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Resumo 

O presente trabalho teve como objectivo a análise e o melhoramento dos níveis de 

qualidade percepcionados pelo consumidor de bolachas produzidas na fábrica de Mem Martins 

da Mondelēz International.  

O trabalho iniciou-se com a análise das reclamações recebidas pela fábrica sobre as 

bolachas aí produzidas, com o objectivo de identificar focos de reclamação a nível de produtos e 

a nível de categorias de reclamação. Daqui, concluiu-se que as bolachas mais reclamadas eram 

as Yayitas Mel, nas categorias de bolacha mal cozida e de sabor alterado, e as Ritz Original, nas 

categorias de bolacha partida, mal cozida, com sabor velho/rançoso e salgado. Uma posterior 

análise em função do tempo permitiu concluir que as acções correctivas já implementadas a 

nível da linha de produção de Yayitas conseguiram eliminar as causas de reclamação, não 

havendo qualquer reclamação para este produto no momento em que foi efectuado este 

trabalho. Assim sendo, este trabalho focou-se na análise das reclamações relativas a Ritz 

Original. Na tentativa de encontrar e de validar as causas de reclamação, para que se pudesse 

agir nas áreas de oportunidade, foram efectuadas diversas análises a diferentes aspectos da 

linha e do produto. Concluiu-se que o nível de bolacha partida à saída da fábrica era superior ao 

máximo especificado. Ao trocar a peça de equipamento que mais influência tinha no partir da 

bolacha, os níveis de bolacha partida desceram consideravelmente. Para as reclamações a nível 

de sabor, não foi identificada qualquer causa, uma vez que o índice de peróxidos da gordura 

aspergida na bolacha à saída do forno e da gordura na bolacha se encontraram sempre 

conformes. No entanto, foram detectados valores de humidade elevados nas bolachas 

reclamadas por mau sabor. Por fim, foi também efectuada uma análise à linha para identificar 

potenciais situações que poderiam representar um risco de inclusão de material estranho nas 

bolachas. Para todas estas situações, foram sugeridas acções correctivas e procedimentos 

preventivos e de detecção a montante, no caso de ocorrência. Assim, evita-se que seja lesado o 

nível de qualidade do produto percepcionado pelo consumidor. 

 

Palavras-chave: bolacha, indústria alimentar, qualidade, percepção de qualidade, reclamação. 
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Abstract 

The present study was developed with the intent of analyzing and improving the levels of 

quality perceived by consumers of biscuits produced at the Mem Martins plant, from Mondelēz 

International. 

This study began with the analysis of the complaints received in the factory, concerning the 

cookies produced in here, in order to identify focal products and categories of complaint. It was 

concluded that most complaints were related with Yayitas Mel, in the categories of undercooked 

and abnormal taste, and with Ritz Original, in the categories of broken, undercooked, with stale, 

rancid and salty taste. Further analysis throughout time led to the conclusion that the corrective 

actions already implemented at the production line of Yayitas managed to offset the causes of 

complaint, with no complaints for this product at the time of this study. Therefore, this study 

focuses on analyzing complaints on Ritz Original. In an attempt to validate and to find complaint 

sources, so that it could be acted on the areas of opportunity, several analyses regarding different 

aspects of the production line and of the product took place. It was concluded that the level of 

breakage was actually higher than maximum allowed by the specification. After changing the 

equipment with higher impact on the breakage, the situation was solved. For complaints in the 

taste category, no source was identified, since the peroxide values of the fat sprayed on the 

cookies’ surface and of the fat in the cookies were found to always comply with the specifications. 

Finally, another analysis was also performed in the production line to identify potential situations 

that could represent a risk of inclusion of foreign material in the cookies. For all these situations, 

corrective actions and preventive and monitoring procedures ahead of product release were 

suggested. In that way, the decreasing of the level of quality perceived by the consumers is 

avoided. 

 

Keywords: cookie, food industry, quality, quality perception, complaint. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento do trabalho 

O presente trabalho teve como objectivo a análise e o melhoramento dos níveis de 

qualidade percepcionados pelo consumidor de bolachas produzidas na fábrica de Mem 

Martins da Mondelēz International. Para tal, analisaram-se as reclamações recebidas pela 

fábrica para identificar os focos de reclamação, tanto a nível de produtos como a nível de 

categorias de reclamação. Posteriormente, analisaram-se em detalhe as possíveis causas 

que conduziram às reclamações. Por último, sugeriram-se acções de melhoria, a aplicar a 

nível interno, para melhorar os níveis de qualidade, no sentido de ir ao encontro daquilo que 

o consumidor espera como nível mínimo de qualidade. 

