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Prefácio 

O presente trabalho de tese foi desenvolvido numa empresa situada em Lisboa, Portugal durante o 

período de setembro a fevereiro 2017/2018, sobre a supervisão do Doutor Renato Carvalho e a 

coorientação da Professora Carla de Carvalho do Instituto Superior Técnico (IST). Este trabalho visou 

a elaboração de uma dissertação conducente ao grau de mestre inserido no curso de Mestrado 

Integrado em Engenharia Biológica do Instituto Superior Técnico.  
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Resumo 
 

O trabalho apresentado nesta dissertação resulta da importância de estruturar, organizar e armazenar 

o fluxo de informação a fim de o tornar útil e vantajoso para uma organização. Neste contexto, procurou 

consolidar-se o ciclo de informação digital existente e, implementar novas ferramentas de apoio à 

gestão de informação, fazendo a ligação ao Business Intelligence. Tal foi conseguido através da 

realização de melhorias contínuas às ferramentas informáticas existentes para o controlo da produção, 

atualização da informação que circula na rede e desenvolvimento de ferramentas informáticas 

utilizando o software Microsoft® Excel, para auxílio ou concretização do fecho do fluxo de informação 

de forma automatizada. 

Com a otimização das ferramentas de controlo operacional e automatização de todo o processo de 

gestão de informação registado diariamente, reduziu-se a probabilidade de ocorrência de erros 

(provenientes geralmente de etapas manuais), de existir informação em falta e informação díspar 

(derivada dos vários ficheiros Microsoft® Excel e documentos em papel) e permitiu minimizar-se o 

trabalho por parte dos operadores e do gestor de informação. 

Como resultado deste trabalho, aumentou-se a eficiência do fluxo de informação da Empresa, 

simplificando o processo informático e eliminando incongruências existentes, permitindo aos 

operadores e gestores mais tempo para análise processual e tomada de decisões eficazes. 
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Abstract 
 

The work presented in this dissertation results from the importance of structuring, organizing and storing 

the flow of information in order to make it useful and advantageous for an organization. In this context, 

it was sought to consolidate the existing digital information cycle and to implement new tools to support 

information management, linking them to Business Intelligence. This has been achieved through 

continuous improvements to existing computer tools for production control, updating information 

circulating in the network and development of informatics tools using Microsoft® Excel software, to aid 

or closure of the flow of information in an automated way. 

By optimizing the tools for operational control and automation of the entire information management 

process registered on a daily basis, there was a decrease in the probability of occurrence of errors 

(usually from manual inputs), the existing of missing information and of disparate information (derived 

from the various Microsoft® Excel files and paper documents), and it was possible to minimize the work 

of both operators and information manager. 

As result of this work, the efficiency of the information flow was increased in the Company, simplifying 

the computer process and eliminating existing inconsistencies, while allowing operators and managers 

more time for procedural analysis and effective decisions making. 

 

 

 

Keywords: Information Management, Business Intelligence, Database, Automation 

 

  



 x 

  



 xi 

Índice 

 

Agradecimentos ........................................................................................................................................v 

Resumo .................................................................................................................................................. vii 

Abstract.................................................................................................................................................... ix 

Índice ....................................................................................................................................................... xi 

Índice de Figuras ................................................................................................................................... xiii 

Índice de Tabelas .................................................................................................................................. xiv 

Lista de Abreviaturas .............................................................................................................................. xv 

1. Introdução ........................................................................................................................................ 1 

1.1. Revisão da Literatura .............................................................................................................. 1 

1.1.1. A Informação ................................................................................................................... 1 

1.1.2. O Sistema de Informação (SI) e as Tecnologias de Informação (TI) .............................. 3 

1.1.3. Impacto do SI/TI nas Organizações e na Sociedade ...................................................... 4 

1.1.4. Microsoft Excel ................................................................................................................ 5 

1.1.5. SAGE X3 ......................................................................................................................... 6 

1.1.6. Business Intelligence (BI) ................................................................................................ 7 

1.1.6.1. Casos de sucesso no uso de BI e técnicas de Data Mining ................................... 8 

1.2. Âmbito do Trabalho ................................................................................................................. 9 

1.3. Plano do Trabalho ................................................................................................................. 11 

1.4. Estrutura da Dissertação ....................................................................................................... 11 

2. Metodologia geral aplicada ao Ciclo de Gestão de Informação .................................................... 13 

3. Ciclo de Informação Digital - Estado Inicial ................................................................................... 15 

3.1. Rede de Informação .............................................................................................................. 15 

3.1.1. Fluxo de Informação ...................................................................................................... 15 

3.1.2. Caderno de Encargos para a Automação e Recolha de Sinais da Secção 1 ............... 17 

3.1.2.1. Arquitetura de Rede – Estado Atual ...................................................................... 17 

3.1.3. Máscaras Operacionais ................................................................................................. 18 

3.1.3.1. Secção 1 ................................................................................................................ 19 

3.1.3.2. Secção 2 ................................................................................................................ 19 

3.1.3.3. Secção 3 ................................................................................................................ 20 

3.1.3.4. Secção 4 ................................................................................................................ 20 

3.1.3.5. Manutenção Elétrica .............................................................................................. 21 

3.1.3.6. Boletins Diários de Operação (BDO) ..................................................................... 21 

3.1.3.7. Mapa de Controlo Operacional (MCO) .................................................................. 22 

3.1.4. SAGE X3 ....................................................................................................................... 23 

3.1.5. SAGE Enterprise Intelligence (BI) ................................................................................. 24 

4. Ciclo de Informação Digital - Estado Atual .................................................................................... 26 

4.1. Caderno de Encargos para a Automação e Recolha de Sinais da Secção 1 ....................... 26 

4.1.1. Arquitetura de Rede- Estado Futuro.............................................................................. 26 



 xii 

4.1.2. Recolha de Sinais .......................................................................................................... 30 

4.2. Otimização das Máscaras Operacionais ............................................................................... 31 

4.2.1. Interligação da Máscara da Secção 2 com o BI ............................................................ 34 

4.3. Implementação da Máscara do Mapa de Controlo Operacional (MCO) ............................... 35 

4.3.1. Interligação da Máscara do MCO com o SAGE X3 ...................................................... 38 

4.3.2. Interligação da Máscara do MCO com o BI .................................................................. 42 

4.4. Criação da Máscara com acesso ao BI ................................................................................. 46 

5. Conclusão ...................................................................................................................................... 48 

6. Proposta de Melhoria Futura ......................................................................................................... 49 

6.1. Máscara MCO........................................................................................................................ 49 

6.2. SAGE X3 ............................................................................................................................... 49 

6.3. Máscara BI ............................................................................................................................. 50 

7. Referências Bibliográficas ............................................................................................................. 51 

8. Anexos ........................................................................................................................................... 57 

Anexo A- Esquemas únicos da Empresa .......................................................................................... 57 

Anexo B- Folhas em Excel das Máscaras do MCO e do BI .............................................................. 59 

Anexo C- Passos efetuados para a Importação dos outputs da Máscara do MCO para o SAGE ... 62 

Anexo D- Macros criadas em VBA .................................................................................................... 65 

Anexo E- Referências Confidenciais ................................................................................................. 70 

 

  



 xiii 

 

Índice de Figuras 
 

Figura 1 - Sequência simplificada dos procedimentos seguidos para a gestão de informação. ........... 14 

Figura 2- Rede de automação instalada. ............................................................................................... 17 

Figura 3 - Esquema ilustrativo do Estado Inicial: BDO. ......................................................................... 22 

Figura 4 - Esquema ilustrativo do Estado Inicial: MCO. ........................................................................ 23 

Figura 5 - Fluxo de informação com a implementação da supervisão e automação da Secção 1 e da 

base de dados em SQL. ......................................................................................................................... 27 

Figura 6 - Fluxo de informação a implementar a médio prazo. ............................................................ 28 

Figura 7 - Fluxo de informação a implementar a longo prazo. ............................................................. 30 

Figura 8 - Esquema da matriz das Declarações de Produção para aceitação no SAGE X3. ................... 40 

Figura 9 - Esquema da matriz das Seguimentos de Materiais para aceitação no SAGE X3. ................. 40 

Figura 10 - Visualização da pasta e ficheiros .CSV que devem ser selecionados para importação no 

SAGE X3. ................................................................................................................................................ 41 

Figura 11 - Tabela para verificação de stocks, com recurso ao BI. ........................................................ 43 

Figura 12 - Esquema ilustrativo do Estado Atual: MCO. ....................................................................... 45 

Figura 13 - Fluxo de informação da Empresa no Estado Inicial. ............................................................ 57 

Figura 14 - Rede de informação na Secção 4. ....................................................................................... 58 

Figura 15 - Rede de informação das Secções 2 e 3. .............................................................................. 58 

Figura 16 - Folha "Inicio" da Máscara do MCO. .................................................................................... 59 

Figura 17 - Folha "Inputs" da Máscara do MCO. ................................................................................... 59 

Figura 18 - Folha "Dados SAGE X3" da Máscara do MCO...................................................................... 60 

Figura 19 - Folha "Inicio" da Máscara do BI. ......................................................................................... 60 

Figura 20 - Exemplo de um Boletim na Máscara do BI. ........................................................................ 61 

Figura 21 - Indicadores Kaizen da Máscara do BI da Secção 3. ............................................................. 61 

Figura 22 - Página Inicial do SAGE X3 com indicação das pastas relevantes para criar a Ordem de 

Fabrico (OF). .......................................................................................................................................... 62 

Figura 23 - Preenchimento dos campos respeitantes à OF. .................................................................. 62 

Figura 24 - Passos para efetuar a importação dos ficheiros .CSV no SAGE X3. ..................................... 63 

Figura 25 - Folha com pastas relevantes para consulta dos stocks disponíveis. ................................... 63 

Figura 26 - Modelo de importação para as Declarações de Produção. ................................................ 64 

Figura 27 - Modelo de importação para os Seguimentos de Materiais. ............................................... 64 

Figura 28 - Macro VBA para impressão. ................................................................................................ 65 

Figura 29 - Macro para exportação em formato PDF. ........................................................................... 65 

Figura 30 - Macro para exportação do ficheiro .CSV respeitante à produção de um composto-

exemplo. ................................................................................................................................................ 66 

Figura 31 - Parte de macro para exportação do ficheiro .CSV respeitante aos seguimentos de 

materiais de um composto-exemplo. ................................................................................................... 67 

Figura 32 - Macro para importação do ficheiro MCO na Máscara do BI............................................... 68 

Figura 33 - Macro para atualização das entradas e saídas na Máscara da Secção 2, com recurso ao BI.

 ............................................................................................................................................................... 69 

Figura 34 - Macro para atualização das tabelas dinâmicas e informação proveniente do BI, na 

Máscara do MCO. .................................................................................................................................. 69 

  

file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245761
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245762
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245763
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245764
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245765
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245765
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245766
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245767
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245768
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245769
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245770
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245770
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245771
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245772
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245773
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245774
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245775
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245776
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245777
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245778
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245779
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245780
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245781
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245782
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245782
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245783
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245784
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245785
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245786
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245787
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245788
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245789
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245790
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245790
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245791
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245791
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245792
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245793
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245793
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245794
file:///D:/Tese%20Final/Tese%20Da%20GI%20ao%20BI%20final%20(v.%20frente%20e%20verso)%20-%20Tese.docx%23_Toc512245794


 xiv 

Índice de Tabelas 
 

Tabela 1- Resumo das principais ferramentas informáticas para armazenamento e gestão de dados. 

(30). ......................................................................................................................................................... 9 

Tabela 2 - Cronograma do plano de trabalhos. ..................................................................................... 11 

 

  



 xv 

Lista de Abreviaturas 
 
BDO – Boletim Diário de Operações 

BI –  Inteligência de Negócios (do inglês Business Intelligence) 

DW –  Armazém de Dados (do inglês Data Warehouse) 

DIMO –  Programa de manutenção 

ERP –  Planeamento de recurso corporativo (do inglês Enterprise Resource Planning) 

IDB –  do inglês Industrial Data Bridge 

KD – Kaizen Diário 

KPI –  Indicador-chave de desempenho (do inglês Key Performance Indicator) 

MCO –  Mapa de Controlo Operacional 

NIR –  Espectroscopia de Infravermelhos (do inglês Near-infrared spectroscopy) 

OF –  Ordem de Fabrico 

OLAP –  Processo Analítico Online (do inglês On-line Analytical Processing) 

SCADA –  Controlo de Supervisão e Aquisição de Dados (do inglês Supervisory Control And Data 

Acquisition) 

SI –  Sistema de Informação 

SQL – Linguagem de Consulta Estruturada (do inglês Structured Query Language) 

TI –  Tecnologias de Informação 

VBA –  Visual Basic para Aplicações (do inglês Visual Basic for Applications) 

 

  



 xvi 

  



 1 

1. Introdução 
 

 

1.1. Revisão da Literatura 
 

1.1.1. A Informação 
 

Ultimamente tem-se assistido a um progresso tecnológico e a um crescente uso de tecnologias de 

informação que refletem a revolução vivida no domínio da informática e telecomunicações. As 

inovações tecnológicas estão presentes e influenciam diversos sectores da sociedade, tais como a 

ciência da computação, economia, gestão, estatística, comunicação, estudos de informação e na 

política onde questões como os direitos de propriedade intelectual, proteção de privacidade e acesso 

à informação são do interesse e preocupação dos decisores políticos. A informação tem ganho uma 

dimensão e valor crescente em organizações empresariais, onde a vantagem competitiva conferida 

pela utilização adequada da mesma é um fator-chave para as empresas detetarem novas 

oportunidades e acompanharem a evolução do mercado global.  

A informação não possui a mesma importância ou relevância para cada indivíduo e/ou organização.  

É possível, de acordo com a natureza da utilização de informação, distinguir três níveis de utilização 

dos recursos de informação e dados, a que também estão associados diferentes níveis de 

responsabilidade: estratégico, tático e operacional. Se pensarmos numa pirâmide hierárquica o nível 

estratégico situa-se no topo, o tático a meio da pirâmide e o operacional na base. À medida que subimos 

na pirâmide, o grau de especificidade diminui, ou seja, torna-se necessário resolver problemas menos 

específicos de determinada tarefa. (1). 

Relativamente ao nível estratégico a informação assume grande importância no suporte às decisões a 

longo prazo e é onde se definem objetivos e se elaboram as políticas gerais da organização. No nível 

tático os empresários são responsáveis pela afetação de recursos e, consequentemente, pela 

interpretação da informação e atos de gestão a médio prazo. Por fim, no nível operacional os gestores 

são responsáveis pela execução de tarefas específicas a curto prazo. Neste nível é necessário dispor 

de informações detalhadas e definidas com vista a dar respostas imediatas aos problemas que surgem. 

(1; 2). 

O século XXI é caracterizado pela transição para a era digital, denominada também por Quarta 

Revolução Industrial. Esta revolução nasce da fusão de tecnologias que aproximam as esferas física, 

biológica e digital. (3). A Quarta Revolução Industrial é o culminar de avanços tecnológicos observados 

ao longo dos anos que acompanharam as várias revoluções industriais. A Primeira Revolução Industrial 

teve início na Inglaterra em meados do século XVIII, foi caraterizada pelo uso de água e vapor para 

mecanizar a produção e teve como um dos principais acontecimentos a invenção da máquina a vapor 

e sua aplicação na produção têxtil. Na Segunda Revolução, entre meados do século XIX e inícios do 
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século XX, intensificaram-se os avanços tecnológicos com a utilização de energia elétrica para a 

criação da produção em série. Já a Terceira Revolução engloba o aparecimento da eletrónica e das 

tecnologias de informação importantes na automatização de processos de produção. (4). Agora, com a 

Quarta Revolução, ou Indústria 4.0, aprofundam-se conceitos introduzidos nas revoluções passadas e 

utilizam-se tecnologias como a inteligência artificial, a nanotecnologia e a ciência dos materiais para 

criar produtos revolucionários como robôs, veículos autónomos e impressão 3-D. (3; 4). 

A nova era digital possibilita o intercâmbio de ideias e informação entre biliões de pessoas por todo o 

mundo através de dispositivos móveis, reduzindo as barreiras dos limites linguísticos e geográficos. A 

tecnologia possibilita, também, o acesso e armazenamento de dados de forma rápida, fácil e ilimitada. 

Como consequência da facilidade de acesso à informação existe a necessidade de atribuir credibilidade 

à mesma e desenvolver sistemas que auxiliem empresas e consumidores a gerir a sobrecarga de 

informações. A informação considerada credível acrescenta necessariamente valor aos produtos e 

serviços, dotando-os de maior qualidade e variedade, e às empresas permitindo-lhes monitorizar 

tendências no mercado e constituírem estratégias competitivas face aos produtos e atividades dos 

concorrentes. 

