas e é obtida por moagem do trigo. As suas 

propriedades e, portanto, a sua adequação para a produção de bolachas, dependem não só do tipo de 

trigo usado na moagem, mas também das colheitas e do sistema de moagem em si (Manley, 2011). 

A moagem do grão de trigo é um processo mecânico muito complexo que visa a separação óptima dos 

seus três componentes: gérmen, endosperma e casca, em especial a separação do endosperma dos 

outros dois, de modo a formar uma farinha branca a partir deste. Apenas o endosperma é útil para a 

farinha, uma vez que consiste numa matriz proteica na qual estão inseridos os grânulos de amido 

(Scheuer, Francisco, Miranda, & Limberger, 2011). 

De um modo geral, a farinha de trigo é constituída por amido (70-75%), água (12-14%), proteínas (8-

16%) e por outros componentes minoritários. 

O amido é constituído, essencialmente, por dois polímeros de glucose: amilose e amilopectina. Quando 

água suficiente é adicionada ao amido e esta suspensão é aquecida acima da sua temperatura de 

gelatinização, os grânulos são irreversivelmente destruídos por um processo denominado 

gelatinização. À medida que a temperatura aumenta, os grânulos incham, são distorcidos e há 
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libertação de amilose, sendo que o que resta dos grânulos continua a absorver água (Manley, 2011), 

aumentando assim a viscosidade da solução formada. 

Na farinha de trigo existem dois tipos de proteínas: as não formadoras de glúten e as formadoras de 

glúten. Entre as primeiras encontram-se as albuminas e as globulinas, que do ponto de vista tecnológico 

não são muito interessantes, já que não parecem contribuir com características importantes que afetem 

a qualidade dos produtos de panificação. Contudo, a maioria das proteínas da farinha (≈ 85%) são 

responsáveis pela formação da rede de glúten e são denominadas de gliadina e glutenina. Pela adição 

de água à farinha (responsável pela hidratação das proteínas) e pelo trabalho de amassagem 

(responsável por fornecer energia à massa e facilitar o acesso da água às proteínas, o que permite a 

formação de pontes dissulfeto) dá-se o desenvolvimento da rede tridimensional de glúten, isto é, a 

massa torna-se mais extensível e forte (Manley, 2011). 

A farinha contribui para a textura, nomeadamente, a dureza, e para a forma das bolachas. 

1.1.1.2. Gordura 

A gordura é um dos ingredientes mais importantes nas bolachas. Adiciona estrutura e sabor ao produto; 

melhora, portanto, a sua qualidade de degustação. Pode ser adicionada em várias etapas do processo, 

como na formulação da massa, ou em recheios/cremes e coberturas. 

As gorduras são ésteres de ácidos gordos e glicerol, que geralmente formam triglicéridos (em que três 

ácidos gordos estão ligados a uma molécula de glicerol). Os ácidos gordos podem ser saturados ou 

insaturados, sendo que a diferença reside no facto de os saturados não possuirem ligações duplas 

entre dois átomos de carbono (Cauvain & Young, 2006). 

Podem ser classificadas de acordo com a sua origem em gorduras animais ou vegetais. A diferença 

entre gordura e óleo corresponde unicamente ao estado físico em que se encontram à temperatura 

ambiente, sendo que as gorduras se encontram sólidas e os óleos se encontram no estado líquido 

(Nabisco Iberia, 1998). 

A gordura adicionada na etapa de amassagem rodeia as proteínas da farinha e os grânulos de amido, 

limitando o acesso destes à água, impedindo assim a formação da rede de glúten (Manley, 2011), algo 

que se pretende em determinados tipos de massas. Para além disso, a gordura estabiliza as bolhas de 

ar na massa, evitando a sua ruptura e coalescência, sendo um factor que mantém uma boa estrutura 

na massa (Nabisco Iberia, 1998). Quando utilizada em recheios deve ser sólida à temperatura ambiente 

mas tem que derreter rapidamente na boca (à temperatura do corpo humano, ou seja, 

aproximadamente, 37ºC) para que os aromas sejam libertados (Manley, 2011). Pode também ser usada 

como um banho de óleo dando cor/brilho à bolacha e dando também sabor, caso tenha sido adicionado 

um aroma. 

1.1.1.3. Açúcar 

A doçura sempre foi uma característica popular nos alimentos. Os açúcares são substâncias que, além 

da doçura, conferem estrutura e modificam e intensificam o sabor (Manley, 2011). 

O açúcar mais usado na produção de bolachas é a sacarose e é extraída da cana de açúcar ou da 

beterraba sacarina. Além da sacarose, também se podem utilizar xaropes de açúcar, que podem ser 

obtidos através do processamento enzimático do amido ou da sacarose. 
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A sacarose presente na massa das bolachas é dissolvida (ou parcialmente dissolvida, dependendo da 

quantidade de água presente) e depois da cozedura recristaliza, afectando a textura da bolacha. O 

tamanho dos cristais de sacarose e, consequentemente, a sua taxa de dissolução à medida que a 

massa aquece no forno, afecta a expansão da massa no forno, assim como a aparência e a crocância 

da bolacha cozida (Manley, 2011).  

Um dos papéis importantes da sacarose é o efeito que esta tem na actividade da água do produto 

cozido. O aumento dos níveis de sacarose diminui a actividade da água do produto, o que afecta 

positivamente o tempo de armazenamento do mesmo, uma vez que abranda a sua deterioração 

(Cauvain & Young, 2006). 

A sacarose é um dissacárido que quando hidrolisado se divide nos monómeros de glucose e frutose. 

Estes monossacáridos são açúcares redutores que quando conjugados com aminoácidos livres e/ou 

péptidos e expostos a calor (neste caso, durante a cozedura) dão origem à cor castanha/dourada das 

bolachas. Este processo é denominado por reacção de Maillard e o acastanhamento do produto final 

ocorre mais rapidamente em condições alcalinas, para valores de actividade de água intermédios (a 

reacção atinge o seu ponto máximo para valores de aw entre 0,6 e 0,7) e para temperaturas de cozedura 

mais elevadas. A reacção de Maillard ocorre por volta dos 150-160ºC. Para além de dar cor ao produto, 

esta reacção também contribui para o sabor deste. Caso não ocorra hidrólise da sacarose deve incluir-

se glucose ou açúcares invertidos na massa da bolacha para assegurar que a reacção ocorre (Manley, 

2011). 

1.1.2. Tipos de bolachas 

As bolachas podem ser classificadas de várias formas: tendo por base a textura e a dureza, o método 

de formação ou a quantidade de açúcar e gordura da bolacha. Outra classificação que pode ser 

utilizada tem como critério o processamento secundário aplicado na bolacha cozida (Manley, 2011). 

Basicamente, há dois tipos de massa de bolacha (Manley, 1998). As massas duras, que dão origem a 

bolachas do tipo crackers e semi-doces, e as massas “curtas”, que dão origem às bolachas 

denominadas ‘cookies’. 

As bolachas de massa dura apresentam baixo teor de gordura e açúcar e uma rede de glúten bem 

desenvolvida, o que confere propriedades visco-elásticas à massa final. Devido à forte amassagem 

necessária, para que haja o desenvolvimento da referida rede, há um aumento da temperatura da 

massa. 

As bolachas de massa “curta” apresentam elevado teor de gordura e açúcar e baixa hidratação, não 

havendo desenvolvimento da rede de glúten, até porque o trabalho de amassagem neste caso é muito 

inferior ao das massas duras. Deste modo, estas massas são pouco extensíveis, plásticas e mais 

secas. 

Alguns produtos que não podem ser verdadeiramente denominados de bolachas podem ser produzidos 

em fábricas de bolachas. É o caso de um dos produtos produzidos na fábrica da Cerealto em Mem 

Martins, que se insere na categoria de soft cake e que apresenta, simultaneamente, algumas 

características de bolo e de bolacha. 

1.1.3. Processo geral de fabrico 

A Figura 1 ilustra as operações comuns ao processo de fabrico de bolachas. 
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Figura 1. Diagrama de processo de fabrico de bolachas (típico). 

1.1.3.1. Preparação e pesagem de ingredientes 

Algumas matérias-primas como, por exemplo, a farinha, o açúcar e a gordura chegam à fábrica a granel 

e são armazenadas em silos. A água, também fundamental para produzir bolachas, provém da rede 

pública. 

A pesagem dos ingredientes pode ser manual ou automática. Geralmente, ingredientes usados em 

quantidades pequenas, como o sal e os aromas, são pesados e introduzidos manualmente no 

amassador pelo operador. Ingredientes fundamentais e que se encontram nos silos são pesados 

automaticamente e entram directamente para o amassador. A quantidade necessária para cada receita 

é seleccionada informaticamente pelo operador e o abastecimento do amassador dá-se de forma 

automática. 

1.1.3.2. Amassagem 

O objectivo de amassar é preparar uma mistura homogénea a partir de um conjunto de ingredientes, 

de modo a obter-se uma massa com as características reológicas adequadas (Nabisco Iberia, 1998). 

Esta etapa engloba várias operações. Dependendo do produto, pode incluir a mistura dos ingredientes 

de modo a formar uma massa uniforme, a dispersão de sólidos em líquidos ou de líquidos em líquidos, 

a dissolução de sólidos em líquidos, a amassagem da massa para que haja desenvolvimento da rede 

de glúten a partir das proteínas da farinha que foram hidratadas, aumento da temperatura da massa 

como resultado do trabalho mecânico exercido nesta e arejamento da massa conferindo-lhe uma 

densidade menor (Manley, 2011). 

As massas duras, no final da amassagem, atingem temperaturas entre os 36ºC e os 44ºC. Este 

aumento de temperatura resulta do trabalho imputado à massa nesta operação, que é necessário para 

que ocorra a hidratação das proteínas da farinha e o desenvolvimento do glúten. Para conseguir maior 

uniformidade entre as massas produzidas, deve amassar-se até uma temperatura constante e 

reprodutível. Devido ao elevado trabalho mecânico que estas massas requerem, devem ser amassadas 

a velocidades rápidas para estes processos, ou seja, na ordem de 60 rpm. A adição de metabissulfito, 

que é um agente redutor, é importante na redução da resistência da farinha, reduzindo, 

consequentemente, o tempo de amassagem, uma vez que é capaz de quebrar as pontes dissulfeto 

(Manley, 2011). Geralmente, neste tipo de massas, os ingredientes são todos adicionados numa só 

etapa, existindo uma só fase (Nabisco Iberia, 1998). 

No caso das massas curtas, como já referido anteriormente, não interessa o desenvolvimento da rede 

de glúten. Deste modo, o trabalho imputado deve ser pequeno, pelo que a temperatura final da massa 

se situa entre os 23ºC e os 31ºC. Assim sendo, a velocidade do amassador será lenta, isto é, 30 rpm. 

Para este tipo de massas deve fazer-se previamente uma cremagem da gordura com os açúcares e só 

depois, numa outra fase, adicionar os restantes ingredientes, ou seja, podem existir duas ou três fases. 

Preparação e 
pesagem de 
ingredientes

Amassagem
Formação 
da bolacha

Cozedura Arrefecimento Embalamento
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1.1.3.3. Formação da bolacha 

Dependendo do tipo de massa podem ter-se várias maneiras de formar a bolacha. Serão abordados 

três processos de formação de bolachas, nomeadamente a laminagem, a moldagem por rolos rotativos 

e a extrusão, uma vez que nas duas linhas de estudo são estes os processos utilizados. 

No caso da laminagem, assim que a massa sai do amassador vai para uma tremonha. Esta alimenta 

uma guilhotina que a separa em porções. No laminador (Figura 2), a massa passa por um sistema de 

cilindros, que faz com que se obtenham folhas de massa cada vez mais finas, até se obter a espessura 

desejada. Para que a espessura vá diminuindo progressivamente, também a distância entre cada par 

de cilindros vai diminuindo. Antes do passo de estampagem da massa há uma cinta intermediária que 

se desloca a uma velocidade menor e permite que a folha de massa fique ondulada, o que faz com que 

haja o relaxamento desta e, consequentemente, que a massa depois de estampada se retraia o menos 

possível (Nabisco Iberia, 1998). Para a estampagem da massa, uma forma pressiona a massa 

cortando-a e dando-lhe a forma da bolacha. À massa que não tem a forma da bolacha e que se encontra 

à volta da massa estampada dá-se o nome de retalho. Este volta ao início da laminagem para ser 

novamente laminado e estampado. 

Quando se utiliza a rotativa (Figura 3), a massa que sai do amassador é depositada numa tremonha 

que irá abastecer um cilindro estriado. Este cilindro comprime a massa contra outro que contém moldes 

com a forma da bolacha, de modo a encher esses moldes. Existe uma faca que se apoia sobre o rolo 

moldador de forma a eliminar o excesso de massa que adere ao rolo estriado. A massa moldada sai 

para a cinta devido à compressão que um terceiro cilindro exerce sobre o tapete contra o cilindro que 

tem os moldes (Nabisco Iberia, 1998). 

 

 

Figura 2. Esquema de um laminador horizontal (Nabisco Iberia, 1998). 
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Figura 3. Corte transversal para mostrar as peças e o modo de ação de uma rotativa. H é a tremonha, A é o rolo 
estriado, B é o rolo moldador, C é o rolo extractor, D e F são facas e E são as cintas (Manley, 2011). 

 

A extrusão é um método que envolve a passagem forçada da massa através de orifícios de diferentes 

formas e dimensões. Algumas referências produzidas na linha 5 da empresa, nomeadamente, soft 

cake, são formadas por extrusão, sendo contínua a extrusão da massa, e a sua deposição numa cinta. 

As tiras de massa são cortadas somente após a cozedura. Na Figura 4 está esquematizada uma 

máquina extrusora. 

 

Figura 4. Esquema de uma máquina extrusora (Manley, 2011). 

 

1.1.3.4. Cozedura 

É nesta etapa que as peças de massa se transformam em bolachas. A cozedura é feita em fornos que 

possuem uma cinta que transporta o produto através do equipamento, sendo que este contém várias 
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zonas, cada uma delas com uma certa temperatura e onde ocorrem várias alterações. As três principais 

alterações que ocorrem durante este processo são: alteração das dimensões, perda de humidade e 

desenvolvimento da cor e do aroma (Manley, 2011). 

Os tempos de cozedura das bolachas são relativamente baixos, variando entre 2,5 e 15 minutos, com 

uma média de cerca de 6 minutos (Manley, 2011). As condições necessárias para diferentes tipos de 

bolachas não são as mesmas porque a forma como a estrutura é desenvolvida e a quantidade de 

humidade que deve ser removida depende de cada receita. 