O trabalho inicia-se com a apresentação da empresa, com especial atenção à fábrica de 

Mem Martins, e ao modo como o Departamento de Qualidade trata as reclamações 

recebidas. Segue-se um capítulo de revisão teórica, que aborda os temas de produção 

industrial de bolachas e de qualidade a nível da indústria alimentar. Por último, apresentam- 

-se métodos e ferramentas de qualidade, alguns utilizados no decorrer do trabalho. Em 

seguida, é efectuada uma análise às reclamações recebidas para cada produto, tendo em 

conta o seu número absoluto e, em seguida, tendo em conta a sua quantidade vs. 

quantidade produzida. Identificados os produtos mais reclamados, identificam-se em 

seguida as categorias e subcategorias que representem focos de reclamação. 

Posteriormente, comparam-se as reclamações com as notas de não conformidade 

identificadas em fábrica. No capítulo seguinte são apresentados os materiais e os métodos 

utilizados na análise dos focos de reclamações identificados previamente, procedendo-se de 

seguida a essa análise e à discussão dos resultados obtidos. Por último, quando aplicável, 

são sugeridas acções de melhoria a implementar de modo a evitar e identificar possíveis 

não conformidades em fábrica, impedindo que produto defeituoso siga para o mercado e 

seja posteriormente reclamado. 

1.2. A Mondelēz International 

A Mondelēz International, Inc. é a maior produtora de chocolate e de bolachas, a 

segunda maior de rebuçados e café e a terceira maior de pastilhas elásticas da Europa [1]. 

Lançada em Outubro de 2012, a empresa engloba as marcas bilionárias da anterior Kraft 

Foods, Inc., como a Milka, a Toblerone, a Jacobs, a Tassimo, a Carte Noir, a LU, a Oreo, 25 

destas com mais de 100 anos [1, 2]. A Mondelēz International tem operações distribuídas 

por mais de 80 países e comercializa os seus produtos por todo o mundo, obtendo assim 

receitas de cerca de $ 35 mil milhões em 2013 [1, 3]. 
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Figura 1-1 – Logótipo da marca Mondelēz International, presente em todos os seus produtos. 

1.2.1. Caracterização da fábrica de Mem Martins 

Em Portugal, a Mondelēz Internacional encontra-se como uma das 10 maiores 

empresas de alimentos e bebidas [1]. A fábrica de Mem Martins (a 30 km a oeste de Lisboa) 

divide-se, actualmente, em 5 linhas de produção que laboram continuamente, por turnos, de 

acordo com as necessidades de produção [4], assegurando a produção de diferentes tipos 

de bolachas a partir de diferentes massas (3 linhas para massas curtas e 2 para massas 

duras), diferentes tipos de formação (molde rotativo, laminagem com rolo de corte e cortador 

de arame) e diferentes tecnologias de embalagem (embalamento vertical, embalamento 

horizontal por flow packs, embalamento manual em cuvetes e embalamento em rolos).  

 

Figura 1-2 – Vista aérea da fábrica de Mem Martins, da Mondelēz International. 

Construída em 1979, ocupa uma área de 56 000 m² (19 500 m² de área construída) e 

emprega cerca de 100 pessoas, a maioria com funções na produção. Nos últimos anos, com 

a aquisição da fábrica pela antiga Kraft, houve algumas mudanças a nível de produtos 
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produzidos: antes produziam-se bolachas de baixo valor acrescentado, destinadas a um 

mercado maioritariamente português, e agora produzem-se maioritariamente bolachas de 

grande relevância comercial, como as Belvita, as Ritz e as Fruit&Fit, o que se traduz em 

86% de produto produzido exportado para o mercado europeu. Produzem-se anualmente 

15 mil toneladas de bolachas, trabalhando a 48% da capacidade total [4]. 

A fábrica está organizada em vários departamentos, entre eles o da Produção, 

responsável em transformar matérias-primas em produto acabado, e o da Qualidade que se 

divide em duas grandes vertentes: os sistemas de qualidade, que incluem a recepção de 

matérias-primas, reclamação a fornecedores, investigação de reclamações de clientes e 

consumidores, análise de fichas de não-conformidades, estabelecimento de acções 

correctivas e preventivas, análise de águas e calibrações; e a segurança alimentar, que 

inclui boas práticas de fabrico, controlo de pragas, planos de higiene e limpeza, plano 

HACCP, controlo de objectos estranhos. O principal objectivo deste departamento é garantir 

satisfação dos consumidores, clientes, fornecedores, accionistas e colaboradores no 

produto que é produzido e enviado para o mercado, tendo também a certeza que se faz 

sempre bem e à primeira, potenciando assim a eficiência e o nível de serviço [2]. 