O termo “big data” é usado correntemente quando nos referimos a grandes volumes de informação. A 

criação massiva de grandes quantidades de dados, incentiva o aumento de sistemas de 

armazenamento de longo prazo, tornando-se necessário o melhoramento no armazenamento digital. 

Muitas startups nasceram do negócio de armazenamento digital como é o caso da DropBox e 

SugarSync. (5). Com a revolução digital e modernização da tecnologia, o custo de armazenamento tem 

diminuído cerca de 50% a cada 18 meses, dando uma ilusão de armazenamento infinito e gratuito ou 

muito barato. (5). A capacidade de armazenamento aumentou porque atualmente armazenam-se mais 

dados do que nunca e porque os programas são mais evoluídos quer seja em conteúdo e aplicações, 

quer seja na parte gráfica, o que exige mais espaço de disco. Por exemplo, para um computador 

desktop, o maior tamanho de disco disponível aumentou de 5 Megabyte (MB) para 4 Terabyte (TB). (5). 

Um TB corresponde a 1x1012 bytes, ou seja, 8x1012 bits (a unidade do sistema binário). A título de 

exemplo, um Terabyte pode conter cerca de 3.6 milhões de imagens de 300 kilobytes ou cerca de 300 

horas de vídeo. (6).  

Apesar das fontes de armazenamento serem seguras, podem existir dados não protegidos e que sejam 

facilmente acedidos através de acesso não autorizado (por exemplo, através de um vírus de 

computador ou por uso de uma palavra-chave facilmente descoberta). De acordo com a “Privacy Rights 

Clearing House”, 30% das violações relatadas são devidas a divulgação não intencional e 17% são 

devidas a perdas de dispositivos portáteis. Aproximadamente 36% foram violações devidas a ataques 

externos realizados por piratas informáticos (hackers). Para mitigar esse risco, é preciso reforçar a 

proteção dos desktops e servidores a acesso não autorizado, bem como, definir os procedimentos para 

manipulação de dados confidenciais para fins comerciais. (7). É importante também efetuar 

frequentemente cópia dos dados informáticos (backups) para dispositivos físicos como discos rígidos 

ou outros dispositivos diretamente conectados aos computadores, ou backups baseados em clouds, 
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servidores que são conectados remotamente ao computador pela internet. Ambas as modalidades 

requerem software, o qual pode ser configurado para fazer backup dos dados periodicamente. (8). 

Em suma, a natureza da globalização e da competitividade no mercado exige que as empresas  

apostem num melhor processo de gestão de informação para que disponham de informação atualizada, 

fidedigna e no momento certo, a fim de se tomarem decisões rápidas e seguras. 

A seleção de informação e otimização deste recurso é crucial para que as empresas funcionem de 

forma eficaz e eficiente e possam atingir os seus objetivos. São por isso necessárias boas práticas de 

gestão de informação, com recurso às tecnologias de informação disponíveis. (2). 

1.1.2.  O Sistema de Informação (SI) e as Tecnologias de Informação (TI) 
 

Um sistema de informação (SI) é considerado uma infraestrutura de apoio ao fluxo de informação, 

interno e externo, que circula numa organização. É o fator-chave para orientar a tomada de decisão 

nos três níveis de utilização de dados, permitindo o acesso a dados de forma segura e monitorizada e 

garantindo a disponibilidade futura dessa informação. (9). Uma organização que contenha um sistema 

de informação implementado deverá conseguir facilmente recolher, armazenar, processar e distribuir 

informação. Processar dados requer transformar esses dados em informação, sendo os dados (inputs) 

relacionados com o processo de negócio ou de produção e a informação (output) o resultado do 

tratamento de dados. O output pode ser obtido em formato documento, relatório ou gráfico que facilitam 

o processo de decisão. (1). 

Os inputs são recolhidos e manipulados tendo por base um conjunto de procedimentos que podem ser 

manuais ou automáticos. O registo dos procedimentos manuais é feito tradicionalmente recorrendo a 

papel e a sua codificação é realizada num formato percetível, de forma direta, pelo responsável da 

função. Já os procedimentos automáticos têm por base dispositivos cujos registos poderão não ser tão 

compreensíveis para o operador, mas que asseguram funções de controlo e manipulação de dados de 

modo autónomo e operações de cálculo e tratamento dos mesmos de forma menos errónea. (1). 

Em suma, o SI é constituído pela integração de recursos humanos, digitais e dispositivos de aquisição 

de dados e informação que utilizam hardware, software, procedimentos manuais e/ou automáticos, 

modelos de análise, planeamento e controlo com vista a fornecer informação útil para a gestão das 

atividades que envolvem a organização de uma empresa. (1; 2). 

Quando se fala em procedimentos automáticos pensa-se inevitavelmente em máquinas e 

computadores e, portanto, em meios digitais e tecnologias de informação cuja missão é melhorar o 

desempenho das tarefas realizadas, ajudando os profissionais a realizar as mesmas de um modo mais 

eficiente e eficaz.  

Num estudo realizado pelo Grupo Aberdeen, 77% dos gestores não são notificados quando ocorrem 

alterações que influenciam o rumo do seu negócio e, em média são precisos 11.5 dias para serem 

notificados de tais eventos, realçando-se assim a importância das TI que permitem disponibilizar toda 

a informação de forma rápida e segura. (10).  
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As tecnologias de informação (TI) são instrumentos essenciais na criação de sistemas de informação 

estruturados. A interligação entre SI/TI deve ser considerada no processo de gestão estratégica de 

uma empresa numa perspetiva de criar oportunidades e conferir vantagens competitivas que eliminem 

ameaças provenientes da concorrência. (2). 

1.1.3. Impacto do SI/TI nas Organizações e na Sociedade 
 

Os SI aliados às TI permitem às organizações a oferta de produtos ou serviços de melhor qualidade, a 

preços mais baixos, e distribuídos de forma mais rápida, o que resulta num aumento da satisfação e 

confiança por parte dos clientes. Estas melhorias são conseguidas uma vez que as TI permitem 

desenvolver novos produtos/serviços, ou diferenciar os que já existem na concorrência, atraindo os 

clientes pela inovação ou pela diferenciação. Para além disso, a utilização das tecnologias permite uma 

relação mais estreita entre empresa e fornecedores. Os pedidos realizados pela empresa são mais 

eficazmente atendidos pelos fornecedores, reduz-se o desperdício em papel e diminuem os processos 

burocráticos entre a Organização e a Administração, permitindo ainda, reduzir a utilização de recursos 

humanos. (2). De facto, registou-se um aumento no desemprego pois ao agilizar o processo industrial 

com computação e automação leva a que existam redundâncias de trabalho e necessidade de reduzir 

pessoal. É importante referir que, com o lançamento de novas tecnologias, os funcionários precisam 

de uma formação e aprendizagem contínua e muitos deles podem não se adaptar facilmente às 

mudanças exigidas. (11). 

No entanto, as TI podem ser responsáveis por criar novos postos de trabalho, por exemplo, para 

programadores, analisadores de sistemas e web designers. De acordo com o Departamento de 

Trabalho dos Estados Unidos, o emprego para engenheiros de software e programadores aumentou 

em 21% entre 2008 e 2018, muito acima da média prevista para todas as outras profissões. (12). Noutro 

estudo, a firma Gartner em 2012 previu que em 3 anos a necessidade de guardar e utilizar grandes 

volumes de dados, iria criar 4.4 milhões de empregos na área de TI, sendo 1.9 milhões nos EUA. (13). 

Ainda no estudo efetuado pela Gartner em cada três novos trabalhos gerados, 1 pertence à área de TI. 

Já um estudo realizado em 2011 pela consultora McKinsey Global Institute previu que iria haver uma 

escassez de pessoas com capacidades analíticas para avaliar grandes volumes de dados. Esta 

escassez foi combatida com a crescente oferta de novos cursos e programas de graduação em 

universidades que apostaram em lecionar cursos direcionados para esta nova era digital. (13). 

Em suma, a informação tem um impacto significativo na sociedade e nas organizações, constituindo 

um fator-chave no sucesso de uma empresa uma vez que lhe permite responder a problemas e 

solicitações do mercado global, sendo um elemento importante na sua gestão estratégica. A gestão de 

informação utiliza ferramentas computacionais para organizar, extrair, aceder e disponibilizar essa 

informação por toda a organização de forma a obter vantagens competitivas em relação à concorrência 

e uma interligação entre a empresa, clientes e fornecedores. Algumas ferramentas informáticas são 

apresentadas em seguida.  
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1.1.4. Microsoft Excel  
 

O Microsoft® Excel é um dos programas de computador mais usados no mundo do trabalho, pois 

abrange ferramentas de análise e representação de dados aplicáveis a múltiplas funções. (14). Permite 

ao utilizador importar e trabalhar com um moderado volume de dados e operações de cálculo rápidas 

e eficazes. É, por isso, uma poderosa ferramenta que pode ser usada como recetora ou conversora de 

dados, calculadora entre outras funcionalidades. (15). Estas características fazem com que seja um 

software de apoio à decisão e gestão empresarial vantajoso na análise de dados e na lida diária de 

relatórios. No entanto, apresenta, como qualquer outro software, desvantagens, que podem fazer com 

que o Excel não responda a todas as necessidades de negócio. Essas desvantagens observam-se, por 

exemplo, quando se procede à classificação ou atualização manual de dados, quando se realizam 

análises em média e larga escala e quando se pretende um acesso e manutenção de dados por vários 

utilizadores. As limitações do Excel constituem riscos que podem comprometer informações 

importantes nas empresas e, consequentemente, prejudicar as decisões estratégicas. A informação 

armazenada de modo repetitivo em tabelas pode ser facilmente negligenciada, o uso de fórmulas 

longas pode criar facilmente erros nos valores parciais ou totais calculados e a facilidade de mudar o 

ficheiro padrão e a localização dos dados consoante o utilizador pode levar a incoerências no ficheiro, 

o que constituem algumas limitações do programa. (16). 

Sendo o Excel um software muito dependente de etapas manuais, a probabilidade de erros ou perdas 

de informação é elevada. Para evitar procedimentos manuais durante a manipulação de dados e 

cálculos, o programa Excel possui um módulo que lhe permite criar programas (macros) em Visual 

Basic for Applications (VBA). O VBA é uma linguagem de programação desenvolvida pela Microsoft. O 

termo Visual refere-se ao método usado para criar o que o utilizador vê, ou seja, a interface gráfica do 

utilizador e o termo Basic refere-se à linguagem de programação BASIC (Beginners All-Purpose 

Symbolic Instruction Code). (17). Uma macro é caracterizada por uma sequência de comandos que 

funciona como atalho na execução de uma tarefa, permitindo diminuir erros facilmente efetuados 

manualmente e, essencialmente, economizar tempo. A utilização destas macros é vantajosa quando 

se pretende automatizar tarefas repetitivas, como guardar ficheiro ou imprimir e gerar PDF`s, relatórios 

e gráficos, efetuar cálculos, formatar células, linhas ou colunas ou ainda, importar e exportar dados. As 

macros e as ferramentas do VBA encontram-se no separador “Programador” do Excel, que não é 

apresentado por predefinição, mas pode ser adicionado ao friso por opção do utilizador. (18; 19). 

Em geral, o Microsoft® Excel é um bom aplicativo para cálculos e análises, porém, já existem no 

mercado ferramentas mais modernas que o Excel e orientadas para a gestão de empresas. Atualmente, 

muitas empresas substituíram o Excel por sistemas de gestão padronizados (como por exemplo, o 

software SAGE) que se podem personalizar para atender às necessidades do fluxo de trabalho. Com 

um sistema automatizado é possível consultar de forma simples e prática toda a situação da empresa. 

(16; 20). 

O sistema de Planeamento de Recursos Empresariais (do inglês Enterprise Resource Planning) é um 

sistema de informação empresarial projetado para integrar e otimizar os processos e transações de 
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negócios numa empresa. O Enterprise Resource Planning (ERP) é um sistema fortemente orientado 

para a indústria. (21). 

1.1.5. SAGE X3 
 

O software SAGE não é um típico sistema ERP mas oferece uma plataforma móvel e uma cloud robusta 

para que as empresas aproveitem todo o potencial das novas aplicações e serviços e consigam 

acompanhar a transformação digital para competir e crescer em escala global. A SAGE Foundation 

nasceu em 1981, em Newcastle, graças ao empreendedor britânico David Goldman que desenvolveu 

um programa de contabilidade para a sua empresa que lhe permitia automatizar os processos 

contabilísticos e financeiros. Atualmente, a SAGE é uma empresa tecnológica líder do mercado em 

software de gestão para pequenas, médias e grandes empresas. Está presente em 23 países e conta 

com o apoio de mais de 13.000 colaboradores. É um software caraterizado por ser fácil de utilizar, 

rápido de instalar e acessível a todos. (22). 

O SAGE permite a integração com as aplicações Microsoft® Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint 

e consequentemente, exportar dados para Excel ou criar uma ligação direta entre os dados do utilizador 

e o ficheiro Excel e importar dados e gráficos diretamente para o PowerPoint. São vários os 

departamentos e processos onde o sistema pode atuar, desde a gestão, contabilidade, vendas, 

finanças, apoio ao cliente, gestão de contratos, inventário físico dos stocks e planificação de 

capacidades na Produção, simplificando e consolidando toda a informação. (23; 24). 

O SAGE X3 tem como objetivo ajudar as empresas a gerir a eficiência dos seus processos, melhorar a 

produtividade, reduzindo custos e prazos, e consequentemente, melhorar a satisfação dos clientes e 

apoiar o processo de tomada de decisão da empresa. Esta plataforma oferece, assim, uma maneira 

mais rápida, simples e flexível de gerir todo o negócio, desde aplicações financeiras, gestão de supply 

chain e gestão de produção. O SAGE X3 é um programa informático fortemente utilizado em setores 

como a indústria transformadora, serviços e distribuição uma vez que permite a integração de todos os 

processos da empresa com recurso a uma base de dados universal. (23; 25). 

 

O programa disponibiliza ainda apresentações gráficas personalizadas e indicadores-chave de 

desempenho da organização para que os utilizadores visualizem dados que sejam mais significativos 

para as suas funções e sejam alertados para quaisquer problemas a fim de tomarem decisões mais 

rápidas e melhor informadas baseadas em informação em tempo real. (25). Os indicadores-chave de 

desempenho ou Key Performance Indicators são medidas de negócio que auxiliam os gestores a 

acompanhar e analisar fatores que são cruciais para o sucesso da organização nomeadamente nas 

áreas estratégicas, táticas e de controlo e planeamento operacional. Estes indicadores variam de 

empresa para empresa consoante as necessidades e prioridades do negócio e mesmo dentro da 

empresa consoante a função exercida. Os Key Performance Indicators (KPI) são, a nível operacional, 

variáveis de processo tais como rendimentos ou consumos específicos. Estes indicadores são 

importantes na medida em que funcionam como meios de comunicação do estado corrente dos 

processos da empresa, demonstrando a atual situação de trabalho e identificando falhas verificadas 
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entre o desempenho e os resultados esperados, promovendo mudanças ou ajustes que terão de ser 

feitos a fim de ultrapassar problemas presentes ou mesmo futuros. Os KPI`s devem ser continuamente 

avaliados para assegurar a sua relevância e acompanhar a tendência das prioridades operacionais. 

(14). 

Em suma com este software é possível ter uma perspetiva global do estado da empresa, permitindo 

um acesso à informação de uma forma padronizada e dinâmica em tempo real. (23).  

As soluções de Business Intelligence (BI), que serão abordadas de seguida, beneficiam de uma 

integração direta com o SAGE X3 pois interliga o mundo das demonstrações e visualizações de dados 

em tempo real com um processamento analítico on-line (OLAP) de grande volume de dados, de forma 

rápida e eficaz. Exemplo de soluções de Business Intelligence são o SAGE Enterprise Intelligence 

(SEI), SAGE X3 Data Management e Analytics e SAP Business Objects. (25). É ainda vantajoso possuir 

sistemas ERP integrados com o BI pois, para além de melhorar a coordenação das operações em toda 

a organização, está provado que, aumenta para o dobro a probabilidade de obter em tempo real a 

visibilidade do estado de todos os processos, bem como, reduzir, em média, em 20% o tempo de 

decisão dos gestores empresariais. (10).  