No caso das massas duras, após o arrefecimento e o embalamento, devido ao gradiente de humidade 

entre o centro da bolacha e as bordas, dá-se uma migração da água dentro da bolacha que pode 

originar fendas, fenónemo conhecido por checking (Mondelēz International, 2013). Para evitar este 

problema, este tipo de bolachas, como é o caso das bolachas semi-doces tipo Maria, devem cozer até 

teores de humidade muito baixos (≤ 1,5%) (Manley, 2011). 

1.1.3.5. Arrefecimento 

Todas as bolachas necessitam de ser arrefecidas antes de serem embaladas, sendo que o 

arrefecimento pode ser natural ou forçado de modo a baixar a temperatura da bolacha para valores 

idênticos aos ambientais. No arrefecimento natural, as bolachas são transportadas num tapete e não 

existe qualquer tipo de convecção forçada. Outros métodos de arrefecimento incluem convecção 

forçada através de ventiladores ou a passagem da bolacha por um túnel de arrefecimento. 

1.1.3.6. Processos secundários 

Em muitos casos, as bolachas depois de cozidas e arrefecidas são sujeitas a um tratamento posterior 

sob a forma de cobertura ou é feita uma espécie de sanduíche com recheio. Este tratamento é 

denominado de processo secundário e pode incluir a adição de chocolate e sucedâneos, cremes à 

base de gordura, glacê, marshmallow, caramelo ou geleia. 

1.1.3.7. Embalamento 

O pacote é muito mais do que um meio conveniente e seguro de transportar o produto. Também permite 

exibir informações sobre o fabricante, o peso, a validade, a composição, entre outros, que podem ser 

exigidas por lei. Para além disso, o pacote torna o produto mais apelativo para o consumidor, tendo 

também como objectivo uma venda tentadora ou permitindo o seu fácil reconhecimento (Manley, 2011). 

A protecção que a embalagem deve proporcionar é na forma de barreira à humidade, à luz e à 

contaminação (higiene) e resistência a danos mecânicos (Manley, 2011). 

Geralmente, as embalagens que contactam directamente com o produto, designadas por embalagens 

primárias, são de plástico. As embalagens secundárias são, normalmente, cartolinas, que são 

agrupadas e introduzidas em caixas de cartão, para formar as paletes que, de um modo geral, se 

envolvem em película aderente de forma a facilitar o seu armazenamento e transporte. 

 

1.2. Gestão pela Qualidade Total 

Embora a gestão de qualidade seja um assunto que ganhou grande notoriedade a partir do início da 

década de 1980, não se trata contudo de uma invenção moderna (António, Teixeira, & Rosa, 2016).  
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A preocupação com a qualidade, no sentido mais amplo da palavra, começou com W. A. Shewhart, 

estatístico norte-americano que, já na década de 20 do século XX, questionava a qualidade e as 

variabilidades encontradas na produção de bens e serviços. Shewhart desenvolveu um sistema que 

mede essas variabilidades que ficou conhecido como controlo estatístico de processo (CEP), tendo 

também criado o Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act, em inglês), método essencial da gestão da 

qualidade (Longo, 1996).  

Embora a gestão da qualidade tenha tido em Shewhart o seu autor seminal, a qualidade e a sua gestão 

estiveram sempre presentes na sociedade humana, de uma forma explícita ou implícita, constituindo 

um fator importante para a sua sobrevivência e desenvolvimento. A noção de qualidade é algo de 

inerente ao ser humano, projectando-se em diversos atos, mesmo nos mais corriqueiros e automáticos 

da sua vida diária (António, Teixeira, & Rosa, 2016). 

As contribuições de Shewhart, tanto para a indústria como para a estatística, foram significativas e a 

sua influência sobre estatísticos como Winston Edwards Deming resultaram na melhoria dos processos 

e na alta qualidade da indústria que permitiram o grande desenvolvimento japonês no século XX. Logo 

após a Segunda Guerra Mundial, o Japão apresenta-se ao mundo literalmente destruído e a precisar 

de iniciar o seu processo de reconstrução. W.E. Deming foi convidado pela Japanese Union of 

Scientists and Engineers (JUSE) para dar palestras que divulgavam os conceitos de melhoria contínua 

e de controlo estatístico de processos, treinando assim empresários e industriais. 

A moderna concepção de gestão da qualidade total, que se desenvolveu nos anos 50, deve-se não só 

a W. E. Deming, como também ao trabalho de Armand V. Feigenbaum, Joseph M. Juran e Philip B. 

Crosby (Heizer & Render, 2011). Foi Armand V. Feigenbaum quem introduziu o conceito de qualidade 

total, o que levou mais tarde, já na década de 80, à criação das normas internacionais ISO 9000. Estas 

normas são hoje reconhecidas como um instrumento relevante para a satisfação dos clientes e para a 

melhoria contínua das organizações e, consequentemente, para a promoção da confiança e do 

desenvolvimento do comércio internacional. 

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. 

Em suma, a gestão pela qualidade total, total quality management (TQM), é a cultura de uma empresa 

caracterizada pelo aumento da satisfação do cliente através da melhoria contínua, na qual todos os 

funcionários participam activamente (Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006). 

A qualidade nunca deve estar desagregada da melhoria contínua, a qual é entendida como um 

processo de mudanças continuadas que melhoram a organização e lhe agregam valor. 

 

1.2.1. Pensamento lean e melhoria contínua 

A gestão pela qualidade total requer um processo de melhoria contínua que nunca acaba e que engloba 

pessoas, equipamentos, fornecedores, materiais e processos. A base desta filosofia é que cada 

aspecto da operação pode ser melhorado. O objectivo final é a perfeição, que nunca é atingida mas é 

sempre procurada (Heizer & Render, 2011). 
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O pensamento lean teve origem no Japão na indústria automóvel, mais especificamente, na Toyota. 

Desenvolvido por Taiichi Ohno, Shingeo Shingo e Eiji Toyoda, inicialmente foi chamado de sistema 

Toyota de produção (TPS), tendo mais tarde sido apelidado de pensamento lean (Dahlgaard & 

Dahlgaard-Park, 2006). 

O pensamento lean é um sistema que tem como objectivo a eliminação de desperdício através da 

utilização de um conjunto de metodologias e ferramentas de melhoria contínua, assentando em dois 

pilares: o Jidoka e o JIT (Just In Time). Jidoka pode ser traduzido à letra como "automação com um 

toque humano" e a sua aplicação fornece às máquinas e operadores a capacidade de detectar quando 

uma condição anormal ocorre, interrompendo imediatamente o trabalho e evitando a produção de 

produtos defeituosos em série. O objetivo do Jidoka é reduzir o desperdício através da implementação 

de dispositivos nas máquinas de produção que sejam responsáveis por alertar caso algum problema 

seja detectado e então parar o trabalho imediatamente aquando da detecção do problema. A sua 

aplicação também livra as máquinas da necessidade constante de atenção humana, permitindo assim 

que os operadores realizem múltiplas funções com valor. O segundo conceito mencionado, Just-in-

Time, significa que o sistema tem por objetivo produzir a quantidade apenas necessária a uma 

qualidade perfeita, sem excesso e de forma rápida, transportando o produto para o lugar certo no tempo 

desejado. 

Womack e Jones identificaram cinco princípios da filosofia lean thinking (Womack & Jones, 2003): 

1. Valor – entender o que é valor para o cliente e oferecer maior valor agregado, ou seja, identificar 

as características e funcionalidades dos produtos e/ou serviços que satisfazem as 

necessidades e expectativas dos clientes, sem desperdícios; 

2. Cadeia de valor – identificar e eliminar desperdícios ao longo de toda a cadeia de valor, desde 

a matéria-prima até ao cliente final; 

3. Fluxo – produção em fluxo contínuo, caracterizado pela capacidade de produzir somente o que 

é necessário para o momento; 

4. Pull – produzir somente quando é efectuado o pedido pelo cliente, de forma a produzir apenas 

o necessário, quando necessário; 

5. Perfeição – busca pela perfeição, ou seja, a organização deve procurar constantemente a 

inovação e a melhoria contínua. 

O desperdício, ou muda como é designado no Japão, refere-se a qualquer atividade que não 

acrescenta valor, isto é, atividades e recursos usados indevidamente e que contribuem para o aumento 

de custos, de tempo e da não-satisfação do cliente ou das demais partes interessadas (stakeholders) 

no negócio (Citeve, 2012). 

As sete categorias de desperdício são: 

1. Excesso de produção – este desperdício ocorre quando o que é produzido é superior ao que é 

encomendado pelo cliente. Isto implica um consumo desnecessário de matérias-primas, uma 

ocupação dos meios de armazenamento e de transporte, um stock elevado e a respectiva mão-

de-obra para o controlar; 

2. Espera – refere-se ao tempo que as pessoas ou os equipamentos perdem sempre que estão 

à espera de algo que é necessário; 
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3. Transporte – qualquer movimentação ou transferência de materiais, produtos semiacabados, 

ou produtos acabados, de um sítio para outro, sem acrescentar valor; 

4. Movimento – refere-se ao movimento das pessoas que não é realmente necessário para 

executar as operações e que não acrescenta valor ao produto; 

5. Desperdício do próprio processo (ou sobreprocessamento) – refere-se a operações e a 

processos que não são necessários ou que são uma fonte de problemas. O processamento 

em excesso significa a existência, no processo de produção, de esforços que não acrescentam 

valor a um produto ou serviço; 

6. Inventário –  denunciam a presença de materiais ou produtos em excesso retidos por um 

determinado tempo, dentro ou fora da fábrica; 

7. Defeitos – erros ou falhas em produtos que impliquem a sua rejeição ou necessidade de 

retrabalho. 

Há quem considere uma oitava categoria que diz respeito ao desperdício do potencial humano. 

As três grandes áreas alvo de processos de melhoria contínua são a eliminação do desperdício, a 

arrumação e a organização do posto de trabalho e a normalização de procedimentos. 

 

1.2.1.1. Ferramentas do pensamento lean 

Existem várias ferramentas lean para atingir o objectivo desejado, que é a eliminação de desperdício. 

Apenas serão aqui abordadas as que se utilizam no projecto em questão. 

 

5S 

O principal objectivo desta ferramenta é criar e manter uma área de trabalho visualmente organizada e 

limpa (Birkmayer, Dannenmaier, Matlasek, & Pirker-Krassnig, 2009). Para tal, seguem-se as etapas 

pela ordem apresentada e sem omitir passos. Os 5 S representam cinco palavras japonesas que 

começam pela letra S: 

 Seiri (organizar) – separar o que é realmente necessário do que não é necessário, com o 

objectivo de remover os itens desnecessários, conservando unicamente os materiais que são 

utilizados; 

 Seiton (arrumar) – arrumar, organizar e identificar todos os itens necessários, de modo a ser 

fácil e rápido localizá-los e colocá-los no devido lugar depois de utilizados. Nesta etapa é 

importante ter em mente o lema: “Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar”; 

 Seiso (limpar) – identificar e eliminar as fontes de sujidade, assegurando que tudo se encontra 

sempre em perfeito estado de uso. Limpar o local de trabalho e o equipamento com 

regularidade, o que implica que os utensílios de limpeza estejam organizados e identificados 

perto do posto de trabalho; 

 Seiketsu (normalizar) – definir uma norma geral de arrumação e limpeza para o posto de 

trabalho, utilizando ajudas visuais para entender e manter os standards, com o objectivo de ser 

fácil distinguir uma situação normal de uma anormal para se poder corrigir as anomalias. A 

normalização refere-se à definição de procedimentos padrão que de uma forma consistente 

descrevam as melhores práticas de execução e as formas mais simples e seguras de realizar 
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determinada tarefa. Para tal, procede-se à criação e à revisão de instruções de trabalho. A 

instrução de trabalho (IT) é um documento muito importante no sistema de gestão da qualidade, 

pois contém o modo correto de se executar uma determinada actividade. Além de manter e 

unificar o conhecimento de determinado processo, aumenta o nível de segurança e facilita o 

mapeamento e a análise da tarefa por pessoas e colaboradores que desconhecem o processo. 

É a IT que servirá como conteúdo para treinar os colaboradores envolvidos em certa actividade 

e também para que se tenha um processo bem claro perante uma auditoria; 

 Shitsuke (manter) – praticar os princípios de organização, sistematização e limpeza e eliminar 

a variabilidade. Verificar se está tudo no seu lugar; verificar o estado de limpeza; verificar se as 

ações e inspeções estão a ser realizadas corretamente; desenvolver um sistema do tipo lista 

de verificação (checklist) e realizar auditorias regulares para verificar se está a ser cumprido o 

que foi estabelecido. O objectivo é que o programa 5S seja visto como um modo de vida, ou 

seja, que faça parte da cultura das pessoas e que seja praticado autonomamente. 

A aplicação bem sucedida desta metodologia traz várias vantagens, como espaços de trabalho mais 

eficientes, organizados, limpos e seguros; melhorias das condições de trabalho e dos valores dos 

trabalhadores; melhor visão dos problemas; aumento da produtividade, flexibilidade, qualidade, 

segurança e motivação dos operadores; redução de custos, de tempos não produtivos e de 

movimentos; optimização de espaços; e redução de perdas relacionadas com falhas (Lopes, Freitas, & 

Sousa, 2015). 

Esta ferramenta, apesar da simplicidade de cada passo, não é de implementação imediata. A essência 

do 5S exige a mudança de atitudes e hábitos das pessoas, o que é uma tarefa árdua. 

 

TPM 

A manutenção produtiva total, Total Productive Maintenance (TPM) em inglês, é uma abordagem 

holística para a manutenção dos equipamentos que tem como objectivo alcançar uma produção 

perfeita: sem paragens e sem defeitos. Para além disso, valoriza um ambiente de trabalho seguro, ou 

seja, sem acidentes, e conta com o envolvimento de toda a organização. 

A abordagem tradicional da TPM é suportada por 8 pilares, que se encontram representados na Figura 

5. 
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A TPM enfatiza a manutenção proativa e preventiva para maximizar a eficiência operacional dos 

equipamentos. 

A eficiência global é elevada através da eliminação de tudo o que a prejudica. Por outras palavras, 

maximizar a eficiência significa eliminar ou, pelo menos, minimizar fatores que levam a perdas. As 

perdas que afectam o rendimento dos equipamentos podem ser agrupadas em 6 categorias, 

designadas as seis grandes perdas, que são: avarias, preparativos e ajustes, pequenas paragens, 

redução de velocidade, defeitos e retrabalhos e perdas no arranque. Ao eliminar as seis grandes perdas 

maximiza-se a eficiência global do equipamento (OEE). 

A OEE é uma medida que permite avaliar a eficiência de um equipamento, ou seja, permite identificar 

a percentagem do tempo de produção planeado que é verdadeiramente produtivo. É um indicador de 

desempenho da TPM para medir a produtividade (eficácia e eficiência) do equipamento. 