 

Figura 1-3 – Alguns dos produtos produzidos na fábrica de Mem Martins, da Mondelēz International. 
 

1.2.2. Percepção dos níveis de qualidade por parte dos consumidores 

Uma reclamação é qualquer expressão de insatisfação com um produto ou serviço, por 

parte do consumidor. Estas podem advir da parte do consumidor final ou da parte do cliente, 

que é o comprador do produto numa fase da cadeia de distribuição. Exemplos de clientes 

são os distribuidores, os hipermercados e os retalhistas. Doravante, consumidores ou 

clientes serão sempre simplesmente designados de consumidores. 

A política de gestão de reclamações da Mondelēz International permite perceber o nível 

de qualidade dos seus produtos percepcionado pelos consumidores. A empresa incentiva a 

que os mesmos comuniquem consigo, seja para manifestar uma sugestão, para solicitar 
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uma informação, para a felicitar ou para fazer uma reclamação, contribuindo para uma 

política de melhoria contínua. Para tal, em cada embalagem deve existir um número de 

telefone de contacto, preferencialmente gratuito, uma morada ou um e-mail. Deverá também 

ser disponibilizado, no site da empresa, uma área de contacto com um formulário para o 

mesmo efeito [5, 6]. 

Todas as áreas de negócio da Mondelēz International têm destacado um departamento 

que providencia uma interface entre a empresa e o consumidor (Centro de Serviços ao 

Consumidor). Neste departamento trabalham pessoas contratadas externamente, com 

formação específica em comunicação, que são responsáveis por receber as reclamações e 

responder às mesmas, respeitando sempre as políticas locais e reflectindo a postura da 

Mondelēz International perante o consumidor. Se alguma informação for comunicada a 

pessoal interno com outras funções, estes devem sempre reencaminhá-la para o Centro de 

Serviços ao Consumidor. O Centro de Serviços ao Consumidor é então responsável por 

efectuar o registo das reclamações numa base de dados da Mondelēz International 

designada por VOICE (Vision of Insights via Consumer Experiences), classificá-las e orientá-

las para as unidades fabris responsáveis pela produção do produto reclamado. Nos dados 

recolhidos e registados constam a data de reclamação, o nome do produto, o peso indicado 

na embalagem, o lote e data de validade registadas na mesma [5, 6]. 

 

Figura 1-4 – Código do lote aplicado nas embalagens de produtos da Mondelēz International. 

O lote actualmente em vigor é um conjunto de caracteres (letras e números) que 

permitem identificar a unidade fabril, a linha, o ano, a semana, o dia e o turno em que o 

produto foi produzido, garantindo assim a rastreabilidade do mesmo. Na Figura 1-4 tem-se 

um exemplo de uma bolacha produzida no dia 8 de Dezembro 2013, ou seja, no dia 7 da 

semana 49 de 2013. Sendo o exemplo de bolacha Maria da Triunfo, esta é produzida em 
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Mem Martins, na linha 01 e tem uma validade de 12 meses. As reclamações são sempre 

válidas desde que o produto esteja dentro da validade [5, 6]. 

Identificado o produto em questão, o Centro de Serviços ao Consumidor classifica a 

reclamação por categoria e subcategorias. As principais categorias de reclamação são por 

aparência, textura, sabor, odor, material estranho, qualidade de embalagem, quantidade de 

produto. Estas categorias têm subcategorias associadas a cada uma delas. Por exemplo, a 

aparência pode subdividir-se em bolacha partida, de coloração anormal, de aspecto 

queimado, de aspecto oleoso, de dimensão reduzida, etc. [5, 6]. 

Posteriormente, as reclamações são tratadas pelo gestor de qualidade dessa mesma 

unidade, fazendo-se suportar dos dados de processo do dia ou dias de fabrico em causa, 

dos registos de controlo de qualidade, dos produtos guardados em shelflife e de outros 

dados que considere relevantes para identificar a origem do problema. Se necessário, o 

gestor de qualidade pode instaurar acções correctivas, elaborando soluções para impedir a 

sua repetição das não conformidades, implementando procedimentos necessários para 

eliminar as potenciais causas; reforçando os mecanismos de controlo dos Sistemas de 

Gestão Integrada, visando sempre a melhoria contínua [5, 6]. 

1.3. Bolachas e biscoitos 

A palavra “biscoito” deriva do latim panis biscoctus, e significa pão (panis) duplamente 

(bis) cozido (coctus). Antigamente eram muito simples, confeccionados apenas à base de 

farinha e água. A dupla cozedura conferia aos biscoitos um baixo teor de humidade 

desfavorável ao desenvolvimento de microrganismos, aumentando assim o seu tempo de 

conservação (shelflife). Devido a esta característica e ao facto de serem extremamente 

acessíveis a nível de custos de produção, no século XIV e seguintes, as bolachas e os 

biscoitos foram utilizados para aprovisionar as armadas dos navios e embarcações em 

diversas partes do mundo [7]. 