1.1.6. Business Intelligence (BI) 
 

O Business Intelligence (BI) consiste numa vasta categoria de tecnologias e programas aplicativos 

utilizados para resolver problemas, no que diz respeito à criação e armazenamento de grandes volumes 

de dados e, ultrapassar dificuldades de extração e consolidação da informação. Assim, o BI permite 

transformar uma grande quantidade de dados brutos em informação útil, de forma rápida e coesa com 

o objetivo de produzir conhecimento que serve de base para as tomadas de decisões estratégicas 

numa organização empresarial. (26; 27). 

De forma a construir um ambiente de BI é necessário reunir dados dos vários sistemas informatizados 

operacionais existentes na empresa. O conjunto de dados recolhidos sofre uma série de 

transformações de tratamento e processamento, obtendo-se um produto final que é depositado no Data 

Warehouse (DW). Os DW, designados de depósitos ou armazéns de dados, permitem aos gestores 

obter a informação da forma mais precisa, integrada, consolidada e adequada para ser aplicada aos 

seus negócios como elementos diferenciadores e competitivos. (26). 

Os Data Warehouse armazenam informação dos bancos de dados operacionais de uma empresa. Para 

incluir os dados operacionais no data warehouse, estes dados devem estar aptos a serem pesquisados, 

analisados e apresentarem conclusões e um conjunto de caraterísticas, tais como não serem violáveis 

nem normalizados o que significa que os seus dados não podem ser alterados, apenas incluídos, o que 

poderá levar a uma situação de redundância de dados. É importante que o DW possua uma grande 

capacidade de processamento e armazenamento de dados. (9). Conceptualmente, o data warehouse 

é organizado em torno de assuntos e é construído a partir de informação de vários tipos de bases de 

dados existentes na empresa. (28). 
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Podem existir também e são muito utilizados em projetos-piloto, os data marts, que são subconjuntos 

do data warehouse da empresa. Tipicamente desempenham o papel de um data warehouse 

departamental, regional ou funcional. (9) Ou seja, são dados referentes a uma área mais específica, 

como por exemplo, o caso de vendas por período de tempo (mensais, semestrais e anuais). Assim, 

enquanto o DW é idealizado para apoiar a empresa como um todo, o data mart é idealizado para auxiliar 

a empresa num subtópico. (28). 

As informações armazenadas no DW de uma empresa podem ter aplicabilidade quando se pretendem 

realizar consultas a relatórios, análises OLAP, análises estatísticas, previsões e data mining. (26). O 

data mining utiliza algoritmos inteligentes para extrair informação potencialmente relevante e encontrar 

regras e padrões nos dados que estão armazenados num DW ou num banco de dados do sistema 

operacional. Este conceito difere da aprendizagem de máquinas (machine learning) e das análises 

estatísticas na medida em que trata grandes volumes de dados e lida com conhecimento adquirido em 

bancos de dados. (29). Os tipos de conhecimento podem estar na forma de equações que relacionam 

diferentes variáveis entre si, ou de outros mecanismos que prevêem resultados quando os valores de 

algumas variáveis são conhecidos. Há uma variedade de diferentes técnicas usadas para encontrar 

diferentes tipos de padrões que possam ser úteis. (29). O resultado obtido, da aplicação do data mining, 

deve apresentar um conjunto de caraterísticas: ser compacto, legível, interpretável e representar 

fielmente os dados que lhe deram origem. (9). 

1.1.6.1. Casos de sucesso no uso de BI e técnicas de Data Mining 

 

Informações obtidas num processo de data mining constituem benefícios para quem as utiliza 

corretamente, podendo alterar o rumo de uma empresa e inclusive o seu planeamento estratégico, 

lucros e posição de mercado. As técnicas de data mining permitem analisar informações históricas e 

fazer previsões futuras com grau de confiança elevado. 

A IBM SPSS Analytics, empresa líder em tecnologias de data mining e aplicações analíticas, produz 

uma ferramenta, designada AnswerTree, que consiste num software que utiliza a técnica de Árvore de 

Decisão e proporciona, aos utilizadores dos vários ramos do negócio, analisar dados com uma maior 

precisão. O programa AnswerTree oferece a possibilidade de determinar quais os clientes que melhor 

combinam com as promoções e programas de determinada organização. (26). 

A operadora de telecomunicações norte-americana, Sprint, conseguiu prever a troca de operadora de 

telecomunicações dos consumidores o que a levou a elaborar estratégias de marketing que evitaram a 

perda de cerca de 120.000 clientes o que se traduziu em 35 milhões de dólares de faturação. (28). 

Um outro exemplo remete a uma das maiores retalhistas dos Estados Unidos, a Walmart, que em 1997 

descobriu no seu depósito de dados, que a venda de fraldas descartáveis estava associada à venda 

de cerveja. Nesse estudo o público-alvo eram homens, que saíam à noite para comprar fraldas e 

aproveitavam para levar cervejas para casa. Os produtos foram postos lado a lado nos supermercados 

e o resultado observado foi um aumento considerável nas vendas de cervejas. (26; 28). 
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Estes exemplos mostram como as empresas podem fazer um bom uso de técnicas de data mining, 

aproveitando a informação por forma a serem mais bem-sucedidas e se destacarem num mercado 

global, cada vez mais competitivo. 

Em seguida, apresenta-se na Tabela 1 algumas das ferramentas informáticas existentes no mercado 

para armazenamento, limpeza, data mining, análise, visualização, integração e extração de dados. (30). 

Tabela 1- Resumo das principais ferramentas informáticas para armazenamento e gestão de dados. (30). 

Softwares e Aplicações 

Armazenamento 
e Gestão de 

Dados 

Limpeza de 
Dados 

Data 
Mining 

Análise 
de 

Dados 

Visualização 
de Dados 

Integração 
de Dados 

Extração 
de Dados 

Hadoop OpenRefine RapidMiner Qubole Tableau Blockspring Import.io 

Cloudera DataCleaner IBM SPSS 
Modeler 

BigML Silk Pentaho  

MongoDB Trifacta Oracle data 
mining 

Statwing CartoDB Stitch  

Talend  Teradata Domo Chartio Magento  

SAGE X3  FramedData ThoughtS
pot 

Plot.ly Informatica  

Quantum  Kaggle  Datawrapper   

  R-Project  SEI   

  OptiMove  Ideata   

 

1.2. Âmbito do Trabalho 
 

Sendo a informação um bem que dá valor e sentido às atividades das empresas que a utilizam, é 

necessário fazer uso das TI de maneira apropriada, tornando-se fulcral que estas se dotem de 

metodologias e ferramentas que lhes permitam obter, armazenar, processar, apresentar e distribuir 

informações credíveis e diferenciais.  

Esta premissa é reconhecida pelos gestores da Empresa na qual foi efetuado o presente trabalho como 

um fator determinante, face ao desafio que presentemente têm em gerir e controlar o crescente fluxo 

de informação dentro da organização. A Empresa preocupa-se não só com a distribuição da informação 

entre os diferentes departamentos em tempo útil, mas também com o tempo despendido em atividades 

que não conferem valor. 

O principal motivo que levou a Empresa a propor este trabalho de tese foi a de melhorar a eficácia do 

fluxo de informação nas suas áreas operacionais, através da automatização de passos envolvidos no 

fluxo de informação das secções produtivas, simplificação de tarefas e normalização de processos, 

relacionados com a gestão de informação. 

O presente trabalho de tese teve como objetivo otimizar e integrar ferramentas em Excel (designadas 

“Máscaras”) necessárias para o ciclo de gestão de informação digital existente na fábrica (incidindo 

sobre as secções de produção) e dotar essas mesmas ferramentas dos automatismos necessários, por 
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forma a interligar as ferramentas informáticas existentes e reduzir a ocorrência de erros provenientes 

de etapas de introdução de dados manuais. As principais ações tomadas para atingir os objetivos 

foram: 

• Melhoramentos e atualizações das ferramentas utilizadas no ciclo de gestão de informação das 

secções e criação de macros em Visual Basic Applications (VBA) nas Máscaras das Secções; 

• Desenvolvimento e implementação da Máscara do Mapa de Controlo Operacional (MCO) e 

criação de automatismos associados às importações dos dados provenientes das Máscaras 

das Secções e exportação de ficheiros em .CSV. 

o Criação de matrizes e macros responsáveis pela exportação de seguimentos de fabrico 

para serem lidos e aceites pelo SAGE X3; 

• Desenvolvimento de uma Máscara em Excel que produz os Boletins de Operação e os 

indicadores-chave de desempenho provenientes do SEI (BI). 

 

Com a otimização e implementação das ferramentas desenvolvidas e a consequente automatização 

do fluxo de dados da fábrica conseguiu-se alcançar melhorias no que diz respeito a: 

• Colmatar lacunas inerentes à gestão de informação e atualizar as fontes de informação de 

forma a corresponderem à realidade das atividades desempenhadas pelos operadores; 

• Proporcionar aos operadores maior responsabilidade no preenchimento de tabelas de dados 

e maior proatividade e flexibilidade no manuseamento das ferramentas; 

• Proporcionar aos operadores e gestores de informação mais tempo para atividades de valor 

para a Empresa, tais como a análise de dados de processo, identificação e resolução de 

problemas; 

• Reduzir o número de ferramentas informáticas utilizadas em cada secção e, assim, as fontes 

de origem dos registos, de forma, a minimizar as disparidades observadas no processo; 

• Reduzir ou mesmo eliminar informação registada e transportada em formato papel para evitar 

a perda de informação e minimizar o número de não conformidades no processo; 

• Diminuir o tempo gasto em verificações e correções por parte do gestor de informação, ao 

minimizar o número de não conformidades no processo e ao aumentar o controlo do registo 

da informação necessária e relevante do processo.  

 

O tempo gasto pelo gestor de informação nas suas atividades não foi analisado, mas sabe-se, baseado 

em dados da literatura (31), que as máscaras implementadas nesta mesma Empresa reduziram o 

tempo de ciclo global (desde as 7h30 até à emissão dos boletins de fabrico no SAGE X3) em 40.1% 

(60 minutos). De facto, verificou-se que, após a implementação das Máscaras nas secções, houve uma 

diminuição do número de etapas de processo em cada secção, do número de intervenientes no ciclo 

de informação de cada secção e do tempo gasto em correções e verificações, tudo critérios associados 

ao desperdício de tempo. (31). 
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1.3. Plano do Trabalho 
 

O plano de trabalho que reflete o tempo despendido para a realização de cada uma das ações é 

apresentado: 

Numa primeira fase o projeto consistiu na integração na equipa de trabalho e na compreensão dos 

processos e departamentos existentes da fábrica. Numa segunda fase, ou seja, nos primeiros dois 

meses, procedeu-se à recolha de dados referentes às diversas áreas departamentais que compõem a 

Empresa (incidindo sobre as secções de produção), de forma a compreender o processo de gestão de 

informação, e registar problemas ou alvos de melhoria das Máscaras das Secções identificados pelos 

próprios operadores e/ou utilizadores das várias ferramentas. Também foi elaborado neste trabalho a 

atualização e fecho do Caderno de Encargos para a Recolha de Sinais da Secção 1 de maneira a 

integrar-se esta secção na rede de informação. Portanto, foi uma fase caracterizada pelo entendimento 

do estado inicial da fábrica e levantamento de lacunas existentes. 

Numa terceira fase, procedeu-se às correções e melhorias das ferramentas necessárias à consolidação 

do ciclo de gestão de informação digital dos processos.  Após a sua consolidação, investiu-se na 

informatização e desenvolvimento da Máscara MCO de maneira a interligar-se todo o ciclo de gestão 

de informação e automatizar todo o processo desde o registo dos dados nas secções à importação 

desses dados no MCO e exportação dos ficheiros .CSV para o desktop do responsável pela informação, 

minimizando erros de introdução manual e, consequentemente, incoerências derivadas de registos 

manuais. 

Por último, na quarta fase, realizou-se o mapeamento das necessidades para o desenvolvimento da 

ferramenta de Business Intelligence. Efetuaram-se testes e verificações a todas as Máscaras de forma 

a corrigir situações que surgissem e garantir que as ferramentas funcionassem corretamente, refletindo 

a informação circulante na Produção.  

O plano de trabalho foi desenvolvido ao longo de 6 meses, entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018 

(Tabela 2). 

Tabela 2 - Cronograma do plano de trabalhos. 

 
 

1.4. Estrutura da Dissertação 
 

A presente dissertação encontra-se dividida em oito capítulos: 

set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18

1ª Fase

2ª Fase

3ª Fase

4ª Fase

Fases do Estágio
Meses
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• No primeiro capítulo foi feita a revisão da literatura existente relativa às Tecnologias de 

Informação e ferramentas como o Microsoft Excel, SAGE X3 e Business Intelligence onde 

foram descritas algumas definições e conceitos. É explicado o âmbito do trabalho, clarificado o 

problema e os objetivos, definido o plano de trabalho e apresentado a estrutura da tese. 

• No segundo capítulo será abordada a metodologia adotada para a elaboração desta 

dissertação.  

• No terceiro capítulo será apresentado o estado inicial, onde será descrito o fluxo de informação 

bem como as ferramentas informáticas existentes na Empresa em causa e o seu grau de 

desenvolvimento. 

• No quarto capítulo será descrito o estado atual e as atividades realizadas para a concretização 

dos objetivos. Neste capítulo será também feita a introdução ao Business Intelligence com a 

criação/idealização de uma nova ferramenta informática. 

• No quinto capítulo, serão apresentadas as conclusões retiradas ao longo deste trabalho.  

• No sexto capítulo serão apresentadas as propostas e sugestões de trabalho a desenvolver no 

futuro.  

• No capítulo seguinte, capítulo 7, será apresentada a lista de referências bibliográficas 

consultadas. 

• Por último, no capítulo 8 serão apresentados os anexos com informação complementar aos 

trabalhos realizados. 
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2. Metodologia geral aplicada ao Ciclo de Gestão de 

Informação 
 

 

O trabalho de tese teve como finalidade melhorar a eficácia do processo de gestão de informação de 

forma a que, a informação circulante na Empresa fosse considerada credível, coesa, fidedigna e 

disponibilizada pelas várias unidades de Produção de maneira rápida e automática, garantindo uma 

melhor organização e controlo do fluxo de informação. A Empresa pretendia também relacionar a 

ferramenta do Business Intelligence com as atividades operacionais. 

As etapas necessárias para alcançar o estado atual estão resumidas no diagrama (ver Figura 1), 

demonstrando, de forma genérica, a metodologia seguida neste trabalho de tese que permitiu 

consolidar e melhorar o processo de gestão de informação na Empresa. A metodologia adotada neste 

trabalho é descrita brevemente de seguida: 

Etapa 1: Definição do estado Inicial do processo de gestão de informação  

Numa primeira fase, procedeu-se à compreensão geral dos conceitos associados ao processo de 

gestão de informação e familiarização do estado inicial do ciclo de informação digital. De seguida, 

efetuou-se uma pesquisa às lacunas existentes registadas em base de dados por funcionários da 

fábrica no que diz respeito às atividades relacionadas com o processo de gestão de informação. 

Etapa 2: Realização de Gemba Walks 

Por forma a avaliar a listagem das necessidades e sugestões de melhoria apresentadas, realizou-se 

um Gemba Walks, ou seja, iniciou-se o trabalho de campo a todas as secções produtivas com o intuito 

de compreender concretamente as falhas registadas, verificar se já tinham sido implementadas 

soluções para a resolução dessas lacunas e fazer o levantamento de novas oportunidades de melhoria 

ou lacunas detetadas.  

Etapa 3: Elaboração do Plano de Ação  

Após compreensão do estado inicial (ponto de partida) desenvolveu-se e planeou-se a implementação 

de melhorias por forma a minimizar ou eliminar as lacunas existentes. A fase de planeamento da 

implementação das ferramentas, otimizadas e novas, teve em consideração o conhecimento empírico 

e capacidades como a destreza informática de cada equipa de operadores e as necessidades e visão 

dos diretores do departamento de Inovação e Desenvolvimento e de TI para essas Máscaras.  

Etapa 4: Otimização do processo de gestão de informação 

A fase de otimização foi caraterizada pelas sucessivas correções, ajustes e modificações às 

ferramentas, utilizadas pelos operadores e gestores, e criação de novas ferramentas informáticas para 

auxiliar o processo de gestão de informação. Antes de integrar as ferramentas em Excel na rede de 

informação realizaram-se testes preliminares às mesmas de modo a avaliar o seu desempenho.  
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Etapa 5: Avaliação da eficiência do plano de ação 

Quando o desempenho das Máscaras Operacionais era satisfatório procedia-se à fase de 

implementação. Nesta fase, era comunicado aos operadores as melhorias e alterações realizadas e 

promovido o contacto diário com as equipas de cada secção de forma a identificar erros que pudessem 

surgir e registar novas ideias de melhoria. Era importante obter este feedback dos operadores, chefes 

de fábrica e gestor de informação de modo a compreender o impacto das modificações nas atividades 

diárias e dar continuidade às melhorias.  