A OEE é resultado do produto de três fatores, que são a disponibilidade, o desempenho e a qualidade. 

A disponibilidade é a medição das perdas devido a paragens não planeadas, o desempenho é a 

medição das perdas por variação de ritmo, ou seja, relaciona a quantidade de produto realmente 

produzida com a quantidade que estava programada produzir, e a qualidade é a medição das perdas 

por defeitos nos produtos. 

Os três fatores abordados anteriormente podem ser calculados através das equações seguintes: 

 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
× 100 

(1) 

Sendo 

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 − 𝑃𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 (2) 

  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

= 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 − 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑛ã𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 

(3) 

 

 
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 (%) =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
× 100 

(4) 
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Figura 5. Representação dos pilares da TPM. Adaptado de (Borris, 2006). 
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𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =

𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
× 100 

(5) 

Com 

 𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 = 𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠 − 𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠 (6) 

Com estes três factores, calcula-se o OEE da seguinte maneira: 

 𝑂𝐸𝐸 = 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 × 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (7) 

 

1.2.2. O seis sigma 

Seis sigma, ou six sigma (em inglês), é um conceito que teve origem na Motorola, nos EUA, em 1985 

(Linderman, Schroeder, Zaheer, & Choo, 2003). Depois da Motorola, outras companhias como a Texas 

Instruments, Allied Signal (Honeywell, actualmente), Kodak, General Electric, Sony, entre outras, 

obtiveram melhorias significativas com a implementação do six sigma, tanto em processos como em 

serviços e, consequentemente, ganhos financeiros significativos (Antony & Banuelas, 2002). 

A ideia fundamental por detrás da filosofia do six sigma é continuamente reduzir a variação nos 

processos e eliminar os defeitos ou falhas de todos os produtos, processos e serviços (Antony & 

Banuelas, 2002). 

O termo “sigma” é um termo estatístico que mede o quão desviado está um dado processo da perfeição. 

A ideia por detrás do six sigma é a de que se é possível medir quantos “defeitos” se tem num processo, 

sistematicamente consegue-se descobrir como eliminá-los e como chegar o mais próximo possível dos 

“zero defeitos” (General Electric Company, 2017). Os processos que operam com “qualidade de six 

sigma” produzem com níveis de defeito abaixo de 3,4 defeitos por cada milhão de oportunidades 

(DPMO), sendo que se entende por defeito qualquer coisa que não cumpre com os requisitos do cliente. 

Um dos objectivos do six sigma é melhorar todos os processos, mas não necessariamente ao nível de 

3,4 DPMO. 

 

1.2.2.1. Ciclo DMAIC 

Uma das metodologias do seis sigma, o ciclo DMAIC (esquematizado na Figura 6), foi inspirada no 

ciclo PDCA de Walter A. Shewhart (De Mast & Lokkerbol, 2012). Este é um processo de melhoria 

contínua que permite eliminar etapas não produtivas e que apresenta cinco fases: 

1. Define (Definir) –  identificar o processo ou produto que necessita de ser melhorado; definir o 

problema; 

2. Measure (Medir) – quantificar o problema e recolher os dados;  

3. Analyze (Analisar) – analisar e determinar as causas raíz dos problemas; 

4. Improve (Implementar melhorias) – identificar as potenciais soluções para os problemas e 

implementar as melhorias no processo; 

5. Control (Controlar) – manter as melhorias conseguidas na etapa anterior e controlar o 

desempenho do processo. 
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Figura 6. Ciclo DMAIC (Purpurata soluções, 2016). 

 

1.2.3. Lean six sigma 

A integração entre o lean manufacturing e o seis sigma é natural: as empresas podem – e devem – 

usufruir dos pontos fortes de ambas as estratégias. Por exemplo, o lean manufacturing não conta com 

um método estruturado e profundo de solução de problemas e com ferramentas estatísticas para lidar 

com a variabilidade, aspecto que pode ser complementado pelo seis sigma. Já o seis sigma não 

enfatiza a melhoria da velocidade dos processos e a redução do lead time, aspectos que constituem o 

núcleo do lean manufacturing (Werkema, 2012). 

O programa resultante da integração entre o seis sigma e o lean manufacturing, por meio da 

incorporação dos pontos fortes de cada um deles, é denominado lean seis sigma, uma estratégia mais 

abrangente, poderosa e eficaz e adequada para a resolução de vários tipos de problemas relacionados 

com a melhoria de processos e produtos (Werkema, 2012). 

 

1.2.4. Ferramentas da qualidade 

Para gerir os processos e, sobretudo, tomar decisões com maior precisão, é necessário trabalhar tendo 

por base dados e factos, ou seja, informações geradas no processo buscando e interpretando 

corretamente as informações disponíveis de forma a eliminar o empirismo. 

Para tal, existem técnicas importantes e eficazes, denominadas de ferramentas da qualidade, capazes 

de propiciar a recolha, o processamento e a disposição clara das informações disponíveis e dos dados 

do processo (Mariani, 2005). 

As ferramentas básicas da qualidade são: diagrama de pareto, diagrama de causa e efeito, fluxograma, 

folhas de verificação, histogramas, diagramas de dispersão e cartas de controlo, sendo que de seguida 

apenas serão abordadas as que foram utilizadas no projecto em causa. 

1.2.4.1. Folhas de verificação 

A folha de verificação ou folha de registo é uma ferramenta simples que permite recolher informação e 

registar os dados recolhidos. Permite uma rápida percepção da realidade e uma imediata interpretação 

da situação. A Figura 7 exemplifica uma folha deste tipo. 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY6-e_963UAhUJZFAKHef-B2kQjRwIBw&url=http://purpuratasolucoes.com.br/seis-sigma-e-a-melhoria-na-gestao-logistica-das-empresas/&psig=AFQjCNFBZBukHCLm1MgCt18lTV_7n41_Bw&ust=1497000450769238
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Tipo de defeito Contagem Total 

A 

B 

C 

D 

|||| 

|||| ||| 

|||| |||| | 

|| 

4 

8 

11 

2 

Total  25 

Figura 7. Representação de uma folha de verificação. A, B, C e D representam o tipo de defeito. Adaptado de 
(Heizer & Render, 2011). 

1.2.4.2. Diagrama de Pareto 

O diagrama de Pareto é um gráfico de colunas que organiza os problemas, erros ou defeitos por ordem 

decrescente de frequência de ocorrência, ou seja, do maior para o menor, permitindo a priorização dos 

problemas. Baseando-se no trabalho de Vilfredo Pareto, procura levar a cabo o princípio de que “80% 

das consequências advêm de 20% das causas”, que é facilmente vizualizado por uma curva de 

percentagens acumuladas (Figura 8). A conclusão a retirar é que existem problemas mais graves do 

que outros nos quais devem ser concentrados os esforços. 

 

Figura 8. Diagrama de Pareto (Heizer & Render, 2011). A, B, C, D e E são os tipos de problemas, erros ou 

defeitos. 

1.2.4.3. Diagrama de causa e efeito 

Também conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama espinha de peixe, trata-se de um 

esquema utilizado para identificar e organizar as possíveis causas para um problema, assim como para 

descobrir as possíveis localizações do mesmo problema. As causas são classificadas em quatro tipos 

diferentes, os chamados 4 M’s: máquina, mão-de-obra, método e material (Heizer & Render, 2011). 

Alguns autores consideram 6 categorias, acrescentando às anteriores o meio ambiente e a medida 

(Birkmayer, Dannenmaier, Matlasek, & Pirker-Krassnig, 2009). Na Figura 9 encontra-se esquematizado 

um diagrama deste tipo. 
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1.2.4.4. FMEA 

A análise FMEA (Failure Mode Effects Analysis) tem como objectivo identificar potenciais modos de 

falha de um produto ou processo de forma a avaliar o risco associado a estes modos de falhas, para 

que sejam classificados em termos de importância e para que sejam implementadas acções correctivas 

com o intuito de diminuir a incidência das falhas (Ford Motor Company, 2011). 

Para proceder a esta análise é utilizado um formulário como o que se apresenta na Figura 10. 

 

Figura 10. Formulário tipo para efectuar a análise de modo e efeito de falha. Adaptado de (Birkmayer, 
Dannenmaier, Matlasek, & Pirker-Krassnig, 2009). 

 

Para efectuar uma análise deste tipo seguem-se os seguintes passos: 

1. Definição do tema em estudo. 

2. Identificação dos potenciais modos de falha. 

3. Identificar os efeitos potenciais de cada modo de falha. 

Figura 9. Diagrama de causa e efeito. Adaptado de (Heizer & Render, 2011). 

Problema 

Material Método 

Máquina Mão-de-obra 

Causas 

  

Causas Efeito 
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4. Atribuir um índice de gravidade a cada efeito. 

5. Identificar as causas potenciais associadas a cada modo de falha. 

6. Atribuir um índice de ocorrência para cada causa identificada. 

7. Identificar os controlos para redução da ocorrência (prevenção) ou tratamento dos modos de 

falha e causas (detecção). 

8. Atribuir um índice de detecção para cada modo de falha. 

9. Calcular o RPN (Risk Priority Number) para cada efeito. 

10. Usar o RPN para seleccionar os modos de falha com maior prioridade de intervenção. 

11. Elaborar um plano (acções recomendadas) para reduzir ou eliminar o risco associado a cada 

modo de falha. 

12. Resultado das acções: recalcular o RPN. 

Para se proceder à avaliação dos riscos recorre-se aos índices de Gravidade (G), Ocorrência (O) e 

Detecção (D). Normalmente, os três índices são classificados numa escala de 1 a 10 (consultar a 

Tabela 1, a Tabela 2 e a Tabela 3) e o valor do RPN pode variar entre 1 e 1000, dado que: 

 𝑅𝑃𝑁 = 𝐺 × 𝑂 × 𝐷 (8) 

A gravidade é uma avaliação do impacto causado pelo efeito do modo de falha sobre o funcionamento 

do dispositivo que está a ser analisado. 

A ocorrência designa a frequência ou probabilidade de aparecimento de cada modo de falha. Os índices 

de ocorrência são baseados na probabilidade de uma causa em ocorrer, de acordo com falhas 

passadas ou desempenhos de sistemas similares em aplicações similares. Como não há dados 

relativos a isso para o caso em estudo, utilizaram-se as probabilidades indicadas numa referência 

bibliográfica (ver Tabela 2). 

O critério de detecção mede a probabilidade do procedimento de controlo detectar a causa da falha ou 

o modo de falha. 
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Tabela 1. Escala para classificação do índice de gravidade em FMEA do processo (Ford Motor Company, 2011). 
Esta tabela pode ser modificada para se adaptar a um serviço, produto ou processo em específico. 

Gravidade 

Classificação Critério: Gravidade do Efeito no Processo 

10 Pode pôr em perigo o operador (máquina ou montagem) sem aviso 

prévio. 

9 Pode pôr em perigo o operador (máquina ou montagem) com aviso 

prévio. 

8 100% do produto pode ter que ser descartado. Paragem da linha. 

7 Uma parte da produção pode ser rejeitada. Desvio ao processo 

primário, incluindo redução da velocidade da linha e mão-de-obra 

adicional. 

6 100% da produção pode ter que ser retrabalhada fora da linha e 

aceite. 

5 Uma parte da produção pode ter que ser retrabalhada fora da linha e 

aceite. 

4 100% da produção pode ter que ser retrabalhada na estação antes 

de ser processada. 

3 Uma parte da produção pode ter que ser retrabalhada na estação 

antes de ser processada. 

2 Pouco inconveniente ao processo, operação ou operador. 

1 Não tem efeito. 

 

 

Tabela 2. Escala para classificação do índice de ocorrência (Birkmayer, Dannenmaier, Matlasek, & Pirker-
Krassnig, 2009). Esta tabela pode ser modificada para se adaptar a um serviço, produto ou processo em 

específico.  

Ocorrência 

Classificação Critério Probabilidade 

10 Mais do que uma vez por dia > 30% 

9 Uma vez em 3-4 dias 30% 

8 Uma vez por semana 5% 

7 Uma vez por mês 1% 

6 Uma vez em 3 meses 0,03% 

5 Uma vez em 6 meses 1/10.000 

4 Uma vez por ano 6/100.000 

3 Uma vez em 1-3 anos 6/1.000.000 

2 Uma vez em 3-6 anos 3/10.000.000 

1 Uma vez em 6-100 anos 2/1.000.000.000 
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Tabela 3. Escala para classificação do índice de detecção. Tipo de inspecção: A – Sistema Antierro, B – 
Medições; C – Inspecção Visual/Manual. As áreas sombreadas indicam o tipo de inspecção utilizada para uma 

dada classificação (Ford Motor Company, 2011). 

 

  

Detecção Critério 
Tipo de inspecção 

Pontuação 
A B C 

Muito Alta 

Peças não ok não podem ser feitas 

porque o desenho da peça não o 

permite ou processo impede a sua 

montagem. Sistema de detecção 

antierro.  

   1 

Muito Alta 

Os controlos actuais detectam quase de 

certeza o defeito. O processo detecta 

automaticamente a falha. Poka yoke ou 

controlo automático 100%.  

   2 

Alta 

Os controlos actuais têm boa 

probabilidade de detectar a existência 

de um defeito. Poka yoke ou controlo 

100% com calibre. 

   3 

Moderada Alta 

Os controlos actuais têm boa 

probabilidade de detectar a existência 

de um defeito. Poka Yoke em 

operações seguintes ou controlo OK 1ª 

peça. 

   4 

Moderada 

Os controlos podem detectar a 

existência de um defeito. A 

probabilidade de detecção é, de pelo 

menos, 98%. Os controlos são feitos 

com calibres do tipo P/NP (passa/não 

passa) 100% em operações seguintes. 

Controlos dimensionais ou aspecto 

visual. 

   5 

Baixa 

Os controlos actuais têm pouca 

oportunidade de detectar a existência 

do defeito. Os controlos são feitos 

usando métodos de controlo do tipo 

CEP (Gráficos de Controlo). 

   6 

Muito Baixa 

Os controlos actuais têm pouca 

probabilidade de detectar o defeito. O 

controlo é feito unicamente através de 

inspecção visual. 

   7 

Remota 
Probabilidade de detecção do defeito 

muito fraca. Controlo Visual. 
   8 

Muito Remota 

A probabilidade de detecção do defeito 

é quase impossível. Controlos feitos por 

amostragem. 