Se estes biscoitos eram, na altura, pouco apelativos, devido à ausência de açúcar e 

gorduras na sua composição, hoje em dia as palavras “bolacha” e “biscoito” estão 

associadas a uma grande variedade de alimentos de conveniência, que existem sob as 

formas mais deliciosas, com adição de geleias e chocolate, às mais nutritivas, com adição 

de frutas e fibras. No entanto, estes continuam a ser confeccionados com base em farinha e 

continuam a ter um longo tempo de conservação (desde que protegidos do oxigénio e da 

humidade atmosféricos). Assim sendo, os biscoitos e as bolachas representam um grande 

sector na indústria alimentar, existindo produtos adequados para todas as idades e ocasiões 

[7, 8]. 
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1.3.1. Produção de bolachas 

As bolachas são um exemplo de um produto alimentar que, há algum tempo atrás, era 

confeccionado em casa. O verdadeiro desafio para a indústria das bolachas é garantir o 

sabor, a textura e a aparência caseiros num produto de fábrica, que poderá estar até 1 ano 

na prateleira do supermercado [8].  

Uma fábrica de bolachas e biscoitos é, tipicamente, um pavilhão comprido, devido aos 

túneis do forno que costumam ser muito longos (até 150 metros de comprimento, apesar de 

em largura medirem apenas até cerca de 1,5 metros). A área que antecede o forno 

acomoda as zonas de formação da bolacha e, previamente a esta, a zona da amassadura. 

Ao pé da amassadura costumam existir zonas de pesagem e de armazenagem das 

matérias-primas, esta última de grandes dimensões. Já a seguir ao forno vem a zona de 

arrefecimento da bolacha cozida, por vezes dividida em vários andares para poupar espaço. 

Seguido do arrefecimento, as bolachas dão entrada na zona de embalamento primário e 

secundário, com recurso a máquinas automáticas de alta velocidade. Ainda há processos 

que requerem embalamento manual ou uma mistura de ambos (por exemplo, alimentação 

manual a uma embaladora automática). Há bolachas que exigem um tratamento secundário, 

que ocorrerá a seguir do forno e previamente ao embalamento, como a aplicação de 

coberturas sensíveis ao calor. Para além destas zonas, existem unidades acessórias como 

armazéns de equipamentos e de produto acabado, oficinas (eléctricas e mecânicas), 

balneários, gabinetes e todas as unidades logísticas [9]. 

A industrialização do processo de produção de bolachas começou na Grã-Bretanha 

com a revolução industrial (século XVIII), onde foram desenvolvidas máquinas e 

instrumentos para, em primeiro lugar, reduzir o trabalho manual requerido nas operações de 

produção e manipulação de massas e na formação da bolacha. Já no fim do século XIX, foi 

dada atenção à etapa da cozedura, com o desenvolvimento dos primeiros fornos mecânicos 

que conseguiam cozer bolachas continuamente. Mais tarde, desenvolveram-se 

automatismos que permitiam deslocar as massas e as bolachas pela fábrica. Por fim, há 

cerca de 40-50 anos, automatizou-se a etapa de embalamento. Até então, esta era a 

operação unitária do processo que requeria mais operários em todo o processo. Apesar de 

cada vez mais mecanizada, esta indústria está constantemente a sofrer alterações, de forma 

a aumentar a eficiência e a velocidade da produção, diminuindo a mão-de-obra e os 

desperdícios do processo [7]. 

1.3.2. Classificação de bolachas 

A classificação de bolachas e biscoitos em diferentes categorias apresenta alguns 

problemas. O primeiro deles prende-se logo com as definições de biscoito, bolachas ou 
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bolinhos (em inglês, biscuits, crackers e cookies) que se sobrepõem e confundem entre si. A 

designação atribuída a diferentes biscoitos pode ser influenciada pelo local onde nos 

encontramos, por tradições e hábitos já instalados ou até pela marca que os comercializa. 

Por vezes o nome atribuído não fornece ou fornece informação errada sobre a bolacha a 

que se refere. Por exemplo, a bolacha conhecida como cream cracker não tem creme nem 

leite na sua constituição. De uma forma geral, todas as designações se referem a um 

produto à base de farinha, enriquecido com gordura e açúcar nas mais diversas proporções. 

Existe toda uma panóplia de outros ingredientes, de acordo com a receita e com a bolacha 

que se pretende produzir [7, 10].  