Etapa 6: Conclusão 

Com este trabalho conseguiu-se alcançar um fluxo de informação automatizado, credível e coeso, 

através da otimização de ferramentas informáticas existentes, implementação de novas ferramentas e 

interligação das ferramentas existentes na Empresa. 

 

  

Análise inicial do processo de gestão de 

informação. 

Formulação de soluções para as lacunas 

encontradas. 

Integração e concretização de ferramentas 

necessárias ao ciclo de gestão de informação. 

Acompanhamento na transição do estado inicial 

para o estado atual e monitorização das 

ferramentas informáticas.  

Implementação de um ciclo de informação digital 

consolidado e automatizado. 

Realização de Gemba Walks. 

 

Figura 1 - Sequência simplificada dos procedimentos seguidos 
para a gestão de informação. 
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3. Ciclo de Informação Digital - Estado Inicial 
 

 

3.1. Rede de Informação  
 

O Workflow ou Fluxo de Trabalho é o resultado dos dados, da informação e do conhecimento que são 

produzidos e utilizados num determinado ambiente empresarial. Procura descrever um conjunto de 

tarefas, procedimentos, a organização e pessoas envolvidas, os requisitos de entrada e saída de 

informação e as ferramentas necessárias para cada passo do processo. (1).  

O fluxo de informação respeitante à Empresa em questão contém a informação que circula na rede de 

informação e as ferramentas informáticas ao dispor de cada secção produtiva. Para visualizar o 

esquema de fluxo de informação consultar o Anexo A, Figura 13, página 57. 

Todas as informações relativas ao processo produtivo encontram-se no Sharepoint, plataforma onde 

se pode armazenar, organizar, compartilhar e aceder de forma fácil e rápida às Máscaras e a toda a 

informação que circula na Empresa. É possível aceder aos dados em tempo real e em qualquer 

dispositivo desde que haja ligação à rede. Tal permite aos colaboradores da Empresa manterem-se 

informados sobre o que é feito na sua secção e nos outros departamentos, caso tenham autorização 

de acesso. 

3.1.1. Fluxo de Informação 
 

Tendo em conta a Figura 13, cada secção tinha o seu processo de automação desenvolvido. Existem 

ao todo 4 Secções que fazem parte da unidade produtiva. 

 

O WinCC/Industrial Data Bridge, software da SIEMENS, implementado pela Empresa é a solução que 

esta utiliza para ligar o nível de automação (controlos) de processo e produção às tecnologias de 

informação, assegurando um fluxo de informações em ambos os sentidos. Estabeleceu-se o WinCC 

como uma solução forte no sector da indústria, no campo da visualização de processos, podendo usar-

se um sistema SCADA ou um componente HMI do SIMATIC PCS 7. (32).   

O SCADA (“Supervisory Control and Data Acquisition”) é um programa criado pela SIEMENS e que 

torna possível controlar o processo industrial localmente. Permite controlar válvulas, bombas, 

transmissores entre outros equipamentos para que esses dispositivos sejam ativados e desativados no 

momento certo, servindo ainda de método remoto de registo de dados e eventos (alarmes), o que 

permite uma monitorização estratégica e em tempo real desses processos. (33). 

 

O sistema SCADA foi implementado pela Empresa em duas secções da fábrica (Secção 2 e 3), servindo 

de auxílio na construção diária das ferramentas informáticas dessas secções na medida em que 

devolve os dados percentuais de todos os parâmetros. O IDB CS exporta os dados do SCADA em 

tempo real (RT) para uma matriz em Excel (Máscara) que calcula consumos, produções, rendimentos 
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e KPI`s dos processos. Isto permite o preenchimento automático de algumas informações a registar 

nas Máscaras das Secções, diminuindo o tempo despendido pelos operadores e chefes das secções 

na introdução de dados. Este tempo poderá ser usado noutras atividades mais proveitosas para a 

organização da Empresa. 

 

As Secções 1 e 4 não possuem o sistema SCADA. Na Secção 1 existe apenas a Máscara em Excel e 

na Secção 4, existe um quadro sinóptico que consiste num painel de controlo cujos parâmetros daí 

retirados são inseridos manualmente e diretamente na Máscara dos “Boletins Diários de Operação” 

(BDO). 

As Máscaras das Secções são ferramentas em Excel, concretizadas através de macros em VBA, com 

os dados tratados de cada secção e foram criadas com o propósito de calcular consumos, produções 

e KPI’s. Estas ferramentas integram, também, registos de manutenção autónoma onde os operadores 

apontam todas as avarias e problemas detetados através da constante inspeção dos equipamentos de 

cada secção.  

O sistema ERP que a Empresa utiliza é o SAGE X3.  A base de dados do SAGE X3 está integrada no 

módulo de Business Intelligence da Empresa, o SAGE Enterprise Intelligence (SEI). 

A parte a cinzento remete para a metodologia Kaizen seguida dentro da Empresa e, apesar de não ser 

um ponto abordado nesta tese, faz parte do domínio da gestão de informação uma vez que é o suporte 

para a elaboração de gráficos necessários à avaliação do Kaizen Diário. O Kaizen Diário é uma 

ferramenta inerente a esta metodologia que promove reuniões diárias entre os elementos das equipas 

por forma a discutirem e analisarem os KPI`s bem como identificarem problemas e proporem sugestões 

de melhoria.  O Kaizen foi introduzido e desenvolvido por Masaaki Imai, considerado o pai do Kaizen, 

e autor do livro “Kaizen – The Key to Japan`s Competitive Success”. O termo Kaizen é japonês, sendo 

que a palavra “Kai” significa “mudança” e “Zen” significa “bem ou melhor” pelo que a palavra quando 

aplicada significa melhoria contínua. É uma filosofia que se baseia na redução do custo de produção, 

tempos de ciclo e eliminação do desperdício através de estratégias e soluções de baixo custo dado 

que o aumento da produtividade pode ser obtido sem grandes investimentos. Este aumento de 

produtividade é possível através do envolvimento de todos os trabalhadores, estabelecimento de 

padrões de trabalho, normalização de tarefas e monitorização dos resultados com base em indicadores-

chave de desempenho ou KPI`s. (31; 34). 

Apesar do KPI ser um elemento variável de acordo com a empresa deve ser um indicador que preencha 

os seguintes requisitos: ser representativo, ser fácil e simples de interpretar, ser rápido e fácil de 

atualizar, ser sensível a mudanças dentro e fora da empresa, ser fácil de recolher e processar em 

termos de dados e ser capaz de indicar tendências ao longo do tempo. (35). Existem inúmeros KPI`s 

que são usados pela maioria das empresas, por exemplo, no departamento de Contabilidade e 

Logística, podem ser as receitas, despesas e lucros, margem bruta e líquida de lucro, volume de 

negócios, custo dos bens vendidos. Já a nível da Produção podem ser indicadores de temperatura, 

pressão, nível, rendimentos, consumos específicos entre outros. (14). 



 17 

De todas as secções produtivas, a única que não se encontra ligada a rede de informação da Empresa 

é a Secção 1 (Central de Utilidades) pelo que foi criado um Caderno de Encargos para a Supervisão, 

Controlo, Automação e Recolha de Sinais nessa secção.  

3.1.2. Caderno de Encargos para a Automação e Recolha de Sinais da Secção 1  
 

O caderno foi criado no departamento de Inovação e Desenvolvimento em 2015, e contém toda a 

informação relativa a operações unitárias na Secção 1, como é o caso da captação e tratamento de 

água, descalcificação, desgaseificação, produção e distribuição de vapor. No Caderno consta também 

toda a instrumentação de monitorização e controlo do espaço, inclusive os tipos de instrumento, 

disponibilização de sinais (local/remoto), válvulas e tipos de acionamento de sinais (mecânicos, 

elétricos, pneumáticos). Para além da instrumentação estão presentes as variáveis criticas do processo 

e autómatos (PLC`s) que controlam as várias variáveis em simultâneo bem como a nomenclatura 

utilizada para o estado de funcionamento do equipamento e o tipo de intervenção a orçamentar. (36). 

Uma informação importante que o Caderno não mencionava era a arquitetura da rede atual e qual a 

situação pretendida no futuro. Para tal, reuniu-se informação sobre o estado atual e o estado futuro que 

a Empresa idealizava para a arquitetura do seu fluxo de informação. Começou-se por entender e 

construir a arquitetura da rede de informação existente na Empresa. Foi, por isso, importante rever o 

que existia e era utilizado como ferramentas na rede de informação. 

 

3.1.2.1. Arquitetura de Rede – Estado Atual 

 

A arquitetura de rede atual da Empresa baseia-se num sistema Single-User. Num sistema Single-User 

(OS single stations), todas as funções de desenvolvimento, controlo e monitorização de um projeto de 

uma unidade fabril, estão combinadas na mesma station. Numa configuração Server-Free, duas 

stations formam um par de OS single stations que pode ser expandido até oito. O SIMATIC PCS 7 

Process Historian, software da SIEMENS, é o sistema utilizado para arquivar e criar relatórios nesta 

configuração. A Figura 2 pretende mostrar um exemplo de uma rede de automação como descrita em 

cima.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Rede de automação instalada. 
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Na Empresa está a ser instalada atualmente para a Secção 4, uma supervisão, na qual pretende 

integrar-se esta arquitetura na rede. O esquema em Anexo A, Figura 14, página 58, representa o fluxo 

atual de informação desta secção. 

A Figura 15 do Anexo A, página 58, representa o fluxo de informação que circula na Empresa 

proveniente das Secções da 2 e 3. Existem dois servidores na Secção 3 e dois servidores na Secção 

2. Como já referido, a informação é recolhida através do WinCC/IDB (Industrial DataBridge) e exportada 

para folhas Excel com os dados em bruto. Estes dados são posteriormente importados para outras 

folhas de cálculo do Excel, as “Máscaras de Secção”, onde são tratados. Após as Máscaras estarem 

preenchidas e verificadas, os dados são, inseridos manualmente, destas para a Máscara do BDO 

(Boletim Diário de Operação). Este ficheiro compila toda a informação relativa a produções e consumos 

provenientes das Máscaras das Secções e quando concluído, os dados processuais são inseridos 

manualmente no SAGE X3 (sistema ERP da Empresa) onde se geram os “Seguimentos de Fabrico” 

que incluem as “Declarações de Produção” e os “Seguimentos de Materiais”. O SAGE X3 está integrado 

com o SEI, ferramenta de BI que a fábrica utiliza atualmente. 

Após a definição da arquitetura da rede e do conteúdo do Caderno no seu estado inicial, fez-se o 

levantamento das alterações verificadas ao longo dos últimos dois anos de forma a atualizar-se o 

Caderno para que correspondesse às necessidades e realidade da Secção 1 e para que este projeto 

pudesse ser considerado pela Administração da Empresa. O processo para alcançar o estado atual 

encontra-se descriminado no capítulo 4, em “Caderno de Encargos para a Automação e Recolha de 

Sinais da Secção 1”. 

3.1.3. Máscaras Operacionais  
 

As Máscaras permitem reduzir a probabilidade de introdução de dados errados e diminuir o tempo 

despendido em verificação de erros, e cálculos manuais, bem como eliminar documentos em papel. 

Todas as Máscaras são únicas na medida em que tratam consumos, produções e possuem 

indicadores-chave de desempenho próprios de cada secção. Tipicamente é através da observação 

direta ou documentação de cada empresa e de cada processo existente na empresa que se definem 

ou mapeiam as atividades de um processo. (37). Portanto, estas ferramentas em Excel refletem os 

métodos que melhor caraterizam o processo em cada secção e no todo, em termos de eficiência.  

As Máscaras das Secções 1, 2 e 3 são ferramentas mensais, portanto os ficheiros contemplam 31 

folhas, uma para cada dia do mês. O preenchimento destas ferramentas é da responsabilidade dos 

operadores de cada turno ou dos chefes das secções. O chefe da Secção 4 é o responsável pela gestão 

de informação operacional e, portanto, está encarregue da gestão das operações relativas à sua 

secção, mas também da verificação dos dados do processo provenientes de todas as secções e 

cálculos manuais, pelo preenchimento da Máscara do BDO e pela introdução das “Declarações de 

Produção” e “Seguimentos de Materiais” no SAGE X3. 

De seguida, apresenta-se uma descrição mais detalhada de todas as Máscaras e conceitos relevantes 

para um melhor entendimento destas ferramentas informáticas. 
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3.1.3.1. Secção 1 

 

A Máscara da Secção 1 (formato Excel) é composta por um registo de variáveis operacionais e um 

registo dos consumos e produções, tendo em conta os contadores existentes nessa secção. 

O registo de variáveis operacionais inclui leituras e medições efetuadas durante os três turnos diários 

que são comparadas com valores objetivos. O registo dos consumos e produções contém várias 

leituras de contadores que fornecem os consumos da água, osmose inversa, descalcificação, 

desgaseificação e vapor. A Máscara também apresenta controlo de consumos e produções associado 

às caldeiras de vapor onde consta produção e consumo de vapor, consumo de água, purgas e tempos 

de trabalho e paragens. 

No final da folha da Máscara estão os relatórios diários dos consumos e produções por caldeira e dos 

contadores. No final de cada mês é gerado automaticamente um relatório que contém todos os 

relatórios diários de consumos e produções. Na folha “Relatório Mensal” encontram-se gráficos que 

permitem relacionar as purgas das caldeiras de vapor com a concentração média de Sólidos Totais 

Dissolvidos (STD) na água da alimentação (em ppm) e na água no interior das caldeiras e, ainda, a 

produção de vapor (em ton) com o consumo específico de gás natural (em Nm3/ton).  

Numa outra folha, chamada “Kaizen Diário”, é possível analisar os indicadores desta secção e 

monitorizar os regimes de produção e comportamentos assumidos pelas caldeiras de vapor todos os 

dias do mês. 

Quando se “fecha” o dia, imprime-se a folha diária com todos os registos e relatório diários e entrega-

se ao responsável pela gestão de informação que verifica os dados de processo antes de os incluir na 

Máscara do BDO (Boletim Diário de Operações) e depois no SAGE X3. 

 

3.1.3.2. Secção 2 

 

Esta Máscara é a mais complexa pois contém grandes volumes de informação que reúnem todas as 

atividades relacionadas com esta secção. A Máscara é capaz de importar dados do Industrial 

DataBridge (IDB), da Qualidade (NIR) e do Laboratório provenientes diretamente dos boletins de 

controlo diário do Laboratório.  

Cada botão presente na página “Inicio” da Máscara da Secção 2 desempenha uma tarefa específica, 

de importação, exportação ou redireccionamento para uma folha interna da Máscara. 

Cada folha diária apresenta um conjunto de células de entradas, maioritariamente importados do IDB, 

formulações dos processos de transformação, contadores, produções e consumos de matérias-primas 

(principais e subsidiárias), utilidades consumidas por turno, parâmetros de qualidade, tempos totais de 

paragem e o Boletim de Operações que resume todos os consumos e produções do dia e as entradas 

e saídas de compostos.  
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Na folha “DataBridge”, no final de cada turno (15h30, 23h30 e 7h30), o WinCC imprime uma folha de 

registo, que representa o estado da fábrica nesse momento. Para esse efeito, definiu-se que é sempre 

impressa a mesma linha da folha registo, de cada turno. 

A Máscara integra também folhas como o “Registo de Paragens”, a “Manutenção Autónoma” e a 

“Qualidade” onde os operadores registam os tempos e motivos de paragem e conseguem visualizar e 

analisar estatisticamente o intervalo temporal de paragem mais comum assim como a percentagem 

das paragens não programadas de um determinado equipamento, através de um histograma e um 

gráfico de Pareto, respetivamente.  

O Boletim Diário com os consumos das matérias-primas, produções e movimentações das existências, 

inclusive vendas, são introduzidos, pelo gestor de informação, manualmente, nos outputs da Máscara 

do BDO e no SAGE X3 pelo chefe da Secção 2.  

 

3.1.3.3. Secção 3 

 

A Máscara, à semelhança das outras secções, foi criada com o intuito de calcular consumos e 

produções e integrar atividades desempenhadas na secção. Esta Máscara também importa valores do 

Industrial Databridge e resultados das análises efetuadas aos produtos no departamento de Qualidade 

(NIR). Adicionalmente também importaria dados da Máscara da Secção 4. Contudo, esta Máscara não 

se encontra atualmente apta para ser utilizada. 