   9 

Quase 

Impossível 

Não existe a detecção do defeito. Não é 

detectável ou não é controlável. 
   10 
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2. Enquadramento 

2.1. A Empresa – Cerealto Sintra Foods 

A Cerealto nasceu no ano de 2012 e é uma companhia global de alimentação que oferece aos seus 

clientes produtos obtidos a partir de cereais. Foi fundada com o objectivo de internacionalizar o modelo 

de negócios do Grupo Siro, um dos líderes do sector de alimentação em Espanha que conta com mais 

de 25 anos de experiência (Cerealto, 2016). 

A empresa fabrica para terceiros, tanto retalhistas como multinacionais do sector business-to-business 

(B2B), tendo experiência no fabrico de mais de 10 tipos de produtos, incluindo bolachas, barras de 

cereais, cereais de pequeno-almoço, snacks, massas, produtos para alimentação infantil, pão, produtos 

sem glúten e produtos para confeitaria (Cerealto, 2016). Produz mais de 1200 referências e 

comercializa os seus produtos em mais de 40 países. 

No ano passado faturou 100MM€ (Cerealto, 2017) e conta com centros de operações em Portugal, 

Espanha, Itália, Reino Unido, México e Estados Unidos, produzindo em 5 fábricas próprias (incluindo a 

de Mem Martins, Portugal) e em mais 15 do Grupo Siro. Conta também com um centro líder de 

Investigação e Desenvolvimento – o i+dea – através do qual canaliza a sua inovação. 

A fábrica de Mem Martins, adquirida em 2016, tem como objectivo a produção de bolachas (Cerealto, 

2017). 

 

2.2. Objectivo do Projecto 

Como referido anteriormente, a fábrica da Cerealto em Mem Martins só foi adquirida em Agosto de 

2016. Como tal, a fábrica encontra-se em início de actividade, o que significa que a fábrica está a sofrer 

grandes mudanças e há vários acontecimentos a ocorrer simultaneamente, nomeadamente, a 

incorporação nas linhas, de forma progressiva, de referências de bolachas, a incorporação de alguns 

equipamentos novos em linhas que já existiam e a implementação de novas metodologias. Isto significa 

que existe muito trabalho para ser feito e processos a monitorizar. 

A proposta feita inicialmente foi a de proceder ao trabalho de gestão e optimização da linha 1 da 

empresa, aplicando técnicas de gestão de qualidade como lean e six sigma, e respectivas ferramentas 

estatísticas da qualidade. Os objectivos do trabalho consistem na optimização e standardização da 

linha de produção 1, de modo a satisfazerem as normas de qualidade exigidas pela Cerealto, sendo 

que, actualmente, a empresa é certificada pelas normas ISO 22000 e IFS. Contudo, com o decorrer do 

estágio, o plano de produção semanal muitas vezes não contemplava a linha 1, pelo que se optou por 

estender o objectivo estabelecido à linha 5 da fábrica.  

O primeiro passo dado incidiu na implementação da metodologia 5S na linha 1, mais especificamente, 

na zona da amassaria, na zona de formação e na zona de embalamento. Este é considerado o passo 

inicial para a implementação de programas da qualidade, sendo que com isto pretende assegurar-se 

um ambiente de trabalho limpo e organizado, tornando mais fácil a detecção e posterior solução dos 

problemas e das ineficiências e a preparação do ambiente para as etapas seguintes da implementação 

de melhorias. No meses de Junho e Julho de 2017, a empresa adquiriu novos equipamentos para a 

linha 5 para se dar início à produção de um novo produto, a sandwich. Assim sendo, houve a 
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oportunidade de acompanhar o desenvolvimento deste novo produto e de começar a implementação 

do programa 5S nesta linha, nomeadamente, na zona da amassaria, na zona de formação e na sala 

dos cremes. 

Para cumprir o objectivo de optimizar parte da linha 5 da empresa recorreu-se à metodologia DMAIC 

do lean six sigma, tendo como foco a nova zona de embalamento desta linha, destinada ao 

embalamento das referências de soft cake e de sandwich, se bem que quando este estudo foi realizado 

apenas se produzia soft cake nesta linha. Utilizou-se a ferramenta FMEA para a fechadora de 

cartolinas, equipamento crítico desta zona, com o propósito de encontrar soluções e implementar 

melhorias para reduzir o tempo de paragem da máquina e, consequentemente, aumentar a sua 

eficiência. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1. Linhas de Produção da Cerealto Sintra Foods 

A Cerealto Sintra Foods tem, actualmente, quatro linhas de produção operacionais. Como já foi referido 

(ver secção 2.2), o objectivo do estágio foi proceder ao trabalho de gestão e optimização de duas das 

linhas de produção da empresa: linha 1 e linha 5. 

Como tal, é importante visualizar e esquematizar todas as operações e etapas do processo de fabrico 

das bolachas que ocorrem em ambas as linhas, pois apesar de haver etapas comuns a todos os 

processos de fabrico de bolachas, cada produto e cada linha tem as suas especificações. Nos capítulos 

anteriores explicaram-se com algum detalhe as etapas do processo geral de fabrico (ver secção 1.1.3), 

assim como os restantes componentes que integram e que importam neste procedimento. 

3.1.1. Linha 1 

Na linha 1 da fábrica são produzidas bolachas de laminada e de rotativa, o que implica que a zona de 

formação apresente duas alternativas distintas para a formação do produto. Depois das bolachas 

estarem formadas pode haver deposição de banho e/ou de topping. O banho pode ser, por exemplo, 

uma solução de leite e água, e banha a massa através de um sistema de cilindros com ou sem escova, 

recorrendo ao uso de uma bomba que o transporta até ao referido sistema. O topping pode ser açúcar 

ou flocos de cereais e é depositado por meio da gravidade. Depois de cozida e arrefecida naturalmente 

(ou seja, com ar ambiente), avança para o embalamento, onde pode seguir um de dois caminhos 

diferentes, dependendo do formato e do tipo de produto. O fluxograma do processo de fabrico da linha 

1 encontra-se na Figura 11. 
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Figura 11. Fluxograma do processo de fabrico de bolachas da linha 1 da Cerealto Sintra Foods. 

 

3.1.2. Linha 5 

Na linha 5 da empresa podem ser produzidas bolachas de rotativa, por corte por arame e por extrusão 

simples. Contudo, na linha 5 apenas os processos de formação por extrusão e por rotativa importam 

para o projecto em causa, uma vez que as zonas alvo de estudo foram as usadas para produzir as 
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referências de soft cake e de sandwich, produtos formados por extrusão e por moldagem por rolos 

rotativos, respectivamente. No caso do soft cake, após a cozedura dá-se o corte das tiras de bolacha. 

As bolachas continuam o seu percurso na cinta que permite o seu arrefecimento natural. Antes de 

entrarem no túnel de arrefecimento, as bolachas são decoradas, ou seja, há deposição de cobertura 

nestas. 

Para a sandwich, após a cozedura e o arrefecimento natural e antes do túnel de arrefecimento, dá-se 

a deposição do recheio e a formação da sandwich na máquina capper. Nesta máquina, as filas de 

bolachas que irão receber o creme têm de ser invertidas e as filas de bolachas utilizadas para o topo 

não. Um sistema de sucção a vácuo apanha as filas do topo e coloca-as por cima das bases recheadas. 

A zona de embalamento da linha 5 apropriada para ambos os produtos é composta por duas flowpacks, 

que são responsáveis pelo embalamento primário do produto, ou seja, cada bolacha é embalada 

individualmente numa saqueta de plástico. O produto embalado em saquetas segue para os robots 

(existem dois nesta secção, um para cada flowpack), que são máquinas destinadas a agrupar as 

saquetas em cartolinas previamente planificadas nas formadoras de cartolinas, sugando as saquetas 

pelas ventosas e fazendo uso do vácuo. A cartolina com as saquetas segue para a fechadora de 

cartolinas, onde estas são devidamente seladas com cola. De seguida, as cartolinas são colocadas 

pelos operadores em caixas, que por sua vez são colocadas em paletes. 

O fluxograma do processo de fabrico para estes dois produtos encontra-se na Figura 12. 
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Figura 12. Fluxograma do processo de fabrico de soft cake e sandwich na linha 5 da Cerealto Sintra Foods. 

 

3.2. Metodologia de lean six sigma 

O primeiro passo consistiu na implementação da metodologia 5S na linha 1 da empresa. As principais 

zonas alvo desta implementação foram a zona da amassaria, a zona de formação e a zona de 

embalamento. O primeiro passo para iniciar a implementação do 5S consistiu em tirar várias fotografias 
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aos locais onde se quer conduzir o programa. De seguida, foram seguidos os cinco passos do 5S pela 

devida ordem (ver secção 1.2.1.1), tendo-se iniciado o programa pela organização, arrumação e 

limpeza. Após terem sido decididas e aprovadas pelo departamento de produção as alterações que se 

pretendiam efectuar, para que fosse possível concluir estas etapas foi necessário trabalhar em equipa 

com o departamento de manutenção. Durante a realização destes passos foi-se acompanhando o 

trabalho da manutenção e procedeu-se à criação ou revisão de instruções de trabalho, que integram o 

quarto passo do 5S. Para finalizar, fotografaram-se novamente as áreas que foram alvo desta 

implementação, de modo a registar as alterações conseguidas. 

Com a aquisição de novos equipamentos para a linha 5 a fim de produzir um novo produto, a sandwich, 

surgiu a oportunidade de implementar a metodologia 5S também nesta linha, nomeadamente, nas 

zonas da amassaria e de formação e na nova sala de confecção dos cremes. A metodologia seguida 

foi a mesma que se aplicou para implementar o programa na linha 1 e cujas etapas foram explicadas 

anteriormente. 

Para se proceder à optimização da linha 5, nomeadamente, da zona de embalamento, a metodologia 

seguida foi o ciclo DMAIC. O DMAIC é uma metodologia desenvolvida para promover ciclos de melhoria 

contínua em processos já existentes, nos quais se detetaram problemas de desempenho e, 

consequentemente, oportunidades de melhoria, sendo esta a metodologia que se encontra por detrás 

do lean six sigma. 

Para tal, seguem-se as cinco etapas que se apresentam de seguida: 

 

 

3.3. Metodologia de Observação de Falhas 

Como explicado anteriormente, o primeiro passo do ciclo DMAIC é definir o problema. Para esse fim, 

utilizou-se a ferramenta 5W1H, abreviatura de What, Where, Why, When, Who e How. O foco foi uma 

das máquinas da zona de embalamento, a fechadora de cartolinas, equipamento essencial para que 

se conclua a produção de soft cake e sandwich. Este é um equipamento crítico, uma vez que sem ele 

Define

• Definição do problema e definição de uma meta.

• Definição dos participantes da equipa.

Measure

• Como não existia um histórico de dados fez-se um planeamento para recolha dos dados.

• Recolha dos dados, usando um sistema de medição adequado.

Analyze

• Análise dos dados recolhidos.

• Identificação e organização das potenciais causas do problema.

Improve

• Geração de ideias de potenciais soluções para a eliminação das causas do problema.

• Testar e implementar as soluções seleccionadas. 

Control

• Avaliar o alcance da meta.

• Caso a meta tenha sido alcançada, padronizar as alterações realizadas no processo.

• Transmitir os novos padrões a todos os envolvidos e definir e implementar um plano para 
monitorizar o desempenho do processo.



28 
 

a produção não é finalizada. Para além disso, tinha-se verificado, apenas por observação da zona de 

embalamento e pela quantidade gerada de produto semi-acabado (que era elevada), que a fechadora 

de cartolinas parava bastantes vezes. Deste modo, os team leaders decidiram que tinha de ser 

efectuado um estudo para tentar diminuir as paragens deste equipamento e, consequentemente, 

melhorar a eficiência do mesmo. Também foi criada uma equipa para a realização de brainstorming e 

análise e discussão da fechadora de cartolinas. 

O passo seguinte é a medição, ou seja, quantificar o problema. Como o equipamento é novo e não 

existe um histórico de dados, procedeu-se à recolha de dados relevantes para o estudo em causa. A 

fábrica, geralmente, trabalha 24 horas por dia em três turnos: T1 (00h00 às 08h00), T2 (08h00 às 

16h00) e T3 (16h00 às 00h00). Como o horário de estágio era das 8h30 às 16h00, todos os dados 

recolhidos e apresentados dizem respeito ao turno T2. A primeira decisão a tomar foi sobre a selecção 

de dados importantes a recolher, sendo que neste caso foram os tempos de paragem da máquina e os 

motivos das paragens. Para recolher os dados observou-se o local de ocorrência do problema (ou seja, 

observou-se a fechadora de cartolinas) no decorrer da produção de uma das referências de soft cake 

e, durante o período de observação, sempre que a máquina parava, cronometrava-se o tempo que esta 

permanecia parada e registava-se, em folhas de registo criadas para o efeito, o tempo de paragem e o 

motivo pelo qual a máquina parava. 

Consultando o Anexo I – Plano de Fabrico, é possível verificar as semanas em que houve produção de 

soft cake. A decisão de analisar e estudar a fechadora de cartolinas foi tomada na semana 20, tendo-

se iniciado o ciclo DMAIC nessa mesma semana. Iniciou-se o estudo no dia 18 de Maio, sendo que no 

dia 19 já não foi possível recolher dados, uma vez que houve reembalamento e não produção. Os 

dados do reembalamento não se revelam úteis para o estudo em causa, uma vez que o produto não 

vinha da linha, não representando a realidade da produção. No que diz respeito ao soft cake, o ciclo de 

produção é, geralmente, de 3 semanas. A semana 20 correspondeu à segunda semana de um ciclo. 

Assim sendo, também foi possível recolher dados na semana 21 (22 a 27 de Maio), mais 

concretamente, do dia 22 ao dia 25 de Maio. No período de estágio só voltou a haver produção de soft 

cake na semana 25 e num dia da semana 31. 

Segue-se a fase de análise, na qual se devem analisar os dados recolhidos e identificar as causas-raíz 

do problema. Para analisar os dados, recorreu-se ao gráfico de Pareto, que permitiu perceber quais os 

principais motivos de paragem. De seguida, foi fundamental a realização de um brainstorming com a 

equipa criada inicialmente, de modo a listar as possíveis causas das paragens da máquina, que foram 

de seguida organizadas em diagramas de causa e efeito.  

O quarto passo é a fase de melhoria, que se foca em entender completamente as causas identificadas 

na etapa de análise com o intuito de controlar ou eliminar tais causas. Numa reunião com a equipa 

formada elaborou-se uma lista de acções recomendadas para se obterem as melhorias desejadas, 

tendo-se distribuído a responsabilidade de execução das acções entre os membros da equipa. As 

acções recomendadas foram integradas numa análise FMEA. 