Outro problema trata da quantidade de características a que se pode recorrer para 

separar as bolachas em diferentes categorias e designações. Actualmente, as bolachas 

podem ser distinguidas tendo em conta as quantidades de açúcar, gordura e farinha que 

constituem a massa que lhe deu origem; pelo método de preparação e de corte da massa 

para formação da bolacha em si; ou ainda, tendo em conta a sua aparência, textura e 

consistência no final do processo. Há ainda autores que classificam as bolachas de acordo 

com o processamento secundário que estas sofrem após cozedura, como por exemplo, se 

são cobertas por chocolate, se são banhadas a óleo, etc. [7, 10]. 
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1.3.2.1. Classificação com base na receita 

A Figura 1-5 representa a relação entre o açúcar e a gordura e a Figura 1-6 representa 

a relação entre a água e a gordura em diferentes receitas de bolachas comercializadas nos 

últimos 30 anos. As quantidades de açúcar, água e gordura foram consideradas para uma 

base de 100 unidades de farinha [7]. 

 

Figura 1-5 – Relação entre o açúcar e a gordura em diferentes massas de bolachas [7]. 

Analisando a Figura 1-5, pode-se concluir que, de uma forma geral, a quantidade de 

gordura está directamente relacionada com a quantidade de açúcar. Assim, estes dois 

ingredientes são muitas vezes mencionados em conjunto, isto é, existem receitas que 

exigem grandes quantidades de gordura e açúcar e receitas que exigem uma menor 

quantidade destes dois ingredientes, sendo maioritariamente constituídas por farinha e 

água. Uma razão para a relação directa entre as quantidades destes dois ingredientes é a 

textura típica que se pretende obter, considerando que o produto final são bolachas. Se se 

utilizasse uma receita em que as quantidades destes ingredientes fosse discrepante, não se 

obteriam texturas aceitáveis para um biscoito. É de salientar que esta relação pode não ser 

tão evidente para receitas em que a quantidade de um deles se aproxime da quantidade de 

farinha [7, 10, 11]. 
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Figura 1-6 – Relação entre a água e a gordura em diferentes massas de bolachas [7]. 

Pela Figura 1-6, verifica-se as quantidades de gordura e de água, ao contrário do caso 

anterior, estão inversamente relacionadas. A água é considerada como o ingrediente 

catalisador no processo, sendo adicionada na fase da amassadura e eliminada na cozedura 

e etapas subsequentes. Durante o tempo que a água reside na massa, esta desempenha 

funções de extrema importância como promover a hidratação de proteínas residentes na 

farinha e permitir a dissolução de açúcares, sais e outros ingredientes químicos adicionados 

na etapa da amassadura [7, 10, 11]. 

A constituição da massa de cada bolacha tem uma grande influência no comportamento 

reológico da mesma. Massas pobres em açúcar e gordura formam, durante a amassadura, 

uma estrutura tridimensional de glúten, devido à reacção de proteínas presentes na farinha 

com a água. Esta estrutura confere propriedades viscoelásticas à massa, o que se traduz 

numa maior extensibilidade, coesividade e robustez. Devido a estas características, estas 

massas são frequentemente designadas de hard dough. Já as massas ricas em gordura e 

açúcar, e consequentemente não tão ricas em água, são caracterizadas por serem suaves, 

plásticas e não extensíveis e são usualmente designadas de short dough. Após a formação 
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da bolacha a partir destas massas denominadas de “curtas”, estas não diminuem em 

tamanho e até tendem a expandir-se durante a cozedura. O contrário acontece com as 

bolachas formadas a partir de massas “duras”, que tendem a encolher durante estas etapas 

do processo. Tendo em conta estas propriedades, existem diferentes métodos e 

equipamentos para as manusear as massas e para formar bolachas a partir destas [10, 11]. 

Na Figura 1-5 estão identificadas algumas classes de bolachas: da 2 à 6 são diferentes 

tipos de crackers ou biscuits, formadas a partir de massas duras, e da 7 à 10 são cookies, 

formadas a partir de massas curtas. Nestas últimas, pode notar-se uma certa sobreposição 

entre as receitas na figura. Esta característica, comum às bolachas produzidas a partir de 

massas curtas, significa que, apesar de a massa ter a mesma constituição em açúcar e 

gordura, a amassadura e a formação da bolacha permitem criar produtos finais diferentes. 

1.3.2.2. Classificação com base nos métodos de formação 

A formação de bolacha é a etapa que antecede a cozedura, em que a massa é 

transformada em pequenas peças, já designadas de bolachas/biscoitos. Actualmente é um 

processo mecanizado, desenvolvido há já alguns anos, que basicamente imita o que antes 

era feito à mão. Existem diferentes processos para formar bolachas, são eles a formação 

por corte, que pode diferenciar-se em laminagem; por molde rotativo ou por extrusão, que 

por sua vez pode diferenciar-se em corte por arame, co-extrusão ou deposição [9, 10]. 