Todas as folhas diárias têm na sua constituição o registo de paragens, as existências dos produtos e 

as transferências efetuadas de certos componentes para a Secção 2 onde são utilizados para formar 

novos produtos. Contém ainda o registo dos armazéns onde são alocados os produtos, os consumos 

de água, vapor e energia elétrica, e a produção de efluentes e de matérias subsidiárias. No final das 

folhas, estão gráficos das análises feitos aos produtos por turno, o controlo diário do laboratório e os 

indicadores kaizen. 

À semelhança das outras Máscaras, a ferramenta apresenta ainda folhas com as estatísticas das 

paragens, manutenção autónoma, gráficos dos indicadores e a folha do databridge com o resumo do 

estado da fábrica em cada turno. 

Quando se “fecha” o dia, o chefe de turno regista em várias folhas a informação necessária e entrega 

ao gestor de informação para validação dos dados do processo dessa secção. Este tipo de situação 

constitui um constrangimento no processo, pois não só é desperdício de papel e de tempo (entre o 

preencher das folhas e entregar ao gestor) como também, facilmente pode dar azo a bastantes erros, 

seja na introdução de dados pelos operadores como na perceção durante a leitura dos mesmos pelo 

gestor de informação.  

 

3.1.3.4. Secção 4 

 

Num trabalho anterior, no departamento de Inovação e Desenvolvimento, criou-se uma Máscara para 

esta secção, porém, não é utilizada pelo chefe da secção. Esta Máscara foi idealizada para incluir todas 

as atividades do gestor de informação, também chefe da Secção 4 e, portanto, contém toda a 
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informação dos processos operacionais da fábrica, para que na sua ausência, o chefe da Fábrica 

consiga desempenhar todas as tarefas no domínio da gestão de informação.  

A secção designada de Moagens também está a cargo do chefe da Secção 4 e tem uma Máscara muito 

simplificada, “Máscara Registo Movimentações Moagens” que produz um Boletim de Operações com 

as entradas, saídas, existências e transferências ocorridas entre silos. 

 

3.1.3.5. Manutenção Elétrica 
 

A Máscara da Manutenção Elétrica foi criada com o objetivo de registar as leituras diárias efetuadas 

por um eletricista, automatizar o cálculo de consumos de energia elétrica e disponibilizar essas 

informações mais rapidamente às restantes secções da fábrica e ao gestor de informação. 

 

Esta máscara não está a ser usada desde março de 2017 devido a uma avaria no Tablet (PDA) utilizado 

pelo eletricista para registar o valor dos contadores de energia elétrica de todas as secções da fábrica. 

Dada esta situação inconveniente, o eletricista faz o registo manual num documento em papel que 

entrega ao gestor de informação para que este, também manualmente, introduza os valores na 

Máscara do BDO. Este processo para além de ser mais demorado, é mais propício a erros uma vez 

que a Máscara alertava o eletricista quando o valor registado não correspondia ao intervalo de valores 

esperado. 

 

3.1.3.6. Boletins Diários de Operação (BDO)  

 

A Máscara do BDO é um documento em formato Excel que contém os “Boletins Diários de Operação”. 

O objetivo desta folha de cálculo é integrar toda a informação de processo da fábrica, desde consumos 

e produções, existências e movimentos de produto acabado, subprodutos e matérias-primas (principais 

e subsidiárias) de todas as secções produtivas. Constitui uma ferramenta diária, construída a partir dos 

Boletins de Operação da Secção 2 e informação relevante das restantes secções. Assim, é uma 

ferramenta que fornece uma visão global e compilada de toda a informação relativa à parte operacional 

que circula na Empresa.  

A versão Excel utilizada é preenchida, manualmente, pelo chefe da Secção 4, também responsável 

pela gestão de informação. O preenchimento desta Máscara é efetuado às 8h de cada dia. Portanto, 

todas as manhãs o gestor de informação preenche o BDO correspondente ao dia anterior. A título de 

exemplo quando se preenche o BDO às 8h do dia 9/3 significa que se está a compilar toda a informação 

do dia 8/3 que inclui o período das 7h30-15h30 (turno 1), das 15h30-23h30 (turno 2) e das 23h30 à-

7h30 (turno 3). 

A Máscara recebe, como entradas, dados de processo da Secção 1, 3 e 4 e da Manutenção Elétrica e 

Báscula. Como saídas, produz mapas diários de consumos, produções e existências, de todas as 

secções, utilizados para o Kaizen Diário. O processo está representado no esquema da Figura 3. Estas 

informações que circulam são do interesse dos vários departamentos da Empresa (Operação, 
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Contabilidade, Sustentabilidade e Administração) de forma a definir objetivos, acompanhar a evolução 

da fábrica e seguir uma filosofia de melhoria contínua. 

A folha de cálculo “Início” contém botões de atalho para as páginas que se pretendem consultar ou 

preencher e botões de ação. Os botões de ação são o botão “Carregar Dados Dia Anterior” que importa 

uma cópia do Boletim da véspera (essencial para o cálculo das existências), o botão “Início do Mês” 

que permite fazer a transição de mês entre ficheiros, o botão “Fim de Semana” que preenche o campo 

dos contadores de eletricidade recolhidos nesses dois dias da semana e os restantes botões servem 

para efetuar impressões ou criar PDF`s dos relatórios obtidos e enviar por e-mail.  

 

  

3.1.3.7. Mapa de Controlo Operacional (MCO)  

 

A Máscara, foi idealizada num trabalho anterior, e surgiu com o propósito de desenvolver a Máscara 

do BDO, por forma a informatizar essa ferramenta e faculta-la dos automatismos necessários, de 

maneira a minimizar ou eliminar os procedimentos manuais. (31). Ao contrário da versão anterior 

(BDO), a Máscara do MCO integra nos seus inputs os consumos, produções, entradas e saídas de 

matérias primas e produtos da Secção 2 e, portanto, quando se aciona o botão “Carregar Dados Dia 

Anterior” faz a importação do ficheiro MCO da véspera já com o Boletim dessa Secção. Consta também 

desta versão, possíveis matrizes para as “Declarações de Produção” e “Seguimentos de Materiais” 

Figura 3 - Esquema ilustrativo do Estado Inicial: BDO. 
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para que os dados do processo, inseridos no MCO, sejam exportados para formato .CSV, capazes de 

serem reconhecidos pelo SAGE X3. 

Esta é a ideologia da Máscara, porém, não é utilizada pelo gestor de informação uma vez que se 

encontra num estado inicial, em fase de desenvolvimento, onde as importações e exportações ainda 

não estão em total funcionamento. O gestor de informação continua, portanto, a utilizar a Máscara do 

BDO que é uma ferramenta preenchida somente de forma manual.  

A Figura 4 resume o estado inicial encontrado para a Máscara do MCO. 

 

 

3.1.4. SAGE X3  
 

O SAGE X3 é a ferramenta que constitui o sistema oficial de gestão de informação da Empresa em 

causa e serve de plataforma para ligar trabalhadores, fornecedores e clientes a partir de dispositivos 

móveis para acelerar todas as interações do negócio, dentro ou fora da Empresa. 

Neste momento, após a finalização e verificação do preenchimento do BDO, os consumos e produções 

de matérias-primas e produtos acabados, são inseridos manualmente e diretamente no SAGE X3, e só 

Figura 4 - Esquema ilustrativo do Estado Inicial: MCO. 
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quando estes são introduzidos no software é que se finaliza o ciclo de gestão de informação processual 

do dia em causa. A introdução, no SAGE, das “Declarações de Produção” e “Seguimentos de Materiais” 

da Secção 2 são da responsabilidade do chefe dessa Secção, enquanto que na Secção 3 e 4 é do 

responsável pela gestão de informação, também chefe da Secção 4. O gestor de informação tem de 

criar tantos “Seguimentos de Materiais” quantas as “Declarações de Produção” que submete no SAGE 

X3. 

A Máscara do MCO pretendia fazer o elo de ligação entre os dados necessários para a emissão das 

“Declarações de Produção” e “Seguimento de Materiais”, e o SAGE. As matrizes dos Seguimentos de 

Fabrico chegaram a ser testadas e, efetivamente, foram exportados ficheiros .CSV para o servidor da 

Empresa. Porém, os resultados não foram validados pelo responsável da gestão de informação e não 

foi realizado em ambiente Teste e Real-Time, no SAGE, o funcionamento das importações dos ficheiros 

.CSV obtidos.  

De facto, verificou-se, após a realização de vários testes realizados no âmbito deste trabalho de tese, 

que os modelos para as “Declarações de Produção” e “Seguimento de Materiais” não eram adequados, 

uma vez que o SAGE não conseguia interpretar os dados dos ficheiros externos importados. Para que 

houvesse um correto funcionamento nas importações destes ficheiros, reformulou-se a estrutura das 

matrizes das “Declarações de Produção” e “Seguimento de Materiais” e, consequentemente, o código 

nas macros de exportação dos ficheiros .CSV. Após as devidas alterações, verificou-se ainda, ao 

validar os resultados, que haviam ajustes a fazer em relação aos dados emitidos. Esses ajustes 

surgiram devido a mudanças de parâmetros ou necessidade de descriminar certos consumos (vapor 

total, vapor direto e indireto, tempos de produção, paragem programada e não programada), cálculos 

inválidos e fontes de informação incorretas. O trabalho desenvolvido encontra-se mais detalhado no 

capítulo 4, na secção “Implementação da Máscara do Mapa de Controlo Operacional (MCO)”. 

 

3.1.5. SAGE Enterprise Intelligence (BI)  
 

A SAGE Enterprise Intelligence (SEI) é uma solução de Business Intelligence intuitiva, integrada com 

o SAGE X3 da Empresa, que facilita o acesso rápido e seguro às informações e permite, aos 

utilizadores do software, reduzir o tempo gasto em análises e elaboração de relatórios, acelerar 

notificação de modificações importantes ocorridas e tomar decisões mais bem informadas. (24). 

O SEI não é utilizado para manipular dados, mas para visualizar ou expor a informação proveniente de 

várias bases de dados, incluindo a do SAGE, permitindo acompanhar a evolução de determinados 

parâmetros de forma detalhada. A seleção de informação de forma personalizada e pormenorizada é 

uma mais valia do BI. Como outputs, o SEI produz uma ampla gama de painéis e visualizações, sob a 

forma de gráficos ou tabelas de dados. Os departamentos de Contabilidade e Logística utilizam muito 

esta ferramenta para analisar margens de lucro, vendas, stocks disponíveis e encomendas efetuadas 

num dado período de tempo. O espectro temporal engloba intervalos de dias, semanas meses e anos. 

Para além disso, o utilizador pode filtrar a informação por produto fabricado, comprado ou 

comercializado. 
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No mesmo software, a Empresa consegue visualizar os perfis/ambientes provenientes do Grupo 

Empresarial, do Industrial DataBridge e do DIMO. O DIMO Mini Maint é o programa de manutenção 

responsável pela gestão de inventário de equipamentos, stock de peças de substituição, pedidos de 

encomendas e ordens de trabalho (OT) geradas por calendário ou pedidos de intervenção. O DIMO 

permite uma consulta de forma rápida através de listas dos principais indicadores relativos à 

manutenção (financeiros, operacionais, organizativos) classificados por família (equipamentos, 

compras, stock).  

Este trabalho de tese, proporcionou a criação de uma ferramenta em Excel (Máscara do BI) que 

estabelecesse o contacto entre o SEI para a parte Operacional, de modo a importar os dados para a 

realização dos Boletins de Operação e KPI`s diretamente desse software. Tal permite que se visualize 

com facilidade os valores da produção e consumos conforme o período de tempo e lotes desejados. 
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4. Ciclo de Informação Digital - Estado Atual 
 

 

4.1. Caderno de Encargos para a Automação e Recolha de Sinais da Secção 1 
 

A fim de se integrar a Secção 1 na rede de informação da Empresa procedeu-se ao levantamento de 

todos os aspetos desatualizados no Caderno de Encargos referente ao Projeto de Recolha de Sinais e 

Automação e Controlo dessa secção.  

Para além disso, depois de se ter definido a arquitetura da rede de informação presente na Empresa, 

inclui-se no Caderno a arquitetura da rede que a Empresa pretende implementar futuramente. 

 

4.1.1. Arquitetura de Rede- Estado Futuro 
 

Relativamente à arquitetura da rede de informação, a Empresa pretende criar e implementar uma base 

de dados em SQL (Base de Dados Brutos da Empresa) que importa a informação proveniente da base 

de dados existente. 

Qualquer empresa deve ter um banco de dados adequado para a recolha de toda a informação 

relevante que possui. Os sistemas de banco de dados são projetados para gerir grandes volumes de 

informação. A gestão de dados envolve definir estruturas de armazenamento de informação e fornecer 

mecanismos de manipulação de dados. Além disso, o sistema de banco de dados deve garantir a 

segurança das informações armazenadas, e diminuir consideravelmente a possibilidade de ocorrerem 

falhas no sistema ou acesso não autorizado. 

Structured Query Language (SQL) é uma linguagem informática que apareceu no inicio da década de 

70, desenvolvida pelo grupo IBM, com o intuito de armazenar, manipular e obter dados depositados em 

bases de dados relacionais. Atualmente a grande maioria dos sistemas de banco de dados baseiam-

se em modelos relacionais. A base de dados SQL é uma linguagem de dados muito abrangente, capaz 

de definir a estrutura dos dados e a sua visualização, modificar dados num banco de dados e especificar 

controlos de transação e restrições de integridade, segurança e autorização. Sendo um modelo 

relacional, usa tabelas para representar os dados e as relações entre esses dados. Cada tabela contém 

registos de um tipo específico, cada tipo de registo define um número fixo de campos ou atributos. As 

colunas da tabela correspondem aos atributos de determinado registo. (29). 

 

Com a implementação do controlo e supervisão da Secção 1, recolha de sinais e criação de base de 

dados previstos pretende-se que o fluxo de informação esteja de acordo com o esquema da Figura 5: 
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A visão futura, a médio prazo, relativamente à arquitetura de rede tem como objetivo passar de um 

sistema Single-User (6 servers), para um sistema Cliente/Servidor, onde passarão a existir apenas 2 

servidores (1 redundante) e 8 clientes (2 para cada secção) como se pode observar no esquema da 

Figura 6: 

Figura 5 - Fluxo de informação com a implementação da supervisão e automação da Secção 1 e da 
base de dados em SQL. 
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A arquitetura computacional Cliente/Servidor geralmente refere-se a uma interação entre dois ou mais 

computadores onde um oferece serviço(s) ao(s) outro(s). Este modelo, que envolve requisições de 

serviços de clientes para servidores, permite aos usuários acederem a informações e serviços e 

manipular dados em qualquer lugar, através de acesso remoto. É um método de distribuição de 

aplicações computacionais que se dividem, tipicamente, entre um provedor de acesso e uma central 

de dados e numerosos clientes. (38). 

O WinCC Client (Cliente) é o processo ativo na relação Cliente/Servidor. Representa o meio pela qual 

os resultados são apresentados, permitindo consultas ou comandos para recuperação de dados e sua 

análise. Caracteriza-se por tornar a rede transparente ao usuário, contudo não se comunica com outros 

Clientes. (38). 

O WinCC Server (Servidor) é o processo reativo na relação Cliente/Servidor que recebe e responde às 

solicitações dos Clientes, fornecendo um determinado serviço que fica disponível para o Cliente que o 

necessita. Pode atender a diversos Clientes simultaneamente. No entanto, não comunica com outros 

Servidores enquanto estiver no papel de Servidor. (38). 

De seguida apresentam-se um conjunto de vantagens e desvantagens de um sistema Cliente/Servidor. 

(38). 

Vantagens: 

• O sistema continua ativo mesmo que uma máquina apresente problemas; 

Figura 6 - Fluxo de informação a implementar a médio prazo. 
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• Sistema fácil de atualizar e expandir, quando necessário; 

• O Cliente e o Servidor possuem ambientes operacionais individuais para melhor atender às 

necessidades individuais de diversos setores e utilizadores; 

• As tarefas podem ser feitas sem a monopolização dos recursos. 

Desvantagens: 

• Carência de ferramentas de suporte. Embora hoje em dia com as novas linguagens de 

programação, esta dificuldade esteja a ser minimizada; 

• É necessária que haja uma formação dedicada; 

• O aumento da complexidade do ambiente e a falta de ferramentas auxiliares tornam difícil a 

gestão da rede; 

• Na ocorrência de algum erro existe uma vasta lista de itens a serem investigados dado que as 

diversas partes envolvidas nem sempre funcionam bem juntas. 