Após a execução das acções possíveis, quantificaram-se novamente as paragens do equipamento e 

compararam-se os resultados obtidos com os que se obtiveram inicialmente, para avaliar se tinham ou 

não havido melhorias com as acções implementadas. A nova recolha de dados foi feita assim que 
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voltou a haver produção de soft cake, ou seja, na semana 25. Entre a semana 21 e a semana 25 

implementaram-se algumas das acções recomendadas. 

A última etapa do ciclo DMAIC controla o processo melhorado e sustenta as mudanças feitas na fase 

de melhoria para garantir resultados duradouros. A ideia é criar procedimentos padrão para documentar 

e manter as melhorias. Também deve ser desenvolvido um plano para monitorizar o desempenho do 

processo. Dada a duração do estágio e o plano de produção, não foi possível concluir o ciclo DMAIC 

e, como tal, o quinto passo não foi concluído. 

Para avaliar a evolução da eficiência do equipamento, o ideal seria comparar os valores de OEE da 

fechadora de cartolinas no T2 de cada um dos dias estudados. Contudo, estes valores são calculados 

pela máquina em cada turno, com base no número de cartolinas que entram e que saem da fechadora, 

e sempre que há mudança de turno, os dados do turno anterior são eliminados. Os valores de OEE do 

equipamento não foram recolhidos no final de cada turno estudado e, como não é possível recuperar 

os valores anteriores, esses dados não são apresentados no presente trabalho.  
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Implementação do Programa 5S na Linha 1 da Empresa 

4.1.1. Zona da amassaria 

Iniciou-se a implementação do programa 5S pela zona da amassaria da linha 1, que faz parte da cabeça 

de linha e que se encontra no piso 1 da fábrica. 

O primeiro passo foi fotografar esta zona antes de se proceder a qualquer alteração (Figura 13) e 

observá-la com muita atenção, para depois se iniciar o programa 5S, começando pelos dois primeiros: 

Seiri (organizar) e Seiton (arrumar). O terceiro passo, Seiso (limpar), diz respeito à limpeza e foi 

aplicado do mesmo modo em toda a linha. A sua implementação será explicada na secção 4.1.4. 

 

Figura 13. Visão geral da zona da amassaria antes da implementação do programa 5S. 

As primeiras sugestões que foram dadas pela estagiária e, posteriormente, aceites pelo responsável 

da produção apresentam-se de seguida: 

 Os utensílios (espátulas, pás, termómetro, lâmina de corte e caneta) encontram-se dentro de 

uma caixa de plástico (Tabela 4 A). Propôs-se arranjar um suporte para estes utensílios, ou 

seja, um painel, o que permite uma melhor organização destes e uma localização mais rápida 

de um item quando este é necessário. Todos os utensílios presentes na caixa são necessários 

para que o operador realize as tarefas da zona do amassador, pelo que não foi necessário 

remover utensílios do local. 

 A mesa tem várias cubas que não são utilizadas e é demasiado grande (Tabela 4 B). Deste 

modo, as cubas estão a ocupar espaço desnecessariamente, sendo um obstáculo ao operador, 

uma possível fonte de acidentes e um local onde se acumula sujidade. Propôs-se diminuir o 

tamanho da mesa e remover as cubas subjacentes. 

 É importante ter um suporte com um rolo de papel no local, essencial para ir mantendo o local 

limpo, assim como as mãos dos operadores. Nesta zona não existe suporte para o rolo de 

papel. Não tendo um local específico é vulgarmente colocado em qualquer lugar (Tabela 4 D). 
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Para além disso, assim é mais difícil para o operador utilizá-lo. Foi solicitado um suporte fixo, 

pois caso fosse móvel seria facilmente movido do seu local. 

 Substituir a fita amarela que delimita o espaço onde o operador deve colocar as folhas e a 

balança, pois encontra-se danificada. 

 

Após a implementação dos dois primeiros passos, os resultados obtidos foram os que se encontram 

na Tabela 4. 
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Tabela 4. Ilustração do antes e depois da implementação do programa 5S na zona da amassaria da linha 1. 

Antes da implementação do programa 5S Após a implementação do programa 5S 

 

Esta sugestão não foi concretizada até à data de término 

do estágio. 

Alteração do local de arrumação dos utensílios: passagem da caixa para um painel.  

  

Alteração da mesa com cubas para uma mesa sem cubas e mais pequena, com nova identificação do local para 

colocar a balança e as folhas com o procedimento de amassagem e nas quais se anotam os lotes das matérias-

primas. 

  

Aquisição e montagem de um suporte para o rolo de papel. 

 

A 

B C 

D E 
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As sugestões e alterações efectuadas nos dois primeiros passos do programa 5S na zona do 

amassador da linha 1 trouxeram as seguintes vantagens: 

 Redução do tempo de procura de utensílios; 

 Maior visibilidade dos materiais a utilizar; 

 Maior facilidade para limpar; 

 Facilidade em aceder aos materiais; 

 Desobstrução de espaços e, consequentemente, redução do risco de acidentes. 

Tal como referido no início desta secção, as sugestões para a terceira fase do programa 5S foram 

dadas de modo uniforme para toda a linha e encontram-se explicadas na secção 4.1.4. Algo importante 

na etapa Seiso não é somente o acto de limpar, mas também o acto de "não sujar". Isto significa que, 

para além de limpar, é preciso identificar a fonte de sujidade e as respectivas causas, de modo a evitar 

que isso ocorra. Também por este motivo se sugeriu a remoção das cubas da mesa da zona da 

amassaria, que além de não serem utilizadas, acumulavam sujidade e dificultavam a limpeza. 

Para a quarta etapa do programa 5S (Seiketsu) procedeu-se à revisão de uma instrução de trabalho 

do amassador que tinha sido criada em 2015 (instrução de trabalho da Mondelēz) e que se encontrava 

desactualizada. 

 

4.1.2. Zona de formação 

Seguindo a ordem do programa 5S, iniciou-se a implementação pelos dois primeiros passos: Seiri e 

Seiton. Na zona de formação, a sugestão feita foi a de proceder à organização e arrumação dos 

utensílios que o operador necessita. Fez-se um levantamento dos utensílios necessários, uma vez que 

se verificou ser recorrente os operadores irem buscar utensílios de uma linha para utilizarem noutra 

linha distinta, o que não é correcto, pois cada linha deve ter o seu material para evitar paragens por 

não haver o material necessário à produção, para evitar atrasos no arranque e para impedir 

contaminações cruzadas. Concluiu-se, com o auxílio dos operadores que costumam estar neste posto 

de trabalho, que os utensílios necessários são: uma faca comprida de cabo preto, duas espátulas 

pequenas (uma com cabo cinzento e outra com cabo azul, sendo a de cor cinzenta para utilizar em 

produção e a de cor azul para limpeza), um arame comprido para limpar/tirar massa do rolo estriado, 

um arame comprido para levantar o retalho e um ferro para ajudar a empurrar a massa destinada ao 

pisão animal. De seguida, foi solicitado um painel para colocar os utensílios necessários na zona de 

formação, visto que estes não possuíam um local específico para estarem dispostos, como se pode 

verificar através da análise da Tabela 5 A. Para além disso, sugeriu-se identificar estes utensílios, de 

modo a evitar a sua utilização noutras linhas. 

Fez-se o mesmo com as ferramentas que se encontravam no local. Isto porque existem 3 painéis com 

ferramentas que eram necessárias para a manutenção do antigo laminador da linha 1 (Tabela 5 B). 

Actualmente, não são precisas tantas ferramentas, tendo-se sugerido eliminar as que não são utilizadas 

e, consequentemente, remover-se os três painéis onde estas são armazenadas, colocando as 

ferramentas necessárias no painel juntamente com os utensílios. Estas sugestões foram aceites; 

contudo, não chegaram a ser concretizadas até à data de término do estágio. 
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De seguida, analisou-se o sistema de banho, cujo painel de funcionamento não tinha os botões 

devidamente identificados (Tabela 5 C), dificultando a sua utilização. Para além disso, não existia 

nenhuma instrução de trabalho que pudesse auxiliar os operadores com este sistema, tendo-se 

procedido à criação de uma. 

Também se identificaram os constituintes da rotativa (Tabela 5 E e F), mais uma vez para facilitar a 

utilização do equipamento, possibilitando um rápido reconhecimento de cada componente que pode 

ser ajustado. 

Na semana 30 produziu-se pela primeira vez uma referência de bolacha de pequeno-almoço. Como 

esta bolacha leva topping, definiu-se e marcou-se o local de colocação da palete com os sacos que 

contêm o topping. Também se fez uma marcação para um contentor destinado aos sacos de papel 

após abertura e despejo da matéria-prima no sistema de deposição de topping (Tabela 5 G e H). 

 

Tabela 5. Ilustração do antes e depois da implementação do programa 5S na zona de formação da linha 1. 

Antes da implementação do programa 5S Após a implementação do programa 5S 

 

Esta sugestão não foi concretizada até à data de término 

do estágio. 

Alguns dos utensílios necessários na zona de formação sem local de arrumação. Aquisição de um painel para colocar 

os utensílios desta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Tabela 5 (continuação). Ilustração do antes e depois da implementação do programa 5S na zona de formação da linha 1. 

Antes da implementação do programa 5S Após a implementação do programa 5S 

 

Esta sugestão não foi concretizada até à data de término 

do estágio. 

Redução do número de ferramentas e, consequentemente, do número de painéis. Colocação das ferramentas 

necessárias no novo painel dos utensílios. 

  

Identificação dos botões do painel do sistema de banho da linha 1. 

  

Identificação dos contituintes da rotativa (ajustes de pressão, altura da faca e rolo estriado, ou seja, distância entre os 

dois rolos) da linha 1. 

 

B 

C 
D 

E F 
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Tabela 5 (continuação). Ilustração do antes e depois da implementação do programa 5S na zona de formação da linha 1. 

Antes da implementação do programa 5S Após a implementação do programa 5S 

  

Definição do local e marcação do mesmo para colocação da palete com a matéria-prima do topping e do contentor 

para sacos de papel. 

 

4.1.3. Zona de embalamento 

Observando a zona de embalamento era notório que o local de trabalho se encontrava desorganizado, 

havia materiais espalhados e sem local definido e alguma falta de limpeza. 

Seguindo o procedimento habitual, o primeiro passo consistiu em fotografar a área antes de proceder 

a qualquer alteração. 

De seguida, observou-se o trabalho dos operadores durante algum tempo, de modo a perceber qual a 

frequência com que usavam os itens e qual a quantidade de itens realmente necessária. Iniciou-se o 

programa pela zona das calhas (zona inicial do embalamento). Neste caso, os itens utilizados são os 

aros metálicos que servem de suporte aos sacos verdes de plástico nos quais se coloca produto que 

tem como finalidade o pisão animal. Estes aros só são precisos em pontos críticos das calhas, ou seja, 

locais onde a bolacha encrava mais ou onde se acumula em demasia, sendo necessário removê-la 

para os sacos. 

Os itens desnecessários foram colocados num canto durante o turno para mais tarde serem 

definitivamente removidos, caso se concluisse que não eram realmente necessários e caso não fossem 

reclamados pelos operadores. 

Antes de se ter iniciado a implementação do programa 5S, existiam aros em excesso ou em falta, 

dependendo do lado das calhas, assim como diferentes tipos de ferros (aros metálicos e ferros para 

colocação de contentores com pacotes de bolacha para desmanche). De um dos lados das calhas 

encontravam-se 7 ferros, tendo-se reduzido este número para 4 aros, e do outro lado das calhas 

encontravam-se apenas 3 aros, tendo-se aumentado este número para 4.  

O segundo passo consistiu em organizar toda a área, ou seja, colocar cada item no seu lugar e proceder 

a identificações. Nesta situação, as identificações consistiram em marcar o chão com uma cor 

facilmente reconhecível, permitindo que se detecte rápido, com facilidade e com clareza o local exacto 

de colocação dos aros. Para tal, utilizou-se fita amarela para delinear no chão o local correcto de cada 

aro. Mais tarde, caso se verifique que os aros são para ficar definitivamente nos locais escolhidos, fica 

G H 
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a sugestão de substituir a fita amarela por uma pintura com tinta, visto que a fita amarela se danifica 

com alguma facilidade. Contudo, revelou-se bastante útil para proceder a uma marcação inicial. As 

alterações efectuadas encontram-se na Tabela 6. 

Para as restantes zonas do embalamento, ou seja, zona das rollpacks, zona da flowpack de 

agrupamento, zona de encaixotar e de paletização, seguiu-se a metodologia explicada anteriormente 

aplicada à zona das calhas. Algumas das alterações efectuadas apresentam-se na Tabela 7. 

Procedeu-se à marcação e identificação dos locais onde são indispensáveis aros metálicos (Tabela 7 

C e D), mesas e suportes e paletes. Procedeu-se à organização do material necessário para encaixotar 

e paletizar uma referência de bolacha laminada produzida na linha 1, com respectiva identificação do 

local correcto onde colocar todo o material. O material encontrava-se disperso, sem organização e um 

pouco distante do posto de trabalho (Tabela 7 G e I). Moveram-se os materiais para um local mais 

próximo do local de encaixotar e paletizar, de modo a economizar tempo e a evitar movimentos 

desnecessários dos operadores, tendo-se organizado todo o espaço (Tabela 7 H, J e K). Também se 

removeram as identificações que se encontravam no chão, pois estavam danificadas e eram antigas e 

não identificavam correctamente os locais. Fizeram-se novas identificações com fita vermelha com o 

objectivo de, futuramente, identificar com fita amarela (ou de outra cor) os locais adequados para 

colocar o material necessário para embalar outras referências de bolacha produzidas na linha 1, caso 

as marcações atuais não sejam adequadas a todas as referências. 
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Tabela 6. Ilustração do antes e depois da implementação do programa 5S na zona das calhas da linha 1. 

Antes da implementação do programa 5S Após a implementação do programa 5S 

  

Eliminação dos ferros desnecessários, e marcação e identificação dos locais em que são indispensáveis. 

  

Organização dos aros necessários e identificação, com fita amarela, do local onde devem ser colocados. 

  

Exemplo de identificação, com fita amarela, do local onde deve ser colocado o aro metálico. 

A B 

C D 

E F 
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Tabela 7. Ilustração do antes e depois da implementação do programa 5S na zona de embalamento da linha 1. 

Antes da implementação do programa 5S Após a implementação do programa 5S 

  

Identificação do local correcto da mesa e do suporte para sacos na zona das rollpacks. 

  

Identificação do local correcto do aro (exemplo de identificação na zona das rollpacks). Foi feito o mesmo para todos 

os aros em todas as zonas do embalamento. 

  

Identificação do local correcto para colocação das paletes na zona da flowpack de agrupamento. 

 

A B 

C D 

E F 
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Tabela 7 (continuação). Ilustração do antes e depois da implementação do programa 5S na zona de embalamento da linha 1. 