A formação por corte é mais utilizada para massa duras que exibam alguma 

extensibilidade (crackers ou biscuits). O método envolve uma compressão contínua da 

massa, passando-a por uma série de rolos de calibração que vão reduzindo sucessivamente 

a sua espessura. Quando é atingida a espessura desejada, a massa passa por um cortador 

que marca as pequenas peças. A massa que rodeia as peças formadas, denominada de 

retalho, é recolhida e recirculada, sendo incorporada numa próxima massa previamente à 

fase de compressão, eliminando-se assim o desperdício. Este método pode ser aplicado 

com uma pequena variação, denominando-se assim por laminagem. Na laminagem, 

quando a massa atinge a espessura pretendida, dá entrada numa máquina que a corta 

transversalmente em diferentes “folhas” e sobrepõe-nas consecutivamente, organizando-as 

por camadas. Este aglomerado de folhas de massa faz uma curva de 90º e é novamente 

comprimido, fazendo-se passar de novo por rolos de calibração, até atingir a espessura 

desejada para passar pelo cortador. Este procedimento promove o desenvolvimento da 

estrutura de glúten, que dará origem a uma bolacha leve com textura laminada. Pode até ser 

adicionada uma camada de gordura por entre as folhas de massa, de forma a promover a 

não aderência das mesmas durante a calibração [7, 9, 10]. 
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Figura 1-7 – Massa a passar pelos rolos de calibração, com recuperação do retalho  
resultante do corte da mesma [7, 9]. 

 

 

 

 

Figura 1-8 – Processo de laminagem. Massa cortada e depositada em camadas para  
posteriormente passar num novo conjunto de rolos de calibração [7, 9]. 

 
 

 

 

 

Figura 1-9 – Massa a sair do último conjunto de rolos de calibração, já com a espessura desejada para se 
fazer passar pelo rolo de corte e com recuperação do retalho, mais à frente [7, 9]. 
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A formação por molde rotativo é o principal método para formar bolachas a partir de 

massa curtas (cookies). O método envolve a deposição de massa num rolo com vários 

moldes que, ao rodar, deposita as peças formadas na lona que as conduz à etapa seguinte, 

esvaziando os moldes para que entre nova massa. O excesso de massa que aderiu ao rolo 

mas não pertence a um molde é eliminado por uma lâmina raspadora. Este excesso adere a 

um outro rolo (rolo estriado) e é devolvido à massa fresca. Tem a vantagem de ser um 

processo simples, em que apenas é necessária uma máquina. No entanto, existem algumas 

limitações associadas a este método. Uma prende-se com a consistência das massas que 

podem ser manobradas por este método, que não podem ser muito moles, ou então 

desfaziam-se quando depositadas na lona. Também não se podem utilizar massas com 

partículas muito grandes como frutos secos ou pedaços de chocolate, pois poderiam 

encravar o molde rotativo [9, 10]. 

 

Figura 1-10 – Representação genérica de um molde rotativo; A - rolo estriado, B – rolo de molde, C - rolo 
da lona, D – lâmina raspadora do rolo de molde, E – lona, F – lâmina raspadora da lona [7, 9]. 

As massas moles ou com que incluem grandes pedaços são normalmente formadas por 

extrusão. Neste método a massa é alimentada para uma tremonha, e exercendo pressão, 

faz-se-a passar por um orifício ou por um tubo de uma determinada forma e tamanho. À 

saída, a massa pode ser cortada em diferentes peças recorrendo a um arame em 

movimento reciproco, denominando-se assim o método de corte por arame. 

Alternativamente, podem formar-se peças contínuas, sem interrupção, que poderão ser 

cortadas antes ou depois da cozedura recorrendo a outros aparelhos de corte. Este método 

permite ainda formar bolachas com recheio de frutas ou chocolate, injectando-os por dentro 

da massa, denominando-se assim de co-extrusão. Outro tipo de extrusão é denominado de 
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deposição. Neste método, utilizado para massas muito moles, pequenas quantidades de 

massa são depositadas intermitentemente na lona através de umas cabeças de depósito 

(comumente designados pelo termo em inglês, nozzle). Estes nozzles podem ter formas 

menos convencionais e podem rodar ou oscilar no momento do depósito, conferindo à peça 

formada um aspecto diferente [9, 10]. 

 

Figura 1-11 – Representação genérica de um cortador de arame [7, 9]. 