O objetivo da Empresa é, a longo prazo (anos), obter uma arquitetura de rede de forma a apresentar o 

aspeto esquemático da Figura 7: 
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4.1.2. Recolha de Sinais 

 

Para além da construção da arquitetura do fluxo de informação, integrou-se também, no Caderno de 

Encargos, a Empreitada de Instalação, documento interno pertencente à Empresa. Houve, ainda, 

modificações e correções efetuadas no que diz respeito à Recolha de Sinais. 

 

Em conjunto com o responsável pelo departamento da Manutenção Elétrica, foi revista e atualizada 

toda a informação relativa aos cabos a utilizar para recolha de tensões, correntes e comunicação de 

impulsos e também revistas as Normas da Instalação Elétrica. 

Procedeu-se à atualização no Caderno dos contadores a monitorizar, tendo em conta os contadores a 

instalar, modificar ou a integrar na Supervisão e a necessidade de instalação de acessórios para 

recolha de sinais. Todas estas informações foram obtidas, através da consulta de documentação 

interna. 

Construiu-se nova tabela resumo dos sinais a recolher para monitorização. Reformularam-se, ainda os 

diagramas referentes aos contadores de eletricidade, água, efluentes, gás, condensados e vapor, com 

a informação atual.  

 

Figura 7 - Fluxo de informação a implementar a longo prazo. 
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As fichas de implementação contêm todos os contadores, a sua localização, o concentrador a que 

pertencem, a descrição, marca, modelo e tipo de cabo. Todas estas informações foram revistas, 

corrigidas e atualizadas, assim como algumas fotos de contadores. 

Verificou-se que o concentrador da Secção 1 mudou de localização pelo que as distâncias dos 

contadores ao concentrador foram medidas e atualizadas durante este trabalho. 

 

Em suma, este Caderno de Encargos, encontrava-se desatualizado tendo em conta algumas alterações 

a que esta secção foi sujeita nos últimos dois anos. Por isso, o trabalho focou-se na identificação de 

lacunas existentes no Caderno de forma a atualizar o seu conteúdo, principalmente, em relação à 

Recolha de Sinais. A recolha de sinais é importante visto que são os contadores que medem caudais 

volumétricos de água e registam os valores de energia, vapor, condensados, parâmetros relevantes 

para os cálculos de consumos e produções e que constam na Máscara da Secção 1. A atualização do 

Caderno foi realizada em paralelo com outras atividades. O tempo dedicado a esta parte estima-se que 

foi cerca de 10% do estágio conducente a esta dissertação. O projeto para a supervisão, automação, 

controlo e recolha de sinais da Secção 1 foi entregue à Administração da Empresa para poder ser 

avaliado e enviado aos fornecedores que trabalham com a organização empresarial. 

 

4.2. Otimização das Máscaras Operacionais  
 

O funcionamento correto das importações de dados e exportações de resultados (boletins) é de 

extrema importância, uma vez que um dos principais objetivos deste trabalho de tese é proporcionar 

os automatismos necessários ao fluxo de informação, por forma a que as Máscaras das Secções 

comuniquem com a Máscara do Mapa de Controlo Operacional, esta com o SAGE e, 

consequentemente, com o BI por forma a fechar o ciclo da informação industrial corrente. 

 

Em primeiro lugar, pesquisou-se na base de dados da fábrica todas as sugestões registadas pelos 

operadores e chefes da Fábrica em relação às ferramentas informáticas existentes a fim de organizar 

uma lista com as considerações e lacunas fornecidas, por secção. De modo a compreender as lacunas 

e verificar a veracidade da lista, consultou-se as equipas de cada secção que contextualizaram os 

problemas e propuseram sugestões de melhoria. Esta consulta, no local, foi também importante para 

recolher novas lacunas existentes nas Máscaras das Secções 1, 2 e 3. Procurou-se identificar lacunas 

relativas à estrutura das próprias Máscaras, funcionamento e erros no código (macros). 

A Máscara da Secção 4 não foi considerada uma vez que é um documento que não é utilizado pelos 

operadores e tem um propósito muito abrangente e, portanto, está fora de âmbito. Além disso algumas 

das informações relevantes nessa Máscara irão constar no SAGE, numa nova versão a implementar 

no verão de 2018, pelo que a Máscara pode deixar mesmo de existir. 
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Durante o estágio de tese resolveram-se 72 (80%) das 90 sugestões de melhoria apresentadas pelos 

operadores e chefes de Fábrica. Esta estimativa foi calculada tendo em conta o número total de 

considerações listadas e o estado concluído vs pendente/fora de âmbito das ações de melhoria.  

Em reuniões com os diretores do Departamento de Inovação e Desenvolvimento e de TI algumas 

sugestões foram consideradas “fora do âmbito” por não fazerem sentido do ponto de vista do conceito 

e estrutura que originaram as Máscaras, e outras “pendentes” porque não foram possíveis de 

resolução.  

Situações que não foram consideradas ou não solucionáveis são, por exemplo: 

• A impressão a cores, pois as impressoras na rede estão, por defeito, configuradas a preto e 

branco. 

• Desbloqueios esporádicos na Máscara da Secção 3 que permitem alterações na sua 

configuração, o que potencia erros na informação obtida no fim do mês. Verificou-se que, 

esses desbloqueios eram acionados sempre que surgiam erros na macro. A ferramenta não é 

100% fiável e a sua utilização nem sempre é a mais correta pelo que pode desencadear erros 

inesperados. 

• Tempo de espera na abertura das Máscaras quando se inicia o mês, no botão “Criar Máscara 

Novo Mês”. Dado o tamanho do ficheiro é normal o tempo de atualização dos dados (cerca de 

2 minutos). 

• Exportação do IDB tendo em conta a mudança da hora de verão. 

• Aparecimento de mensagem de aviso, ao abrir a Máscara da Secção 2, que não é possível 

editar tabelas dinâmicas numa folha protegida. A importância da proteção contra edição no 

workbook e suas worksheets sobrepõe-se a esse constrangimento. 

• Criação de uma Máscara Anual. Não é aconselhável criar um ficheiro anual devido ao seu 

“tamanho” e, consequente, incapacidade de suportar dados referentes a 365 dias. 

 

As alterações feitas às Máscaras das Secções conferiram-lhes melhorias que garantem a sua correta 

utilização e redução do número de erros, tornando-as elementos mais credíveis, o que aumenta o grau 

de confiança por parte de quem as utiliza.  

A lista de situações melhoradas realizadas durante este trabalho de tese, é apresentada de seguida:  

 

Correção da folha diária com automatismo de verificação:  

• Isto implica recorrer à formatação condicional, usando um código vermelho/verde para os 

inputs, de forma a evidenciar o preenchimento incorreto ou correto de células, respetivamente. 

• Por forma a evitar esquecimentos no preenchimento de células e, consequente, perda de 

informação relevante, estão associadas a essas células mensagens de texto que alertam o 

utilizador para a importância do seu preenchimento.  

 

Atualização da estrutura: 
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• Adição de novos consumos retirados da leitura de contadores, o que implica, a introdução de 

linhas no Registo de Consumos e Produções e retificação da localização das células em 

algumas macros do documento. 

• Ordenação dos parâmetros/inputs de acordo com o registo em papel para evitar erros na 

introdução de valores da folha para o formato digital (Máscara). 

• Introdução de linhas na folha da Manutenção Autónoma e na folha do Controlo Diário da 

Qualidade por forma a corresponder ao número real de registos efetuados. 

• Introdução de duas colunas para o registo de entradas de produtos e cálculo do consumo diário. 

Os balanços do consumo diário são dados importantes na gestão de informação, pelo que 

necessitavam de constar nas folhas diárias das Máscaras. 

• Revisão do plano de Produção e reestruturação dos Boletins Diários dado que houve 

alterações nos parâmetros de consumos e produções ou porque deixaram de ser considerados 

ou porque foram introduzidos novos indicadores. 

• Construção de uma tabela com os stocks iniciais e finais de todas as matérias-primas e 

produtos intermédios e acabados. Esta iniciativa teve como propósito eliminar uma ferramenta 

em Excel, designada “Controlo de Stocks”, utilizada pelo chefe da Secção 2 para auxílio nos 

seus cálculos de existências. Assim, deixaram de existir várias folhas de cálculo e informação 

dispersa que muitas vezes provoca discrepâncias entre o que está na versão oficial (Máscara) 

e o que se encontra na ferramenta auxiliar.   

• Integração de uma tabela com a logística de novos Tanques. Isto implicou a introdução de 

novas tags do processo no IDB e a correção das macros em VBA para incluir essa informação. 

• Alteração na tabela dos Tempos de Trabalho e Paragem por forma a descriminar as matérias-

primas trabalhadas nos três turnos.  

• Adição de células dedicadas a observações, onde os operadores registam informação 

secundária, mas importante, quando há alterações no procedimento. 

• Reformulação e simplificação da tabela de Entradas de Matérias Subsidiárias de forma a 

corresponder à realidade atual. 

 

Correção e uniformização da informação: 

• De forma a evitar incoerências entre os cálculos parciais e os cálculos totais obtidos, as 

Máscaras foram dotadas de funções de arredondamentos, por defeito ou excesso.  

• Introdução de uma célula com drop-down list para possibilitar a seleção da origem de 

determinado parâmetro. Isto proporciona uma leitura inequívoca do input, mas também vai ser 

informação relevante para o responsável pela gestão de informação aquando do 

preenchimento das Máscara do MCO.  

• A conversão de unidades facilita os cálculos uma vez que os inputs estão na sua unidade SI 

(Sistema Internacional de Unidades), mas existem balanços em que os inputs têm de ser 

configurados noutra unidade (ex.: conversão de horas para minutos e litros para kilos, usando 

a densidade do composto). 
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• Correção de fórmulas detetadas incorretas devido à origem de dados, conversões ou sinais 

mal dados. 

 

Gestão dos Valores Objetivos (setpoint): 

• Criação de botões de bloqueio e desbloqueio com macros associadas para que o chefe da 

Fábrica, através da introdução de uma palavra-chave, consiga atualizar um conjunto de células 

respeitantes aos valores objetivos.  

 

Revisão da proteção de células contra edição: 

• Desproteção de células de introdução de dados, células que recebem importações de fontes 

externas e algumas células de valores objetivos de certos indicadores. 

 

Modificação de elementos gráficos: 

• Rotulação dos gráficos do Kaizen Diário e introdução de linhas “objetivos” nos mesmos. 

• Alteração nos eixos dos gráficos para que a escala dinâmica seja adequada à visualização de 

possíveis erros na introdução de dados. 

• Supressão dos valores zeros nos gráficos do Kaizen Diário. 

 

Impressão: 

• Disponibilização da impressão individual dos gráficos do Kaizen Diário na Secção 3 

para que só os gráficos selecionados sejam impressos. Isso evita desperdício de tinta 

e papel. 

• Possibilidade de imprimir a folha do resumo diário em todas as Secções. Ver exemplo 

de macro genérica criada para impressão no Anexo D, Figura 28, página 65. 

 

Exportação para PDF dos Relatórios Diários: 

• Criação de macros em VBA que produzem os Boletins com informações relevantes em formato 

PDF. Um exemplo de código para esse efeito está na Figura 29 no Anexo D, página 65. 

 

4.2.1. Interligação da Máscara da Secção 2 com o BI  
 

A Máscara da Secção 2 é a única que possui um conjunto de células interligadas ao BI. Quer isto dizer 

que que certas informações provêm do que está registado no SAGE X3. Dessas informações fazem 

parte as quantidades registadas nas entradas das matérias-primas (principais e subsidiárias) e saídas 

dos produtos intermédios e acabados (ao todo 36 artigos).  
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Para o efeito, criou-se uma folha dentro do ficheiro, designada “BI”, com uma tabela com os 36 artigos 

e uma célula para preencher com a data. Nas folhas diárias foi introduzido um botão associado a uma 

macro que copia o dia atual para a folha do “BI” e, depois de atualizar dos dados vindos da ferramenta 

do BI, copia os valores obtidos para um conjunto de células que se encontram nos Boletins Diários de 

Operação. Para ver o código, consultar a Figura 33 do Anexo D, página 69. A atualização dos dados 

demora, em média, cerca de 16 segundos.  

Esta inovação permite minimizar erros de introdução de dados e reduzir bastante o tempo de 

preenchimento dessas células. O tempo para o preenchimento manual não foi cronometrado, mas 

seguramente gasta-se muito tempo, considerando que o utilizador terá de consultar no SAGE a 

informação necessária antes de proceder ao seu preenchimento.  

 

Concluindo, as modificações realizadas, às Máscaras das Secções, serviram para melhorar aspetos 

importantes em relação ao correto funcionamento destas ferramentas, para atualizar a informação que 

circula na Empresa, para reduzir documentos em papel e o seu transporte e para facilitar as tarefas 

dos utilizadores de forma a que estes detetem mais facilmente erros e os consigam corrigir antes da 

informação chegar ao gestor de informação. Isto evita trabalho em correções por parte do gestor e 

tempo gasto na deteção da origem do erro ou no preenchimento de informação em falta. Além disso, a 

macro criada para a impressão do resumo diário na Secção 3 permite que a folha de registo preenchida 

manualmente deixe de existir e, assim, reduz-se o tempo total em cerca de 17 minutos, uma vez que 

segundo a literatura era o tempo gasto no seu preenchimento e transporte. (31). A integração das 

existências iniciais e finais das matérias-primas e produtos na Máscara da Secção 2 e respetivos 

cálculos, permitiu eliminar uma ferramenta em Excel dedicada ao controlo de stock. Com o 

preenchimento automático na Máscara, o chefe da Secção 2 ganhou cerca de 20 minutos para se 

dedicar a outras atividades que acrescentem valor à Fábrica. (31). 

 

De referir, que as modificações realizadas durante o estágio de tese foram comunicadas às equipas de 

todas as secções, as Máscaras passaram por um período de testes e manutenção, onde foi essencial 

o feedback fornecido pelos operadores e chefes da fábrica. Pode estimar-se que o tempo despendido 

no levantamento de lacunas e otimização destas Máscaras foi cerca de 50% de todo o trabalho de tese, 

isto porque, constantemente, surgiam sugestões e efetuavam-se melhorias para colmatar erros ou para 

aperfeiçoar o desempenho das ferramentas. 

 

4.3. Implementação da Máscara do Mapa de Controlo Operacional (MCO) 
 

A Unidade Fabril possuía, como já referido, uma Máscara mais complexa que a Máscara do BDO 

(Boletins Diários de Operação), idealizada para integrar os parâmetros da Secção 2, importar conteúdo 

das Máscaras das Secções e exportar os resultados para ficheiros adequados à leitura no SAGE X3. 

Foi essa Máscara intitulada MCO que se aproveitou e se desenvolveu de modo a capacitá-la para os 

fins a que se destinava.  
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Ao contrário das Máscaras das Secções esta ferramenta é de índole diária e, portanto, todos os dias é 

gerado um ficheiro. É preenchida por uma única pessoa que é a responsável pela gestão de informação 

operacional.  

O trabalho desenvolvido debruçou-se na interligação das ferramentas informáticas utilizadas pela parte 

Operacional de forma a automatizar todo o processo de Produção. A automatização previne erros de 

introdução manual de dados na Máscara do MCO e no sistema ERP da Empresa (SAGE X3), tornando 

a gestão de informação mais fiável e a disponibilidade da informação mais rápida na rede da Empresa, 

reduzindo tempo e recursos.  

Ao contrário das Máscaras das Secções que já existiam e que foram alvo de melhoramentos para 

aumentar o desempenho dessas ferramentas, a Máscara do MCO apesar de já existir foi bastante 

desenvolvida neste trabalho de tese. É, portanto, importante realçar os aspetos modificados e novos 

introduzidos nesta ferramenta. 

À semelhança das outras Máscaras, os contributos dados à Máscara do MCO são, em seguida, 

apresentados: 

 

Alteração na estrutura: 

• Atualização do logótipo da Empresa. 

• Disposição nova dos botões na folha “Inicio” para os passos de procedimento serem mais 

intuitivos. Consultar Anexo B, Figura 16, página 59. 

• Adição de novo botão associado a macros para atualização de stocks. 

• Ocultação de conjunto de células que remetem para matérias-primas que, de momento, não 

são utilizáveis. 

• Criação e integração de quatro novas tabelas na folha “Inputs”. Parte desta folha pode ser 

visualizada no Anexo B, Figura 17, página 59.  Uma tabela discrimina o consumo de um 

composto na Fábrica e faz a conversão de sacos para kilos. Outra tabela discrimina o consumo 

de água do dia da véspera e do dia atual e a origem da água, dados importantes para se 

efetuarem automaticamente cálculos desse consumo. A terceira tabela discrimina o destino 

dado ao vapor consumido na Fábrica, importante quando se importam os ficheiros com os 

dados de fabrico no SAGE. Finalmente, introduziu-se uma tabela com os tempos de paragem 

não programada por turno para facilitar os cálculos de produção de cada composto elaborado. 