Antes da implementação do programa 5S Após a implementação do programa 5S 

  

  

 

Organização do material necessário para encaixotar e paletizar uma referência de bolacha laminada produzida na 

linha 1. 

 

G H 

I J 

K 
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4.1.4. Organização dos utensílios de limpeza 

Em toda a linha 1 se verificou uma gestão e organização dos utensílios de limpeza inadequada, sendo 

fundamental melhorá-la para que se cumpra a terceira etapa do programa 5S: Seiso. 

Em primeiro lugar, todos os locais onde é necessário ter utensílios de limpeza (nomeadamente, 

vassouras e pás) deveriam estar devidamente identificados. As atuais etiquetas passam um pouco 

despercebidas, pelo que se sugeriu a criação de uma nova identificação a ser utilizada em toda a linha. 

A identificação poderia conter o seguinte: UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, seguido da frase “Um lugar para 

cada coisa e cada coisa no seu lugar” e uma foto do local com os utensílios devidamente arrumados. 

Em segundo lugar, verificou-se que nos locais onde já existiam suportes estes se encontravam em 

excesso. Apenas são necessários dois suportes por local: um para a vassoura e outro para a pá. Para 

além disso, em alguns casos, os suportes não se adequavam às pás, o que fazia com que estas fossem 

colocadas no chão. Para solucionar este problema sugeriu-se que fossem ajustados os suportes, ou 

seja, reduzir o número de suportes quando estes estiverem em excesso para apenas dois suportes, 

sendo que um dos suportes tem de ter tamanho adequado para a pá. 

Para finalizar, na zona de embalamento, estes utensílios ou não têm um local específico ou não têm 

suportes para estarem arrumados. Deste modo, fez-se um levantamento dos locais onde é necessário 

ter vassoura e pá nesta zona da linha e solicitaram-se suportes adequados para esses mesmos locais. 

Na Figura 14 é possível visualizar a disposição dos utensílios de limpeza ao longo da linha 1 antes da 

implementação do programa 5S. Contudo, as sugestões dadas pela estagiária para a organização 

destes utensílios não foram implementadas até à data de término do estágio. 
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Figura 14. Disposição dos utensílios de limpeza na linha 1 antes de se iniciar o programa 5S. A - Zona da 
amassaria; B - Zona de formação; C, D e E - Zona de embalamento. 

 

A organização dos utensílios de limpeza trará vantagens como: 

 Prevenir acidentes, uma vez que os operadores podiam tropeçar e cair nas pás e vassouras 

se estas estiverem no chão; 

 Fácil acesso aos utensílios de limpeza, o que permite: 

 Higiene no local de trabalho; 

 Criar um ambiente de trabalho saudável, agradável e seguro; 

 Melhorar a imagem da secção, da empresa e, consequentemente, dos seus funcionários; 

 Aumentar a qualidade de vida na organização; 

 Preservar os equipamentos. 

 Redução do tempo de procura dos utensílios. 

 

4.2. Implementação do Programa 5S na Linha 5 da Empresa 

Nos meses de Junho e Julho, a empresa adquiriu novos equipamentos para a linha 5 com o objectivo 

de começar a produzir um novo produto, a sandwich. Surgiu então a oportunidade de acompanhar o 

A B C 

D E 
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desenvolvimento deste novo produto e de iniciar a implementação do programa 5S em algumas zonas 

da linha 5, nomeadamente, na zona do amassador, na zona de formação e, essencialmente, na sala 

dos cremes. Não foi possível concluir a implementação do programa 5S nesta linha, uma vez que os 

ensaios e a produção da sandwich tiveram início perto da data de finalização do estágio. 

 

4.2.1. Zona da amassaria e zona de formação 

O mais importante na zona da amassaria, que se encontra no piso 0 da fábrica, é ter as matérias-

primas organizadas e os locais para colocar as paletes necessárias definidos. Assim sendo, procedeu-

se à organização das paletes, estipulando quantas paletes eram necessárias e quais os locais para 

colocação destas, tendo-se marcado o chão com fita amarela. A amassagem da massa da sandwich é 

realizada em duas fases: as matérias-primas da primeira fase são introduzidas pela parte da frente do 

amassador e as matérias-primas da segunda fase são introduzidas pela parte de trás do amassador. 

Assim sendo, organizaram-se as matérias-primas de modo a estarem o mais perto possível do 

respectivo local de introdução. As matérias-primas a utilizar na primeira fase foram colocadas à frente 

do amassador (Figura 15) e as matérias-primas da segunda fase foram arrumadas na parte de trás do 

outro amassador da linha 5 (Figura 16). 

 

 

Figura 15. Definição do local de colocação das matérias-primas da primeira fase de amassagem da sandwich 
com marcação do local de colocação das paletes. 

 

 

Figura 16. Definição do local de colocação das paletes com as matérias-primas da segunda fase de amassagem 
e marcação do chão com fita amarela. 

Fizeram-se mais marcações, como por exemplo, para a palete onde se colocam as tupperwares e 

baldes sujos, assim como para os aros onde se colocam os sacos de plástico (Figura 17). 



45 
 

 

Figura 17. Marcação do chão com fita amarela para saber o local onde deve estar o aro com saco para colocar 
os sacos de plástico das matérias-primas. 

 

Para facilitar o uso da rotativa, que é utilizada para formar as bolachas da sandwich, procedeu-se à 

identificação dos componentes desta e também se criaram etiquetas para identificar o que acontece ao 

ajustar cada um dos parâmetros (Figura 18). 

 

Figura 18. Identificação dos componentes ajustáveis da rotativa da linha 5. 

 

Sugeriu-se colocar um suporte fixo para o rolo de papel na zona de formação, uma vez que o rolo de 

papel é colocado em qualquer lugar (Figura 19). A existência de um suporte facilita a sua utilização, 

permite que este esteja devidamente arrumado e, consequentemente, permite que este seja localizado 

rapidamente. 
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Figura 19. Rolo de papel sem suporte na zona de formação da linha 5. 

 

Outra sugestão dada pela estagiária foi para se proceder à substituição de um armário que se encontra 

na zona de formação da linha 5 (Figura 20) por um painel. Os utensílios e ferramentas que se encontram 

armazenados neste local estão desorganizados; no mesmo local estão guardados utensílios de uso 

exclusivo em produtos contendo alergéneos e utensílios que não podem entrar em contacto com 

quaisquer alergéneos. Tal situação é inadequada por facilitar contaminação cruzada. 

 

Figura 20. Utensílios e ferramentas que podem ou não entrar em contacto com alergéneos da zona de formação 
da linha 5. 

 

4.2.2. Sala dos cremes 

Para a produção da sandwich foi necessário criar uma nova zona na fábrica destinada à confecção de 

cremes. Como tal, foi necessário proceder à organização desta zona. As sugestões dadas pela 

estagiária de produção foram as seguintes: 

 Marcar um lugar para colocar uma palete onde se põe o material usado, como por exemplo, 

baldes ou tupperwares sujos (Figura 21). 
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Figura 21. Palete onde se colocam baldes e tupperwares sujos. 

 Na plataforma que permite aceder aos tanques, colocar um painel com os utensílios 

necessários: lâmina de corte, espátula preta e faca para partir a gordura. A espátula preta é 

pouca prática para os operadores, pois não é fácil agarrar nela, o que dificulta a sua utilização. 

Deste modo, foram sugeridas duas opções de melhoria: fazer furos na espátula para permitir 

que os dedos do operador passem e seja mais fácil agarrá-la, visto que ela não tem uma pega, 

ou substituição da espátula por uma mais comprida e com uma pega ergonómica. 

 Arranjar uma mesa com altura adequada para escrever e colocá-la perto das matérias-primas, 

para permitir pousar as folhas de registo necessárias e apontar os lotes. Fixar na mesa uma 

corrente para prender uma caneta. A mesa que se encontrava na sala quando foi feito o 

levantamento de sugestões era muito baixa e, como tal, não era prática para escrever (Figura 

22). 

 

Figura 22. Mesa que se encontrava inicialmente na sala dos cremes. 

 Ter um aro metálico com um saco verde ao lado da plataforma, ou em cima desta, para colocar 

os sacos de plástico das matérias-primas dos cremes e marcar/identificar o chão com o seu 

lugar. 

 Ter um aro (e definir o seu lugar) com um saco preto para colocar o lixo. 

 Ter um contentor onde se possam colocar os sacos de papel das matérias-primas (ter em 

atenção que se está a lidar com alergéneo e, como tal, o contentor deve ter uma cor distinta 

dos outros da fábrica). 

 Fixar um suporte para o rolo de papel (Figura 23). 



48 
 

 

Figura 23. Rolo de papel sem suporte na sala dos cremes. 

 Fixar um suporte para os sacos do lixo. Suportes móveis (Figura 24) facilmente são removidos 

do local em que se encontram (por exemplo, podem ser levados para outras linhas) e todo o 

material desta zona tem de permanecer somente nesta zona devido ao uso de alergéneo. 

 

Figura 24. Suporte móvel para os sacos de plástico na sala dos cremes. 

 Fixar cabides, na entrada da sala, para pendurar as batas (contabilizar o número de pessoas 

que estarão dentro da sala dos cremes e colocar um cabide para cada uma). Fixar também 

cabides para as maletas dos operadores. 

 Definir local para os utensílios de limpeza. Criação de etiqueta para colocar na parede com: 

“Utensílios de limpeza” e fixação de dois suportes na parede – um para a vassoura e outro para 

a pá. Nesta zona ficará também o carrinho de limpeza com os respectivos baldes. 

O açúcar e a gordura, duas das matérias-primas do recheio, ficam do lado de fora da sala dos cremes, 

logo à entrada, tendo-se procedido à marcação do lugar das paletes para estas duas matérias-primas 

(Figura 25). 
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Figura 25. Definição e marcação do local das paletes do açúcar e da gordura, ambos utilizados na confecção dos 
recheios. 

 

4.2.3. Instruções de trabalho 

Com a aquisição de novos equipamentos e produção de novos produtos surgiu a necessidade de criar 

instruções de trabalho, nomeadamente, uma instrução de trabalho para a desmontagem da capper, 

assim como instruções de trabalho sobre o funcionamento do painel de comandos da capper e sobre 

a mudança de filtro do tanque pulmão da zona de confecção dos cremes. Também se criou uma 

instrução de trabalho para a mudança de formato dos robots do embalamento, visto que a zona de 

embalamento é comum a dois produtos distintos: o soft cake e a sandwich.  

 

4.3. DMAIC 

4.3.1. Definir 

O primeiro passo consistiu na definição do problema e na meta que se pretende alcançar. Para tal, 

também é necessário definir um grupo de trabalho. 

Para definir o problema utilizou-se a ferramenta 5W1H, cujo resultado surge na Tabela 8. 
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Tabela 8. Definição do problema com recurso à ferramenta 5W1H. 

O que fazer 

(What) 

Onde 

(Where) 

Porquê 

(Why) 

Quando 

(When) 

Quem 

(Who) 

Como 

(How) 

Estudar a 

fechadora de 

cartolinas: 

tempos de 

paragem e 

motivos de 

paragem. 

Zona de 

embalamento 

da linha 5 da 

fábrica da 

Cerealto 

Sintra Foods, 

em Mem 

Martins. 

Equipamento 

novo, sem 

histórico de 

dados. 

Verificou-se 

que o 

equipamento 

parava várias 

vezes durante 

os turnos e, 

para além 

disso, trata-se 

do 

equipamento 

limitante do 

processo, isto 

porque sem 

ele a 

produção não 

é concluída. 

A partir de 

17/05/2017 

Estagiária do 

departamento 

de produção 

Observação do 

equipamento 

durante a 

produção, 

cronometragem 

dos tempos de 

paragem e 

registo dos 

dados 

recolhidos 

numa folha de 

registo. 

 

Para auxiliar nesta tarefa foi criada uma equipa composta pela estagiária do departamento de produção, 

pela responsável pelo departamento de R&D, pelo supervisor da produção, pelo supervisor da 

manutenção e por dois coordenadores de linha. Sempre que foi necessário realizar reuniões para 

brainstorming esta foi a equipa que se reuniu e qualquer questão relevante relacionada com o estudo 

da fechadora era sempre reportada a todos os membros da equipa. 

4.3.2. Medir 

O ponto de partida baseou-se no facto de a máquina parar várias vezes ao longo do dia. Como se 

pretende que a produção seja lean é necessário reduzir este desperdício, visto que a paragem da 

máquina se traduz em perdas na produção. Toda a zona que permite o embalamento das referências 

de soft cake da linha 5 era nova na empresa, o que significa que não existiam registos de nenhum 

equipamento até ter surgido a proposta de optimizar esta zona. Assim sendo, nesta fase definiram-se 

as variáveis a medir e os dados a recolher. Estando definido que o equipamento crítico é a fechadora 

de cartolinas (ver Tabela 8), procedeu-se à observação desta máquina, com a finalidade de medir os 

tempos de paragem do equipamento e registar quais os motivos das paragens. Para tal, recorreu-se a 

uma folha de registo como a que se apresenta na Figura 26. 
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Figura 26. Folha para recolha de dados da fechadora de cartolinas da linha 5, nomeadamente, tempos de 
paragem e motivos de paragem. 

A recolha dos dados foi efectuada durante, aproximadamente, uma semana (entre 18 e 25 de Maio). 

Para exemplificar o preenchimento das folhas de registo, no Anexo II – Recolha de Dados da Fechadora 

de Cartolinas da Linha 5 encontram-se as folhas de verificação com os dados recolhidos durante o dia 

25/05/2017. Durante estes dias, além de produção, houve reembalamento do produto, sendo que os 

dados do reembalamento não foram contabilizados para o estudo em causa.  

4.3.3. Analisar 

Na fase de análise procede-se à análise dos dados recolhidos na etapa anterior e determinam-se as 

causas possíveis para os problemas identificados. 

Foram identificados quatro motivos pelos quais a máquina pode parar: encravamento de cartolinas 

dentro da fechadora, acumulação de cartolinas após a fechadora, acumulação de cartolinas no tapete 

que antecede a fechadora e manutenção. Quando se menciona manutenção como motivo de paragem 

da máquina está-se a fazer referência a manutenções urgentes não programadas, ou seja, intervenções 

da manutenção para tentar solucionar avarias que ocorrem durante a produção. 

Recorreu-se ao diagrama de Pareto para priorizar os motivos de paragem, tendo-se obtido os 

resultados apresentados na Figura 27, Figura 28, Figura 29, Figura 30 e Figura 31. 
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Figura 27. Gráfico de pareto para os motivos de paragem da fechadora de cartolinas com os dados recolhidos a 
18 de Maio de 2017. 