1.3.3. A gordura e a sua influência no sabor das bolachas 

As gorduras são dos ingredientes mais importantes utilizados na confecção industrial de 

bolachas, sendo incorporadas nas massas ou aplicadas posteriormente como revestimento 

(coating). Com o tempo, os lípidos presentes nas gorduras deterioram-se, por reacções 

químicas com o oxigénio no ar, formando peróxidos de hidrogénio muito instáveis e, por 

isso, precursores de compostos de menor peso molecular, muitos dos quais com sabores e 

odores desagradáveis de baixo limiar de percepção sensorial. As altas temperaturas, a 

presença de ácidos gordos insaturados nos lípidos, a luz (particularmente ultravioleta, 

presente nos raios do sol) ou a presença de alguns tipos de iões metálicos, que poderão 

agir como catalisador, como por exemplo o cobre, são factores pró-oxidantes, isto é, que 

favorecem estas reacções de deterioração das gorduras [7, 12, 13].  

Para atrasar e consequentemente minimizar este efeito, os lípidos (óleos e gorduras) 

utilizados na indústria alimentar são normalmente enriquecidos com agentes químicos 

antioxidantes. Existem muitas qualidades de antioxidantes, naturais e sintéticos, muitas das 

quais não são permitidas por uma questão de segurança [7, 12, 13]. 



 
14 

 
 

 

Figura 1-12 – Representação esquemática da oxidação lipídica da gordura nas bolachas [13]. 

A rancidez é um problema grave que exige que as gorduras e as bolachas ricas em 

gordura sejam transportadas e armazenadas com alguns cuidados. O material que constitui 

as tubagens de transporte de óleo, normalmente metálico, deve ser criteriosamente 

seleccionado. Outra situação a ser considerada é o facto das bolsas que envolvem as 

bolachas serem opacas, para não deixarem penetrar a luz, e bem seladas, para não 

deixarem entrar o ar. Para além disso, deve também existir uma preocupação com as 

temperaturas atingidas nas diversas fases que incluem a produção de bolachas. Até à 

introdução da refrigeração na indústria e no transporte de matérias-primas, os lípidos 

utilizados para a produção de bolachas eram muitas vezes rejeitados por já não se 

encontrarem conformes. O facto dos biscoitos primordialmente produzidos serem do tipo 

cracker, com baixo teor de gordura, não foi coincidência [7, 12]. 

Exactamente por ter uma baixa concentração de gordura na composição, este tipo de 

bolacha, é muitas vezes aspergido com gordura líquida e quente logo à saída do forno. Este 

procedimento melhora a aparência do produto, formando um filme brilhante que enaltece a 

superfície dourada da bolacha, e modifica as propriedades organolépticas sentidas pelo 

consumidor ao colocar a bolacha na boca. O lípido utilizado para banhar a bolacha deve ser 

criteriosamente seleccionado, dando preferência àqueles que são mais resistentes à 

oxidação. Entre o mais barato e mais comummente utilizado, encontram-se o óleo de palma 

e o óleo de coco. No entanto, estes óleos têm que ser aplicados a quente, uma vez que à 

temperatura ambiente, perto do seu ponto de fusão, estão muito espessos. Outra 

desvantagem deste procedimento de aplicação de óleo como revestimento (coating) é que, 

quando aspergido, o óleo transforma-se em pequenas gotículas, aumentando a área 

superficial disponível para a transferência de massa com o oxigénio do ar [7, 12]. 
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1.4. Qualidade na indústria alimentar 

1.4.1. Definição de qualidade  

“Qualidade” é um conceito subjectivo, relacionado com as percepções de cada 

indivíduo. Apesar de utilizado por todos em diversas situações no dia-a-dia, a sua definição 

não é clara nem objectiva. Qualidade pode significar adequação do produto ao consumidor, 

isto é, satisfação dos requisitos considerados essenciais por este. Porém, do ponto de vista 

do produtor, o produto tem qualidade quando está conforme as especificações definidas. Na 

maioria dos casos, estas especificações coincidem ou ultrapassam aquilo que o consumidor 

requer como mínimo de qualidade [14, 15]. 

Ao longo do tempo, a qualidade tem-se vindo a tornar um dos factores mais importantes 

na selecção entre produtos/serviços concorrentes. Assim, perceber, integrar e melhorar a 

qualidade é essencial para o crescimento, o aumento de poder competitivo e, 

consequentemente, para o sucesso de qualquer negócio. Para além disso, está comprovado 

que o investimento em melhoraria de qualidade tem sempre retorno a médio/longo prazo 

[15]. Um esforço bem-sucedido de melhoria da qualidade conduz a menores custos de 

produção, maior produtividade, maior satisfação por parte dos consumidores e maior 

reputação do produto/marca/empresa [14]. 