• Elaboração dos Boletins (outputs) provocada pela revisão do plano de Produção e alteração 

de parâmetros ou introdução de novos parâmetros nos Boletins.  

• Adição de uma nova folha no Livro em Excel, designada “Dados SAGE X3”, (consultar Anexo 

B, Figura 18, página 60) com toda a informação que o gestor necessita para manipular, 

introduzir ou confirmar dados que constituem os “Seguimentos de Fabrico” a emitir, 

posteriormente, no SAGE. 

• Introdução de linhas na folha “Dados SAGE X3” para lotes e localizações de produtos, 

subprodutos e alguns consumíveis, pois constatou-se que para certos compostos não era 
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suficiente o campo de registo do número de lotes produzidos diariamente. Para o efeito, definiu-

se a possibilidade de introdução de 10 lotes por composto produzido e por dia. 

• Reestruturação das matrizes das “Declarações de Produção” e “Seguimentos de Materiais” 

para englobarem as quantidades dos compostos produzidos, respetivos lotes e localizações e 

incluírem os tempos de trabalho e paragens. 

 

Correção e adição de fórmulas: 

• Integração de fórmulas em células de inputs manuais. Fizeram-se os cálculos 

proporcionalmente por produto produzido tendo em conta o tempo de produção de cada 

composto de forma a automatizar algumas células. O objetivo é reduzir o tempo de trabalho do 

responsável pela gestão de informação na introdução de informação e minimizar erros 

provenientes de cálculos manuais. 

• Alteração da fonte das fórmulas presentes nas matrizes para que sejam cálculos provenientes 

dos dados da folha de cálculo designada de “MCO” e não diretamente dos outputs. Este 

redireccionamento nas fórmulas foi realizado porque nem toda a informação necessária para 

os cálculos está nos Boletins e para que a origem dos dados fosse única. A folha de cálculo 

“MCO” dentro do ficheiro em Excel tem toda a informação relevante para a Empresa desde 

produções, consumos, transferências, existências, contadores de água e eletricidade, vendas, 

devoluções, etc. 

• Correção e adição de fórmulas nas matrizes para cálculo das quantidades realizadas dos 

seguimentos produzidos por lote. 

 

Proteção da Máscara contra edição: 

• Criação de botões associados a macros em VBA para proteção e desproteção, mediante 

introdução da palavra-chave, do livro Excel. O objetivo é evitar a incorreta utilização da 

ferramenta, tornando impossível acrescentar ou eliminar folhas do ficheiro, bem como adicionar 

ou remover linhas e colunas.  

 

Implementação de automatismo de verificação:  

• Formatação condicional, usando um código vermelho/verde para os inputs, outputs e balanços 

energéticos e mássicos, que evidencia o preenchimento incorreto ou correto de células e a 

verificação de cálculos nas folhas da Máscara. 

• Definição de valores de setpoint para delimitação de inputs, utilizando-se a formatação 

condicional, com o mesmo código de cores, para realçar visualmente se um valor é superior 

ao objetivo definido para aquele input (por exemplo, se um parâmetro está dentro dos limites 

da especificação pré-definidos).  

• Por forma a evitar erros no tempo total efetivo de trabalho (porque existem situações de total 

paragem na fábrica por motivos de manutenção ou tempos de produção de compostos 
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diferentes elaborados no mesmo dia), estão associadas a essas células mensagens de texto 

que alertam o utilizador para a redistribuição de horas, informação que recebe do chefe de 

Fábrica.  

 

Importação dos inputs das Máscaras das Secções: 

• Revisão e criação das macros destinadas a importar os dados relevantes das Máscaras das 

Secções para a folha “Inputs” da Máscara do MCO (ver Anexo B, Figura 17, página 59) por 

forma a evitar erros provenientes da introdução manual de valores e tornar o preenchimento 

desta ferramenta mais rápido. 

 

4.3.1. Interligação da Máscara do MCO com o SAGE X3  
 

A folha “Dados SAGE X3” é a folha responsável pela “ponte” entre a Máscara do MCO e o SAGE X3. 

Esta folha contém células que comportam cálculos embutidos e protegidos contra edição, para que o 

gestor de informação visualize as quantidades realizadas totais e de seguimento, e células de 

preenchimento manual e obrigatório como é o caso dos lotes, localizações de lotes, números de ordem 

e quantidades de produtos ou materiais consumidos que tenham de ser repartidos em vários lotes. É 

da responsabilidade do utilizador da Máscara certificar-se que as células estão corretamente 

preenchidas e validar toda a informação que consta nessa folha. 

Para preencher o número de ordem para cada produto, o gestor de informação ou o chefe de Fábrica 

devem emitir no SAGE X3, com antecedência, a “Ordem de Fabrico” (OF) que dá origem ao 

“Seguimento de Produção”. A OF é uma previsão baseada nas produções e consumos que se 

obtiveram na véspera do dia em que se está a preencher a Máscara do MCO. 

Para se emitir uma “Ordem de Fabrico” no SAGE X3 introduz-se, na folha referente à planificação de 

Produção, os seguintes dados de identificação: o código do estabelecimento (que se trata da referência 

da Empresa em causa), o código do artigo produzido e a quantidade de lançamento prevista como se 

pode ver na Figura 22 e Figura 23 do Anexo C, página 62. 

Ao criar a OF surge no cabeçalho por baixo do código do estabelecimento uma sequência de números 

e letras que constitui o número de ordem. É esta referência fornecida pelo SAGE que é introduzida, 

manualmente, na folha “Dados SAGE X3”. 

Na mesma folha, no campo dedicado à “Declaração de Produção” introduz-se a quantidade produzida 

de cada produto e subproduto, por secção, bem como os lotes desses produtos e a sua localização em 

armazém. Por defeito, estão pré-definidos os armazéns habituais para cada produto e subproduto, mas 

através de uma dropdown list o utilizador pode selecionar a localização pretendida.  

Quando as células atribuídas para os lotes dos produtos e subprodutos não são de preenchimento 

manual é porque se considerou que esses lotes são iguais aos lotes da matéria-prima maioritária 

consumida.  Há, no entanto, lotes de expedição que têm de ser introduzidos necessariamente à mão 
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pelo gestor de informação. Em geral, um número de lote de expedição é uma combinação do lote da 

matéria-prima consumida, da data de produção, do armazém onde se encontra e uma abreviatura da 

designação do artigo. Certos componentes como “Energia”, “Água”,” Vapor”, “Tempos de Trabalho e 

de Paragens” não possuem, como é de esperar, lote e, consequentemente, localização.  

Para que o utilizador da Máscara saiba quais os lotes que existem e as respetivas quantidades, pode 

consultar no SAGE X3, os stocks p/lote disponíveis. Ver Figura 25 do Anexo C, página 63. 

À semelhança dos lotes, existem quantidades produzidas de produtos e subprodutos cujas células 

devolvem automaticamente esses dados processuais através de fórmulas originadas a partir da folha 

do “MCO” da Máscara. Estes automatismos na folha permitem que hajam menos erros na introdução 

de dados ou nos cálculos efetuados pelo utilizador da ferramenta. Todos os produtos e matérias 

consumidas presentes na folha apresentam um código próprio. Sempre que se pretenda consultar 

informação relativa a algum artigo acede-se ao SAGE X3, pasta “Dados de base”, subpasta “Artigos”, 

comando “Artigos”. A categoria do artigo informa sobre o tipo de artigo que se trata e inclui todos os 

produtos comercializados pela Empresa, quer sejam produzidos ou comprados, assim como todas as 

matérias-primas e subsidiárias. 

Na parte dirigida aos “Seguimentos de Materiais”, são dadas as quantidades consumidas de cada 

matéria-prima (principais e subsidiárias) necessárias à produção do produto definido na “Declaração 

de Produção”. Aqui o procedimento é semelhante ao da “Declaração de Produção”, no entanto, os lotes 

são todos preenchidos manualmente. No caso de um componente apresentar uma quantidade de 

seguimento superior ao stock existente no SAGE X3, o utilizador terá de redistribuir a quantidade de 

seguimento por vários lotes.  

Na Secção 2, há a possibilidade de se criar, no mesmo dia, duas “Ordens de Fabrico” e, portanto, obter 

dois números de ordem. Nesse caso têm de ser introduzidas, manualmente, as quantidades realizadas 

totais dos produtos e subprodutos bem como as quantidades de seguimento de todas as matérias-

primas utilizadas na segunda ordem do dia (Ordem 2).  

Os “Seguimentos de Fabrico” constituído pelas “Declarações de Produção” e “Seguimentos de 

Materiais” são os inputs do SAGE.  

De forma a exportar as “Declarações de Produção” e “Seguimentos de Materiais” do ficheiro Excel 

(Máscara do MCO) para o SAGE X3, é necessário obedecer aos modelos que este software contém 

para que os ficheiros externos sejam aceites e os dados interpretados.  

Para tal, as “Declarações de Produção” e “Seguimentos de Materiais” são exportados para formato.CSV 

que os torna ficheiros reconhecidos e aceites pelo SAGE. Os modelos ou matrizes para as 

“Declarações de Produção” e “Seguimentos de Materiais” já tinham sido idealizadas em trabalhos 

anteriores (consultar referência bibliográfica (31)), contudo, com a adição de lotes nos produtos e 

matérias consumidas, inserção dos tempos de trabalho e paragens (programada e não programada) e, 

dada a possibilidade de criar duas ordens na Secção 2, esses modelos foram revistos e reformulados. 

Tal não só implicou alterações na estrutura das matrizes das “Declarações de Produção” e 
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“Seguimentos de Materiais” de todos os produtos, subprodutos e matérias-primas consumidas, como 

também, alterações nas macros responsáveis pela exportação desses modelos. 

De seguida, apresentam-se os formatos considerados na construção das matrizes: 

Para as “Declarações de Produção” o modelo criado apresenta as características da Figura 8: 

 

Para os “Seguimentos de Materiais” o modelo apresenta as características da Figura 9: 

 

A exportação das “Declarações de Produção” e “Seguimentos de Materiais” par ficheiros .CSV é feita 

recorrendo a um botão, na folha “Início”, associado a uma macro em VBA. Consultar Anexo D para 

visualizar parte das macros criadas para exportação – Figura 30 e Figura 31 – páginas 66 e 67. Após 

a exportação dos ficheiros.CSV para o desktop do gestor de informação, este terá de importar os 

mesmos, individualmente, para o SAGE X3 (ver Anexo C, Figura 24, página 63). 

Para efetuar a importação dos ficheiros .CSV no SAGE, acede-se à pasta “Exploração”, subpasta 

“Importação/Exportação”, comando “Importação” e seleciona-se o modelo de importação pretendido, 

com a designação YMKMS, quando se pretende importar os “Seguimentos de Materiais” ou o modelo 

YIBMKI para importar as “Declarações de Produção” (consultar Anexo C, Figura 26 e Figura 27, página 

64). Por norma, o gestor de informação realiza primeiro as “Declarações de Produção” e só depois os 

“Seguimentos de Materiais”, ou seja, começa por indicar os produtos produzidos e depois as matérias 

que foram consumidas para gerar esses produtos. Os primeiros produtos a serem importados no SAGE, 

geralmente, são a água e o vapor pois estão presentes em todos os restantes componentes, 

constituindo produtos, mas também matérias consumidas para a formação de outros produtos 

fabricados. 

Figura 8 - Esquema da matriz das Declarações de Produção para aceitação no SAGE X3. 

Figura 9 - Esquema da matriz das Seguimentos de Materiais para aceitação no SAGE X3. 
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Após se selecionar o modelo de importação, surge uma janela Windows onde o utilizador terá apenas 

de escolher os ficheiros que foram exportados e guardados e que pretende importar para o SAGE. Os 

ficheiros são guardados automaticamente com a informação do tipo de seguimento (“Seg_Prod” para 

as “Declarações de Produção” e “Seg_Mat” para os “Seguimentos de Materiais”), com a data do ficheiro 

de origem, com a designação dos artigos e com o número de ordem.  A Figura 10 mostra a janela 

Windows que aparece ao gestor de informação. Ocultaram-se algumas zonas da imagem por questões 

de confidencialidade. 

 

A principal diferença observada, usando esta funcionalidade da Máscara, em comparação com a 

introdução manual da informação no SAGE, é a criação de ficheiros distintos para as “Declarações de 

Produção” e “Seguimentos de Materiais”. Ou seja, no estado inicial, um número de ordem continha os 

produtos fabricados e componentes consumidos na mesma ficha. Atualmente, geram-se dois ficheiros 

com o mesmo número de ordem: um para o produto fabricado e outro para as matérias consumidas na 

formação desse produto. Embora isto constitua um inconveniente, uma vez que o gestor quando quiser 

consultar um “Seguimento de Fabrico” tem de procurar dois ficheiros no SAGE X3 em vez de um só 

ficheiro, não é considerada uma limitação porque num futuro próximo, com a nova versão do SAGE 

implementada, as emissões das “Declarações de Produção” e “Seguimentos de Materiais” vão passar 

a ser, legitimamente, distintas. Portanto, de momento, isso não constitui um problema, mas apenas 

uma mudança de hábito em relação ao procedimento no estado inicial. Além disso, consultando a 

literatura, a automatização das emissões das “Declarações de Produção” e “Seguimentos de Materiais” 

no SAGE X3 reduz cerca de metade do tempo em relação ao estado inicial. (31). 

Figura 10 - Visualização da pasta e ficheiros .CSV que devem ser selecionados para 

importação no SAGE X3. 
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4.3.2. Interligação da Máscara do MCO com o BI 
 

Por forma a reduzir o tempo de preenchimento da Máscara do MCO desenvolveu-se uma versão 

conectada ao BI. Para tal, foi necessário instalar o módulo Add-in do SEI no Excel e ter conta no SEI 

da Empresa.  

Esta versão, à semelhança do que se fez na Máscara da Secção 2, facilita o preenchimento dos inputs 

uma vez que entradas e saídas de produtos, subprodutos e matérias-primas principais e subsidiárias 

provêm diretamente do BI, em vez de ser um campo preenchido manualmente pelo responsável pela 

gestão de informação. São 24 artigos preenchidos automaticamente pelo BI. O BI reflete a informação 

que consta no SAGE X3 e, portanto, tudo o que é registado à entrada e saída da Báscula. 

Os inputs obtidos a partir do BI são construídos através de fórmulas wizards que fornecem a quantidade 

de stock existente em SAGE naquele dia. Para isso é necessário indicar nas fórmulas, o código do 

estabelecimento, o código do artigo, o tipo de movimento pretendido (entrada, saída/vendas) e o dia a 

analisar, que é preenchido na folha “Inicio” da Máscara. 

Os tipos de movimento são definidos de acordo com a empresa. Neste caso, alguns dos movimentos 

que se encontram no SAGE para produtos fabricados (FAB) são: 

• Entradas Diversas (movimento 1) 

• Saídas Diversas (movimento 2) 

• Receção do fornecedor (movimento 3) 

• Expedição Cliente (movimento 4) 

• Entrada OF (movimento 5) 

• Saída OF (movimento 6) 

• Devolução de receção (movimento 11) 

• Devolução de expedição (movimento 12) 

 

Para os movimentos relativos a entradas e saídas, considerou-se os primeiros seis tipos de movimento, 

sendo os números pares todas as saídas possíveis e os números ímpares as entradas. Nas entradas 

teve-se em consideração as devoluções de receção (movimento 11) e nas saídas as devoluções de 

expedição (movimento 12). As devoluções de receção ocorrem quando o cliente, por qualquer razão, 

não fica satisfeito com o produto e devolve à Empresa, enquanto que, as devoluções de expedição 

acontecem quando a Empresa recebe uma mercadoria e devolve ao fornecedor. 

Um exemplo, das fórmulas implementadas que servem de ligação ao BI é a seguinte expressão: 

𝑁𝑒𝑐𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠("𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎"; "𝑆𝑇𝑂𝐽𝑂𝑈. 𝑄𝑇𝑌𝑆𝑇𝑈_0"; "𝑆𝑢𝑚"; "𝑆𝑇𝑂𝐽𝑂𝑈. 𝑆𝑇𝑂𝐹𝐶𝑌_0, 𝑆𝑇𝑂𝐽𝑂𝑈. 𝐼𝑇𝑀𝑅𝐸𝐹_0, 𝑆𝑇𝑂𝐽𝑂𝑈. 