 

 

Figura 28. Gráfico de pareto para os motivos de paragem da fechadora de cartolinas com os dados recolhidos a 
22 de Maio de 2017. 
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Figura 29. Gráfico de pareto para os motivos de paragem da fechadora de cartolinas com os dados recolhidos a 
23 de Maio de 2017. 

 

 

Figura 30. Gráfico de pareto para os motivos de paragem da fechadora de cartolinas com os dados recolhidos a 
24 de Maio de 2017. 
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Figura 31. Gráfico de pareto para os motivos de paragem da fechadora de cartolinas com os dados recolhidos a 
25 de Maio de 2017. 

Analisando a Figura 27, a Figura 28, a Figura 29, a Figura 30 e a Figura 31 conclui-se que os dois 

principais motivos de paragem da máquina são o encravamento de cartolinas dentro da fechadora e a 

acumulação de cartolinas após a fechadora. Também é possível verificar que não há uma tendência 

nas frequências de paragem, de dia para dia. 

As frequências dizem respeito ao número de paragens por tempo total de observação, uma vez que o 

tempo total de observação variou ao longo dos dias. O tempo total de observação diz respeito ao 

período de tempo em que a máquina esteve a ser observada, incluindo o tempo de paragens. Fez-se 

o mesmo estudo substituindo o tempo total de observação pelo tempo efectivo (tempo total de 

observação excluindo as paragens) e verificou-se que a tendência era exactamente a mesma. O 

período de observação diário (em horas) assim como o tempo total de paragem (em horas) encontram-

se na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Período diário de observação (em horas) e tempo total de paragem diário (em horas) durante a 
produção de soft cake nos dias 18, 22, 23, 24 e 25 de Maio (semanas 20 e 21). 

Dia 18/mai 22/mai 23/mai 24/mai 25/mai 

Período de observação (horas) 2,50 2,88 3,18 2,62 5,02 

Tempo total de paragem (horas) 0,32 0,29 0,88 0,03 0,32 

 

Para perceber quais as principais causas destas paragens reuniu-se a equipa mencionada na secção 

4.3.1 (Figura 32) para fazer brainstorming de modo a gerar uma lista de possíveis causas. 
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Figura 32. Reunião de brainstorming para determinar as possíveis causas dos principais motivos de paragem da 
fechadora de cartolinas da linha 5. 

Para finalizar esta etapa, após a reunião, organizaram-se as possíveis causas em diagramas de causa 

e efeito, que se apresentam na Figura 33 e na Figura 34.
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Figura 33. Diagrama de causa e efeito para o efeito encravamento de cartolinas na fechadora. 
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Figura 34. Diagrama de causa e efeito para o efeito acumulação de cartolinas após a fechadora. 
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Em ambos os diagramas é mencionado o abastecimento manual de cartolinas. Este abastecimento é 

feito porque se geram quantidades elevadas de produto semi-acabado. Para terminar o embalamento 

deste produto, as saquetas com soft cake são colocadas manualmente pelos operadores nas cartolinas 

e, de seguida, as cartolinas são postas nos tapetes após os robots para seguirem o caminho até à 

fechadora. Isto pode ser feito durante a produção ou, alternativamente, existirem turnos apenas para 

reembalar produto semi-acabado. O abastecimento manual de cartolinas tem como sub-causas as 

cartolinas não irem na posição correcta, haver saquetas que vão soltas, e o aumento da cadência no 

merger e na entrada da fechadora de cartolinas. Todas estas sub-causas podem levar à paragem da 

máquina. 

As cartolinas mal seladas surgem devido a: cartolinas que não vêm na posição correcta, dobragens 

incorrectas das cartolinas, cartolinas que vêm juntas (pode acontecer por haver peças partidas na 

fechadora, por exemplo), cartolinas mal formadas, saquetas tortas nas cartolinas e falta de cola no 

depósito. As cartolinas mal formadas dizem respeito a cartolinas que surgem mal planificadas ou 

rasgadas, sendo que nesse caso o problema é das máquinas formadoras de cartolinas. Por vezes 

também surgem cartolinas vazias após os robots, isto porque o robot não coloca saquetas nas 

cartolinas, por erros de leitura nas células ou por falta de cartolinas no mesmo. As saquetas soltas 

podem surgir por: abastecimento manual de cartolinas ou por erro do robot, que pode colocar saquetas 

fora das cartolinas. Pode também acontecer o robot colocar o número certo de saquetas nas cartolinas, 

mas numa posição incorrecta, como por exemplo, saquetas na vertical. Isto pode fazer com que o fecho 

das cartolinas não seja bem efectuado e pode levar à paragem da máquina. 

Na Figura 33 uma das causas mencionadas é o abastecimento irregular da cola. A cola que sela as 

cartolinas vem de um depósito; contudo, o enchimento do depósito com cola é feito manualmente pelos 

operadores. Pode acontecer o nível de cola no depósito não ser suficiente e não ocorrer uma boa 

selagem das cartolinas, o que pode levar à paragem da máquina. A sujidade nas células faz com que 

estas não trabalhem correctamente. 

Na Figura 34 são referidas como causas da acumulação de cartolinas após a fechadora o vira cartolinas 

e o sopro da balança. Logo após a fechadora, existe uma guia curvilínea que vira as cartolinas, para 

estas seguirem noutra posição. Por vezes, as cartolinas ao baterem no vira cartolinas não ficam na 

posição correcta e, como tal, encravam e levam à acumulação de cartolinas. O sopro da balança diz 

respeito ao ar comprimido que é projectado sobre uma cartolina sempre que esta tem excesso ou falta 

de peso para que seja rejeitada e não siga para as operações seguintes. Por vezes, o sopro não rejeita 

devidamente as cartolinas, ou seja, estas não são projectadas para fora do tapete e ficam encravadas, 

levando à acumulação de cartolinas. 

4.3.4. Implementar melhorias 

Na fase de melhorar, o objectivo é encontrar soluções para reduzir ou eliminar as causas identificadas 

anteriormente. A ferramenta utilizada para analisar os potenciais problemas da fechadora de cartolinas 

e para criar um plano para reduzir ou eliminar os riscos associados a esta foi a análise de modo e efeito 

de falha (FMEA). 
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Para proceder a esta análise recorreu-se ao brainstorming com a equipa referida anteriormente, o que 

permitiu fazer uma lista de acções a implementar com o objectivo de reduzir ou eliminar as diversas 

causas apontadas na etapa anterior (ver secção 4.3.3). O resultado obtido encontra-se na Tabela 10. 
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FMEA do Processo 

Processo: Parte da zona de embalamento da linha 5 Data de realização: 09/06/2017 

Equipa: estagiária de produção, responsável de R&D, supervisor de 

produção, supervisor de manutenção, coordenadores de linha 
Página: 1 de 4 

 

Tabela 10. Análise FMEA a uma zona do embalamento da linha 5 que comtempla a fechadora de cartolinas. 

Nome do 

Processo 

Função do 

Processo 

Modo de Falha 

Potencial 

Efeito de Falha 

Potencial 

G
ra

v
id

a
d

e
 

Causa de 

Falha 

Potencial 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

Medidas de Controlo 

D
e
te

c
ç

ã
o

 

N
P

R
 Acção Recomendada 

 

Responsável 

Parte da Zona 

de 

Embalamento 

(inclui o tapete 

que antecede a 

fechadora, a 

fechadora e o 

tapete após a 

fechadora) 

Transporte de 

cartolinas e fecho 

das mesmas. 

Encravamento 

de cartolinas na 

fechadora 

Paragem da 

fechadora 
7 

Cartolinas mal 

formadas 
10 Controlo visual 7 490 

Análise de modo e efeito de falha 

à formadora de cartolinas. 

Responsável: estagiária de 

produção 

Cartolinas 

vazias 
10 Controlo visual 7 490 

Contactar fornecedor dos robots. 

Responsável: supervisor de 

manutenção 

Abasteci-

mento manual 

de cartolinas 

10 

Formação aos operadores 

sobre como colocar 

correctamente as cartolinas 

7 490 

Não abastecer cartolinas 

manualmente durante 1 turno e 

registar dados obtidos. 

Responsável: estagiária de 

produção 

Saquetas 

tortas nas 

cartolinas 

10 Controlo visual 7 490 

Contactar fornecedor dos robots. 

Responsável: supervisor de 

manutenção 

Cadência da 

linha 

(velocidade 

das cartolinas 

a entrarem na 

fechadora) 

10 

Controlo visual e paragem 

dos tapetes após os robots 

caso haja acumulação de 

caixas no merger 

4 280 

Não abastecer cartolinas 

manualmente durante 1 turno e 

registar dados obtidos. 

Responsável: estagiária de 

produção 
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Tabela 10 (continuação). Análise FMEA a uma zona do embalamento da linha 5 que comtempla a fechadora de cartolinas. 

Nome do 

Processo 

Função do 

Processo 

Modo de Falha 

Potencial 

Efeito de Falha 

Potencial 

G
ra

v
id

a
d

e
 

Causa de 

Falha 

Potencial 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

Medidas de Controlo 

D
e
te

c
ç

ã
o

 

N
P

R
 Acção Recomendada 

 

Responsável 

Parte da Zona 

de 

Embalamento 

(inclui o tapete 

que antecede a 

fechadora, a 

fechadora e o 

tapete após a 

fechadora) 

Transporte de 

cartolinas e fecho 

das mesmas. 

Encravamento 

de cartolinas na 

fechadora 

Paragem da 

fechadora 
7 

Sujidade nas 

células (cola 

ou pó) 

ND Controlo visual 8 - 

Estabelecer frequência de 

limpeza das células por turno. 

Responsáveis: coordenadores de 

linha 

Peças partidas 

ou fora do sítio 
8 

Controlo visual e pedir 

auxílio à manutenção assim 

que se detecta que há peças 

partidas ou fora do sítio 

7 392 

Experimentar vários materiais 

para as peças inferiores da 

fechadora, que sejam mais 

resistentes do que os actuais para 

perceber qual o mais adequado e 

que quebre com menos 

frequência. 

Responsável: supervisor de 

manutenção 

Abasteci-

mento irregular 

da cola 

ND Controlo visual 7 - 

Abastecimento automático da 

cola. 

Responsável: supervisor de 

manutenção 

Encravamen-to 

de cartolinas 

no tapete à 

saída da 

fechadora 

10 Controlo visual 7 490 

Substituição das guias. 

Responsável: supervisor de 

manutenção 

Saquetas 

soltas 
10 

Existência de locais na 

fechadora que permitem a 

queda das saquetas que se 

encontram soltas 

3 210 

Não abastecer cartolinas 

manualmente durante 1 turno e 

registar dados obtidos. 

Responsável: estagiária de 

produção 
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Tabela 10 (continuação). Análise FMEA a uma zona do embalamento da linha 5 que comtempla a fechadora de cartolinas. 

Nome do 

Processo 

Função do 

Processo 

Modo de Falha 

Potencial 

Efeito de Falha 

Potencial 

G
ra

v
id

a
d

e
 

Causa de 

Falha 

Potencial 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

Medidas de Controlo 

D
e
te

c
ç

ã
o

 

N
P

R
 Acção Recomendada 

 

Responsável 

Parte da Zona 

de 

Embalamento 

(inclui o tapete 

que antecede a 

fechadora, a 

fechadora e o 

tapete após a 

fechadora) 

Transporte de 

cartolinas e fecho 

das mesmas. 

Encravamento 

de cartolinas na 

fechadora 

Paragem da 

fechadora 
7 

Cartolinas mal 

seladas 
10 Controlo visual 7 490 

Estabelecer frequência de 

limpeza das células por turno. 

Responsáveis: coordenadores de 

linha 

Acumulação de 

cartolinas após 

a fechadora 

Paragem da 

fechadora 
3 

Cartolinas mal 

formadas 
10 Controlo visual 7 210 

Análise de modo e efeito de falha 

à formadora de cartolinas. 

Responsável: estagiária de 

produção 

Cartolinas mal 

seladas 
10 Controlo visual 7 210 

Estabelecer frequência de 

limpeza das células por turno. 

Responsáveis: coordenadores de 

linha 

Cartolinas 

vazias 
10 Controlo visual 7 210 

Contactar fornecedor dos robots. 

Responsável: supervisor de 

manutenção 

Peças partidas 

ou fora do sítio 

na fechadora 

8 

Controlo visual e pedir 

auxílio à manutenção assim 

que se detecta que há peças 

partidas ou fora do sítio 

7 168 

Experimentar vários materiais 

para as peças inferiores da 

fechadora, que sejam mais 

resistentes do que os actuais para 

perceber qual o mais adequado e 

que quebre com menos 

frequência. 

Responsável: supervisor de 

manutenção 

Peças partidas 

ou fora do sítio 

nos dois 

tapetes após a 

fechadora 

7 

Controlo visual e pedir 

auxílio à manutenção assim 

que se detecta que há peças 

partidas ou fora do sítio 

7 147 

Substituição das guias. 

Responsável: supervisor de 

manutenção 
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Tabela 10 (continuação). Análise FMEA a uma zona do embalamento da linha 5 que comtempla a fechadora de cartolinas. 

Nome do 

Processo 

Função do 

Processo 

Modo de Falha 

Potencial 

Efeito de Falha 

Potencial 

G
ra

v
id

a
d

e
 

Causa de 

Falha 

Potencial 

O
c

o
rr

ê
n

c
ia

 

Medidas de Controlo 

D
e
te

c
ç

ã
o

 

N
P

R
 Acção Recomendada 

 

Responsável 

Parte da Zona 

de 

Embalamento 

(inclui o tapete 

que antecede a 

fechadora, a 

fechadora e o 

tapete após a 

fechadora) 

Transporte de 

cartolinas e fecho 

das mesmas. 

Acumulação de 

cartolinas após 

a fechadora 

Paragem da 

fechadora 
3 

Sopro da 

balança 
ND Controlo visual 7 - 

Ajuste da guia. 

Responsável: supervisor de 

manutenção 

Vira cartolinas ND Controlo visual 7 - 

Substituição das guias. 

Responsável: supervisor de 

manutenção 

Abasteci-

mento manual 

de cartolinas 

10 

Formação aos operadores 

sobre como colocar 

correctamente as cartolinas 

7 210 

Não abastecer cartolinas 

manualmente durante 1 turno e 

registar dados obtidos. 

Responsável: estagiária de 

produção 

 

NOTA: ND = Não Detectado 
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A reunião de brainstorming foi realizada na semana 23 e daí resultaram as acções a implementar na 

linha 5. Sugeriu-se como data limite de implementação para a maioria das acções a semana 25, pois 

era quando haveria novamente produção de soft cake e quando seriam recolhidos dados de novo. 