𝑇𝑅𝑆𝑇𝑌𝑃_0, 𝑃𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑃𝑇. 𝑅𝐶𝑃𝐷𝐴𝑇_0""; " … ") (1) 
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Cada uma das tags corresponde a um campo ou coluna no SAGE. Assim, "𝑆𝑇𝑂𝐽𝑂𝑈. 𝑄𝑇𝑌𝑆𝑇𝑈_0" refere-

se à quantidade de stock existente até à data de consulta, "𝑆𝑇𝑂𝐽𝑂𝑈. 𝑆𝑇𝑂𝐹𝐶𝑌_0" é o código do 

estabelecimento, "𝑆𝑇𝑂𝐽𝑂𝑈. 𝐼𝑇𝑀𝑅𝐸𝐹_0" refere-se ao código do artigo, "𝑆𝑇𝑂𝐽𝑂𝑈𝑇𝑅𝑆𝑇𝑌𝑃_0" indica os 

tipos de movimentos e, finalmente, "𝑃𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑃𝑇. 𝑅𝐶𝑃𝐷𝐴𝑇_0" refere-se às entradas, logo, vai procurar a 

data de receção enquanto, “SDELIVERY.SHIDAT_0" vai procurar a data de expedição (saída/venda). 

Para além dos 24 inputs provenientes do BI, introduziu-se uma tabela na folha “Dados SAGE X3” para 

verificação de alguns stocks de compostos consumíveis, cujo objetivo é comparar a quantidade real 

desse composto com a quantidade que está no SAGE. Ao lado da tabela está uma coluna, designada 

“Alertas”, com formatação condicional. Caso a quantidade de consumo calculada para essas matérias 

seja superior à quantidade em stock que está em sistema, a célula fica vermelha, caso contrário, fica 

verde. A tabela mencionada encontra-se na Figura 11. Por motivos de confidencialidade ocultaram-se 

as designações dos componentes. 

 

Esta versão da Máscara do MCO tem ainda a particularidade de o utilizador poder visualizar em tabelas 

dinâmicas criadas, os lotes, localizações de lotes e quantidades de matérias-primas maioritariamente 

consumidas sem ter de recorrer à ferramenta do SAGE para efetuar tal consulta. 

As tabelas dinâmicas foram construídas tendo em conta o código do estabelecimento, o tipo de 

movimento (consumos ou saída OF), o código do artigo e o período de tempo desde o início da 

implementação do SAGE na Empresa (dia 1 de janeiro de 2012) até à data que se pretende analisar. 

É importante que, logo após o utilizador introduzir a data na folha “Inicio” da Máscara do MCO, atualize 

as tabelas dinâmicas no botão “Atualizar Stocks”. Esse botão está associado a uma macro que 

desbloqueia a Máscara temporariamente, atualiza a informação das tabelas e volta a bloquear a 

Máscara. A macro encontra-se na Figura 34 do Anexo D, página 69. 

Em conclusão, a Máscara do MCO foi criada com o objetivo de funcionar como uma ferramenta de 

consolidação e compilação de toda a informação operacional e como elemento de ligação entre os 

Figura 11 - Tabela para verificação de stocks, com recurso ao BI. 
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dados processuais de todas as Secções e a base de dados do SAGE X3. Para tal, esta ferramenta foi 

projetada de forma a automatizar todos os passos, quer sejam passos de importações dos inputs das 

Máscaras das Secções, quer sejam passos de exportações das produções e matérias consumidas para 

ficheiros .CSV. Foi também dotada de alguns aspetos correlacionados com o BI, tornando-a uma 

ferramenta mais completa e automática. Todos estes automatismos e funcionalidades contribuíram 

para minimizar o número de erros com introduções de valores feitos manualmente, reduzir o tempo de 

consulta de informação necessária ao preenchimento de algumas células, abandonar os registos em 

papel provenientes das Secções e agilizar todo o processo de gestão de informação.  

O processo de transição do Estado Inicial para o Estado Atual (representado na Figura 12) foi 

devidamente acompanhado desde a sua implementação, testes e manutenção, bem como o processo 

de formação na utilização da nova ferramenta ao gestor de informação. Todo este processo de 

desenvolvimento e implementação da Máscara do MCO correspondeu sensivelmente a 30% do tempo 

total do estágio realizado na Empresa. 
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Figura 12 - Esquema ilustrativo do Estado Atual: MCO. 
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4.4. Criação da Máscara com acesso ao BI 
 

A ferramenta em Excel do BI surgiu com o intuito de criar uma Máscara fácil de interpretar e utilizar 

pelos chefes das Secções e, principalmente, pelo gestor de informação que proporcionasse uma 

visualização rápida dos Boletins de Operação obtidos diretamente do SAGE. (Ver Anexo B, Figura 20, 

página 61). 

Esta ferramenta procura auxiliar essencialmente o responsável pela gestão de informação quando são 

detetadas incoerências nos Boletins Diários da Produção provocadas por erros cometidos. A procura 

da origem do problema é feita, atualmente, consultando boletim a boletim, em formato papel ou digital, 

e verificando dados respetivos a dias, semanas, meses ou até anos, o que torna o procedimento por 

vezes demorado e impraticável. 

 

Com a Máscara do BI, o gestor de informação consegue visualizar os Boletins referentes a um dia ou 

obter as diferenças registadas entre boletins (quantidades consumidas, produzidas e existências) 

referentes a um período de tempo e, assim, chegar mais facilmente ao cerne do problema. Para além 

dos Boletins, esta Máscara está idealizada para visualizar os “Indicadores Kaizen” em cada secção, 

tendo em conta o período de tempo consultado. Ao permitir uma pesquisa rápida da informação que 

consta no SAGE relativa aos dados processuais e KPI`s, esta Máscara, pode servir também de auxílio 

a tratamentos estatísticos e análise de tendências na fábrica, pois permite a comparação de fatores ao 

longo do tempo e, consequentemente, acompanhar a evolução de determinados parâmetros.  

 

Em suma, a Máscara evita a procura em formato papel ou digital de dados de produção. Proporciona 

ainda uma visão global e temporal dessa informação, o que faz com que, seja mais rápido o acesso à 

informação, possibilitando ao gestor de informação despender mais tempo na resolução de problemas 

e desenvolvimento de melhorias do que na procura de erros e suas origens.  

 

Por forma a construir a Máscara do BI, começou por fazer-se um levantamento de toda a informação 

que consta nos Boletins de Operação da Máscara do MCO, mas que não está presente no software 

SAGE X3. Quanto mais informação vier do SAGE, melhor será a construção dos Boletins via BI uma 

vez que tornará a ferramenta mais completa e credível, dado que tudo o que está no SAGE é a versão 

oficial dos dados processuais. Todas as informações relevantes presentes nos Boletins que não 

estejam no SAGE devem ser mais tarde analisadas, a fim de perceber a importância da sua 

implementação na base de dados do software. Enquanto essa análise e revisão da nova versão do 

SAGE não for feita, a ferramenta desenhada importa da Máscara do MCO todos os dados que não se 

encontram no SAGE.  

 

Feito o levantamento verificou-se que os consumos de água e eletricidade gerais não se encontram no 

sistema ERP da Empresa. Com a nova versão do SAGE, que será implementada em junho de 2018, 

passará a haver as condições necessárias para se introduzir a informação em falta.  
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A importação da informação proveniente da Máscara do MCO (ver exemplo no Anexo D, Figura 32, 

página 68) foi idealizada de acordo com o que o utilizador desejar consultar, ou seja, se pretende 

consultar um dia ou um intervalo de tempo. Quando é colocada apenas uma data, a Máscara importa 

diretamente os dados do Boletim desse dia com a informação diária, mensal e anual. Quando o 

utilizador preenche a Máscara do BI com um intervalo de tempo, terá de selecionar o ficheiro da 

Máscara do MCO relativo à primeira data e depois relativo à segunda data e, em seguida, carregar no 

botão “Calcular MCO”. Este botão está associado a macros que calculam as diferenças entre os 

consumos de contadores e outros parâmetros entre esses dois dias. É de notar que, quando se consulta 

um período de tempo, as tabelas com a informação “mensal” e “anual” não são preenchidas uma vez 

que podem ser introduzidos intervalos de tempo de meses e anos distintos. 

 

Para construir a folha dos “Indicadores Kaizen” fez-se um levantamento de todos os KPI`s processuais 

da Empresa, recorrendo-se a documentação interna, e organizou-se a informação por secção. Depois, 

estudaram-se os cálculos para obtenção desses indicadores e reproduziram-se essas fórmulas 

utilizando os outputs da própria Máscara. No caso da informação que não constava nos outputs, 

criaram-se botões para importação dos dados via Máscaras das Secções. 

 

Foram também introduzidas tabelas dinâmicas, no separador “Tabelas”, onde o utilizador da Máscara 

pode consultar todos os movimentos, produções e consumos dos compostos e filtrar a informação por 

lotes, artigos e ordens de fabrico. Apesar da informação só ser atualizada quando o utilizador introduz 

o período de tempo que pretende analisar, o computador demora algum tempo (cerca de 5 min) a 

processar toda a informação proveniente do SAGE, o que pode constituir uma limitação à Máscara. 

 

Note-se que a Máscara do BI ainda não se encontra na rede de informação nem está apta para tal uma 

vez que os testes realizados à mesma mostraram que existem algumas discrepâncias entre o que está 

registado nos Boletins e o que já foi atualizado no SAGE. Houve também alterações na estrutura dos 

Boletins que foram corrigidas nas Máscaras das Secções e do MCO, mas que, por falta de tempo, não 

se efetuaram a esta ferramenta e, portanto, é preciso rever alguns aspetos do seu template. A criação 

do scaffold e das funcionalidades da Máscara correspondem a cerca de 10% de todo o tempo investido 

no trabalho de tese. 

 

Resumindo, ainda há um caminho a percorrer no desenvolvimento desta ferramenta, mas quando for 

finalizada e implementada, tornará possível a qualquer operador ou gestor da fábrica, sem grande 

entendimento em BI, consultar Boletins de Operação referentes a um dia ou intervalo de tempo, bem 

como acompanhar a evolução e tendência dos KPI`s ao longo do tempo. 
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5. Conclusão 
 

 

O presente trabalho, surgiu da necessidade de melhorar a eficiência do ciclo de gestão de informação 

da Empresa através da otimização de ferramentas informáticas. O principal objetivo era consolidar e 

automatizar todo o processo de forma a haver interligação entre ferramentas informáticas e menor 

desperdício de tempo (redução global de 40,1% (31)), probabilidade de erros, documentos em papel e 

informação dispersa ou em falta.  

As constantes melhorias realizadas às Máscaras em Excel das Secções (72 melhorias em 90 casos 

listados), contribuíram para minimizar erros e número de não conformidades, motivando os operadores 

e chefe de Fábrica a adotar uma postura mais pró-ativa e menos cética em relação às Máscaras, que 

são, atualmente, o meio mais credível e facilitador no cálculo de consumos, produções e existências. 

A Máscara do MCO no estado inicial, foi alvo de testes para despiste de erros e de atualizações por 

forma a corresponder à realidade operacional e de identificação e implementação de melhorias. Foram 

feitos desenvolvimentos em relação às importações das Máscaras das Secções e exportações dos 

“Seguimentos de Fabrico”, pelo que, atualmente, já é possível emitir “Declarações de Produção” e 

“Seguimentos de Materiais” em formato .CSV, a partir dos dados existentes no MCO.  

Foi ainda desenvolvida uma ferramenta de auxílio à análise de decisão, utilizando o software Microsoft® 

Excel, para facilitar o estudo de tendências e análises ao histórico dos Boletins Operacionais e 

Indicadores Kaizen, bem como a deteção de lacunas que possam existir no fluxo de informação da 

fábrica. No entanto, a Máscara do BI necessita de um período mais longo para teste e desenvolvimento.  

Em resumo, este trabalho contribuiu para um fluxo de informação mais consolidado na Empresa visto 

que reduziu a complexidade e número de erros nas Máscaras das Secções. Reduziu também as fontes 

de informação com a diminuição do número de ficheiros Excel (na Secção 2) e documentos em papel 

existentes (todas as secções foram dotadas de macros para exportação de relatórios para PDF). E, por 

último, a automatização de todo o processo aumentou a responsabilidade dos operadores no 

preenchimento da informação necessária e reduziu o trabalho despendido em verificações e correções 

da informação que chega ao responsável pela sua gestão.  
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6. Proposta de Melhoria Futura 
 

 

Para trabalhos futuros na área da gestão de informação será importante continuar a apostar na melhoria 

das Máscaras operacionais das secções para que contenham informação atualizada e útil para os 

operadores, simplificando-as, sempre que possível, em conteúdo e apresentação, de forma a estarem 

mais próximas da realidade de quem utiliza diariamente essas ferramentas.  

 

6.1. Máscara MCO 
 

Para melhorar a ferramenta MCO deve apostar-se na automatização total dos seus inputs, 

principalmente, no que diz respeito à informação proveniente da Máscara da Secção 4, seja através de 

uma Máscara própria para essa secção ou através da ferramenta SAGE X3.  

A Máscara da Secção 4 que atualmente existe é muito complexa e contém informação de todas as 

secções, o que a torna confusa. O seu conteúdo é difícil de entender e a informação a retirar também. 

É importante reestruturar toda a Máscara e rever o conteúdo com importância para o negócio, a fim de 

desenvolver uma nova Máscara para esta secção. Caso a nova versão do SAGE contemple tudo o que 

é necessário desta secção, poder-se-á integrar diretamente na Máscara do MCO via BI a informação 

desta secção à semelhança do que se fez para as entradas e saídas das matérias-primas e produtos.   

 

No estado inicial a Secção 2 não estava integrada na Máscara do BDO pelo que o chefe dessa Secção 

era responsável por emitir os “Seguimentos de Fabrico” para o SAGE, enquanto o gestor de informação 

era encarregue de emitir tudo o resto (proveniente das Secções 1, 3 e 4). Atualmente, a Máscara do 

MCO contempla a Secção 2 e toda a informação necessária para as “Declarações de Produção” e 

“Seguimentos de Materiais” de todos os produtos e matérias-primas e, portanto, propõe-se centralizar 

essa tarefa, incumbindo o gestor de informação por todas as emissões.     

 

6.2. SAGE X3 
 

No estado atual as importações dos ficheiros no SAGE X3, relativos às “Declarações de Produção” e 

“Seguimentos de Materiais”, é feita manual e individualmente. Propõe-se um novo projeto que 

desenvolva uma alternativa ao método atual de forma a tornar o processo mais automático, por 

exemplo, criando-se rotinas em SAGE X3, que possibilitem a integração de inúmeros ficheiros numa 

pasta predefinida ou investigando uma solução de programação que possibilite exportar os 

seguimentos da Máscara do MCO diretamente para o SAGE sem a intervenção do gestor de 

informação.  
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6.3. Máscara BI 
 

A Máscara do BI é uma ferramenta em Excel que deve ser mais aperfeiçoada, desenvolvida e testada 

antes de ser integrada na rede de informação da Empresa e utilizada pelos funcionários. 

  

Propõem-se as seguintes sugestões de melhoria:  

 

Na folha “Inicio”, (ver Anexo B, Figura 19, página 60) sugere-se a criação de botões e macros que, à 

semelhança do que foi feito para os Boletins, permitam que se imprima, exporte para PDF e se envie 

por mail a informação obtida dos Indicadores. 

 

Na folha “Outputs” existe um conjunto de células referentes à Secção 4 que não estão a fazer 

importação via Máscara MCO nem via BI, uma vez que a nova versão do SAGE, que entra em vigor 

em junho de 2018, vai conter informação dessa secção. Portanto, num futuro próximo, quando houver 

as condições adequadas para tal, poder-se-á interligar essas células ao BI. Ainda, nesta folha, houve 

alterações na estrutura dos Boletins, nomeadamente no resumo diário/periódico e no Boletim 

respeitante à Secção 2, cujas fórmulas não foram corrigidas. Além disso, sabe-se que num futuro 

próximo a fábrica vai começar a elaborar outro produto que deverá ser integrado nos Boletins de 

Operação. Assim, torna-se necessário rever o plano de Produção e fazer os ajustes e atualizações 

necessárias aos Boletins existentes. 

 

Na folha “Indicadores Kaizen” existem células que estão a importar via Máscara das Secções (ver 

Anexo B, Figura 21, página 61), contudo, deve-se rever o código das macros associadas pois, de 

momento, só está a considerar a consulta num dia e não num intervalo de tempo. Propõe-se, à 

semelhança do que foi feito na importação da Máscara do MCO, criar um botão associado a uma macro 

que devolva as diferenças entre indicadores. 
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