Contudo, algumas acções teriam de ser efectuadas aquando da produção, nomeadamente, não 

abastecer cartolinas manualmente durante um turno e registar dados obtidos e a análise de modo e 

efeito de falha à formadora de cartolinas. 

Das acções recomendadas foram implementadas as seguintes: contactar o fornecedor dos robots; 

experimentar vários materiais para as peças inferiores da fechadora, que sejam mais resistentes do 

que os actuais para perceber qual o mais adequado e que quebre com menos frequência; substituição 

das guias e ajuste das guias. No que diz respeito a não abastecer cartolinas manualmente durante um 

turno, apenas foi possível fazê-lo em determinados períodos do turno, e não nas 8 horas previstas. 

 

4.3.5. Controlar 

Quando voltou a haver produção de uma das referências de soft cake na linha 5 da empresa procedeu-

-se novamente à análise da fechadora de cartolinas, ou seja, observou-se a máquina durante 4 dias de 

produção, após se terem implementado algumas das acções propostas (ver secção 4.3.4).  

Registaram-se os tempos de paragem e os motivos das paragens e analisaram-se os dados recolhidos, 

para depois se compararem os dados obtidos antes e após as alterações efectuadas. 

Foi criada uma nova folha de registo com o objectivo de facilitar a recolha dos dados. O que distingue 

esta folha da folha usada anteriormente, é o facto de a nova (Figura 35) já conter os motivos de paragem 

e não ser necessário estar sempre a escrever o motivo, bastando assinalar no quadrado mais pequeno 

o motivo pelo qual a máquina parou e, caso seja conveniente, pode apontar-se algum comentário no 

quadrado maior ao lado.  
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Figura 35. Nova folha de registo para recolha dos dados da fechadora de cartolinas da linha 5. 

 

Nos seguintes gráficos de Pareto (Figura 36, Figura 37, Figura 38 e Figura 39) encontram-se os motivos 

de paragem que ocorreram entre os dias 20 e 23 de Junho, ou seja, na semana 25, durante o período 

de observação da máquina. 

 

Figura 36. Gráfico de pareto para os motivos de paragem da fechadora de cartolinas com os dados recolhidos a 
20 de Junho de 2017. 
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Figura 37. Gráfico de pareto para os motivos de paragem da fechadora de cartolinas com os dados recolhidos a 
21 de Junho de 2017. 

 

Figura 38. Gráfico de pareto para os motivos de paragem da fechadora de cartolinas com os dados recolhidos a 
22 de Junho de 2017. 
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Figura 39. Gráfico de pareto para os motivos de paragem da fechadora de cartolinas com os dados recolhidos a 
23 de Junho de 2017. 

 

Uma vez mais, as frequências dizem respeito ao número de paragens por tempo total de observação, 

uma vez que o tempo total de observação variou ao longo dos dias. O período de observação diário 

(em horas) e o tempo total de paragem diário (em horas) encontram-se na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Período diário de observação (em horas) e tempo total de paragem diário (em horas) durante a 
produção de soft cake nos dias 20, 21, 22 e 23 de Junho (semana 25). 

Dia 20/jun 21/jun 22/jun 23/jun 

Período de observação (horas) 1,33 5,25 5,22 3,33 

Tempo total de paragem (horas) 0,33 1,05 0,43 0,57 

 

Para comparar a frequência das paragens do antes e do depois da análise FMEA, foi elaborado o 

gráfico de barras da Figura 40. 

3,3

1,2

0,3
0,0

68,8%

93,8%
100,0% 100,0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Encravamento
de cartolinas

dentro da
fechadora

Manutenção Acumulação
de cartolinas

após a
fechadora

Acumulação
de cartolinas

no tapete
antes da

fechadora

P
er

ce
n

ta
ge

m
 a

cu
m

u
la

d
a

Fr
eq

u
ên

ci
a 

(h
-1

)

Motivo da paragem

23/jun

Frequência

Percentagem Acumulada



68 
 

 

Figura 40. Gráfico de barras do número de paragens por tempo total de observação em cada dia de produção 
analisado. A azul claro estão representados os dias analisados antes da análise FMEA e a azul escuro estão 

representados os dias analisados após a análise FMEA. 

Nos dias 20 e 21 de Junho ocorreram várias paragens, uma vez que se verificaram vários problemas. 

Nomeadamente, no dia 20 de Junho, houve um problema com o carimbo e uma das guias do tapete 

após a fechadora soltou-se, fazendo com que as cartolinas não seguissem na posição correcta, o que 

fez com que a máquina tivesse de parar e que a manutenção tivesse de intervir. No dia 21 de Junho 

ocorreram problemas como: o sopro da balança não parava de rejeitar cartolinas; foi necessário trocar 

uma borracha das rodas do sistema que se encontra à entrada da fechadora, porque a que se 

encontrava no local estava rachada, sendo que mais tarde voltou a romper e foi necessário substitui-la 

novamente; algumas cartolinas não estavam a virar e seguiam na posição errada; outras não estavam 

a ser bem seladas na primeira selagem e algumas cartolinas estavam a aparecer furadas no topo, 

depois de sairem da fechadora de cartolinas. Como consequência de todos estes problemas, que 

fizeram com que a máquina parasse, também foi necessário parar a máquina propositadamente para 

a manutenção resolver todas estas questões. Para além de todos estes problemas, que fizeram com 

que o número de paragens por hora fosse elevado, como a linha esteve sem produzir esta referência 

durante três semanas, o elevado número de paragens por hora que se verifica nos dois primeiros dias 

pode também estar relacionado com o arranque e com as alterações que tinham sido efectuadas 

enquanto a linha esteve parada e que ainda não tinham sido testadas em produção, sendo necessário 

fazer alguns ajustes. Já se tinha verificado algo semelhante no mês de Maio, isto é, um elevado número 

de paragens por hora nos primeiros dias de produção que acaba por diminuir com o decorrer da 

semana. Em ambas as produções verificaram-se vários problemas no início da semana mas, após 

resolução, essencialmente, por parte da manutenção, verificou-se uma diminuição no número de 

paragens por hora. Contudo, uma vez mais é possível verificar que não se verifica uma tendência nas 

frequências de paragem, de dia para dia. O ideal seria ter observado a máquina em operação durante 

mais dias para obter validade estatística. 
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5. Conclusões e Trabalho Futuro 

Com a realização deste projecto de melhoria contínua, uma das conclusões que se retira é que a 

comunicação entre departamentos e com os operadores e o trabalho em equipa são fundamentais para 

concretizar e atingir os objectivos pretendidos. Para além disso, seria vantajoso ter um departamento 

ou, pelo menos, uma pessoa responsável e que se dedicasse maioritariamente à área de melhoria 

contínua na empresa, algo que não existe actualmente. Isto significa que o trabalho começado com 

este projecto pode não ter continuidade, o que não será vantajoso para a empresa. Dado que algumas 

das tarefas propostas não foram concluídas, e uma vez que a empresa se encontra numa fase inicial e 

de desenvolvimento, há muitos projectos que podem e devem ser acompanhados usando o lean six 

sigma. 

No geral, a implementação do programa 5S no âmbito do projecto aqui apresentado foi bem sucedida. 

Todas as sugestões propostas foram aceites. Contudo, nem todas as sugestões foram concretizadas 

no período do estágio. O uso desta ferramenta permitiu obter áreas de trabalho mais organizadas, 

arrumadas e limpas, o que traz várias vantagens, já referidas nas secções 4.1 e 4.2. Também foi 

possível standardizar procedimentos.  

Todos os locais de trabalho deveriam conter instruções de trabalho e procedimentos para resolução de 

problemas comuns, algo que ainda não existe para todas as linhas da empresa. Apesar de terem sido 

criadas ou revistas algumas instruções de trabalho, há muitas outras que ainda podem ser criadas, no 

que diz respeito a montagem e desmontagem de equipamentos, manuseamento de equipamentos, 

mudanças de formato, limpeza de equipamentos, entre outras. 

Também seria importante dar uma formação aos operadores acerca do programa 5S, para estes 

saberem os princípios e as mudanças e melhorias que são possíveis alcançar com esta ferramenta. 

Caso não seja possível dar a formação aos operadores, pelo menos esta ser dada aos coordenadores 

de linha que lhes transmitiriam os princípios do 5S. 

Actualmente, são realizadas na empresa auditorias internas regulares (de 15 em 15 dias), denominadas 

auditorias de boas práticas de fabrico. Com estas auditorias verifica-se se o plano 5S está a ser 

cumprido, ou seja, o quinto S (Shitsuke) já está implementado na fábrica. Os resultados das auditorias 

internas são afixados nos locais onde as auditorias são realizadas, com as incidências encontradas e 

com fotos de eventuais más práticas de trabalho. Cada relatório da auditoria apresenta uma pontuação, 

sob a forma de percentagem, que é calculada automaticamente no programa informático SAP de 

acordo com as pontuações atribuídas pelo auditor em cada secção, sendo que estas pontuações 

encontram-se tabeladas. Junto de cada percentagem do resultado da auditoria interna poderia ser 

colocado um smile indicativo do sucesso ou insucesso das práticas de fabrico, uma vez que um ícon é 

mais perceptível e chama mais a atenção do que apenas o valor do resultado. Contudo, grande parte 

dos operadores não presta atenção ao que está afixado. Sugere-se a realização de uma reunião 

quinzenal ou mensal, com a duração máxima de 5 minutos, na qual se apresentariam os resultados 

das auditorias aos operadores. A reunião poderia ser realizada na zona que dá acesso ao interior da 

fábrica, onde existe uma televisão na qual seriam passados os resultados obtidos. Certamente seria 

mais fácil captar a atenção dos operadores deste modo e todos estariam a par do programa. Também 

poderia ser interessante atribuir prémios a quem cumprisse excelentemente as actividades do 5S, de 
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modo a incentivar os operadores. Os prémios poderiam ser, por exemplo, um “galardão de mérito”, 

incentivos sociais ou incentivos remuneratórios no final do ano. 

As sugestões dadas e implementadas neste trabalho no âmbito do programa 5S deveriam ser aplicadas 

em todas as linhas da fábrica, sendo muito importante haver uniformidade e organização em todos os 

postos de trabalho. No futuro, além de estender o programa às outras linhas, também seria muito útil 

implementar o 5S noutras zonas da fábrica, como por exemplo, nos armazéns de matérias-primas e de 

produto acabado. 

O programa 5S, apesar de ser relativamente fácil de aplicar na prática, não é uma ferramenta simples 

de implementar. O problema não está na organização física das áreas de trabalho, mas sim na 

autodisciplina dos trabalhadores. A essência dos conceitos é o progresso da mudança de atitudes e 

hábitos das pessoas. Estas, ao longo da sua vida, são influenciadas pela cultura e pela sociedade em 

que vivem, e são os hábitos que se revelam dificéis de modificar. É necessário que exista uma alavanca 

para a mudança e esta passa pela criação de um clima agradável e pela atribuição de incentivos, como 

referido anteriormente. 

No que diz respeito à optimização da zona de embalamento da linha 5, o ciclo DMAIC não foi cumprido 

com sucesso, visto que não houve uma diminuição significativa do número de paragens por hora da 

fechadora de cartolinas. Na verdade, os resultados obtidos nos gráficos de Pareto não revelam uma 

tendência nas frequências de paragem, de dia para dia. O ideal seria ter observado a máquina em 

operação durante mais dias para obter validade estatística. Tal não foi possível dado o plano de 

produção e a duração do estágio. Uma possibilidade para o futuro é estudar problemas que se verificam 

antes desta máquina, nomeadamente, problemas associados às formadoras de cartolinas e aos robots, 

para tentar minimizar ou eliminar algumas das causas das paragens da fechadora. Verificou-se que 

muitas destas causas se devem a problemas de outros equipamentos e materiais e não propriamente 

a problemas da própria fechadora de cartolinas. Também deveriam ser implementadas as acções 

recomendadas que não foram possíveis até à data. Na verdade, uma das acções recomendadas na 

análise FMEA efectuada era estudar as formadoras de cartolinas, o que não foi possível concretizar 

dado o plano de fabrico e a duração do estágio.  

Também seria interessante e importante standardizar todos os parâmetros operatórios das linhas e 

tentar optimizá-los o melhor possível, ou seja, perceber quais os parâmetros óptimos para a produção. 

Sempre que possível, memorizá-los nas máquinas para não ser necessário introduzi-los manualmente. 

Assim, sempre que houver mudanças de referências que impliquem mudanças de formato e ajustes de 

parâmetros, saber-se-ia sempre quais eram os parâmetros certos e as fases de arranque também 

demorariam menos tempo. 
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Anexos 

Anexo I – Plano de Fabrico 

 

 

Semana do ano 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Linha 1 - T2

Segunda-feira

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

Laminada

Ensaio 

i+dea

Bolacha 

de 

Rotativa

Terça-feira

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

Laminada

Bolacha 

de 

Laminada

Ensaio 

i+dea

Ensaio 

i+dea

Bolacha 

de 

pequeno-

almoço

Quarta-feira

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha X

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

Laminada

Ensaio 

i+dea

Bolacha 

de 

pequeno-

almoço

Quinta-feira

Bolacha 

de 

pequeno-

almoço

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

pequeno-

almoço

Sexta-feira

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

Rotativa

Bolacha 

de 

Rotativa

Sábado

Linha 5 - T2

Segunda-feira Soft cake Soft cake Soft cake
Reembala-

mento
Soft cake Soft cake Soft cake Soft cake Sandwich Sandwich Sandwich Sandwich Sandwich

Terça-feira Soft cake Soft cake Soft cake Soft cake Soft cake Soft cake
Reembala-

mento
Soft cake Soft cake Sandwich Sandwich Sandwich Sandwich Sandwich

Quarta-feira Soft cake Soft cake Soft cake Soft cake Soft cake
Reembala-

mento
Soft cake Soft cake Sandwich Soft cake Sandwich Sandwich Sandwich Sandwich Sandwich

Quinta-feira Soft cake Soft cake Soft cake Soft cake Soft cake
Reembala-

mento
Soft cake Soft cake Sandwich Soft cake Sandwich Sandwich Sandwich Sandwich Sandwich

Sexta-feira Sandwich Soft cake Soft cake Soft cake
Reembala-

mento
Soft cake Sandwich Sandwich Sandwich Sandwich Sandwich Soft cake

Sábado

Soft cake 

+ 

Reemba-

lamento

Reembala-

mento
Soft cake

Ensaio

Produção

Reembalamento

8 13
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Anexo II – Recolha de Dados da Fechadora de Cartolinas da Linha 5 

A título exemplificativo, folhas de registo com os dados recolhidos durante o dia 25/05/2017. 
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