1.4.2. Controlo e melhoria da qualidade 

A qualidade é multidimensional, isto é, a análise da qualidade de um produto pode 

fazer-se tendo em conta uma variedade de características. Estas características podem ser, 

por exemplo, físicas (peso, diâmetro, etc.), sensoriais (sabor, aparência, etc.) ou temporais 

(duração, rentabilidade, etc.) [15, 16, 17]. Para a maioria das indústrias, é difícil produzir 

sempre produtos em que todas estas características sejam sempre exactamente iguais. No 

entanto, se as diferenças entre dois produtos forem desprezáveis, podem não ter impacto 

para o consumidor [18].  

Qualquer etapa de processo deve ser controlada [19]. O valor associado a uma 

característica que corresponde ao valor desejável é denominado de valor-alvo. Este, 

normalmente, faz-se acompanhar de dois outros valores (limites superior e inferior de 

especificação), que definem os limites até onde a característica pode variar sem 

comprometer a qualidade do produto [15].  

O controlo de qualidade é efectuado com o objectivo de tentar minimizar a dispersão 

dos resultados, uma vez que a variabilidade é inversamente proporcional à qualidade [15]. 
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A variabilidade é apenas descrita em termos estatísticos. Assim, métodos estatísticos 

estão directamente relacionados com a melhoria da qualidade. As características de um 

produto que são alvo de avaliação de qualidade podem então ser divididas em [15, 20]: 

 variáveis quantitativas: características que podem ser medidas numa escala 

quantitativa, ou seja, que se apresentam na forma de valores numéricos. Podem 

ser contínuas ou discretas; 

o variáveis discretas: características mensuráveis que podem assumir apenas 

um valor contável, ou seja, números inteiros. Exemplos: número de bactérias 

por litro de leite, número de cigarros por dia;  

o variáveis contínuas: características mensuráveis que assumem valores numa 

escala contínua, muitas vezes na forma de fracção. Normalmente são 

características medidas através de algum instrumento. Exemplos: peso 

(balança), altura (régua), tempo (relógio); 
 

 variáveis qualitativas: características que não possuem valores quantitativos, 

mas, ao contrário, são definidas por várias categorias, ou seja, representam uma 

classificação. Podem ser nominais ou ordinais; 

o variáveis nominais: não existe ordem entre as categorias. Exemplos: sexo, 

cor dos olhos, fumador/não fumador, doente/saudável;  

o variáveis ordinais: existe uma relação de ordem entre as categorias. 

Exemplos: grau de escolaridade (básico, secundário, universitário), estágio da 

doença (inicial, terminal), mês de observação (Janeiro, Fevereiro, ..., 

Dezembro). 

1.4.2.1. Ciclo PDCA 

O controlo estatístico de processo (em inglês, SPC) foi introduzido no século XX, por um 

físico estatístico dos Bell Laboratories. Walter A. Shewhart constatou que poderiam ser 

retirados dados estatísticos de processos industriais, para mais tarde serem analisados, de 

modo a averiguar se o processo estava sob controlo ou, se pelo contrário, estava fora de 

controlo, afectado ou não por causas assinaláveis [15, 17, 21]. 

Na década de 20, Shewhart propõe o ciclo PDCA (do inglês, Plan, Do, Check, Act), 

com vista à melhoria contínua de processos. Este conceito viria a ser conhecido por “ciclo 

de Deming” pois, mais tarde, é apresentado por este no Japão e disseminado a partir de 

então. O ciclo PDCA propõe que os processos de produção sigam estas quatro etapas, em 

que a última antecede a primeira num ciclo fechado, de forma a continuamente melhorar o 

processo. São as etapas [15, 17, 21]: 
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 Planear (Plan) – onde se pretende pensar o processo ou a etapa do processo ao 

qual se está a aplicar o conceito, estabelecendo objectivos em termos de melhorias 

na qualidade e estratégias/alterações para atingi-los; 

 Fazer (Do) – executar as alterações planeadas na etapa anterior, recolhendo os 

dados para futura análise. Estas alterações são geralmente efectuadas numa 

escala piloto, para verificar que não comprometem o processo; 

 Verificar (Check) – analisar os dados recolhidos na etapa anterior e, se existirem, 

detectar falhas ou desvios que não estavam previstos na primeira etapa. Por vezes 

esta etapa é identificada como Study, chamando-se ao ciclo PDSA; 

 Actuar (Act) – face ao encontrado na etapa anterior, definir se se implementam ou 

não as alterações ao processo. 

O ciclo funciona quase sempre em modo iterativo, sendo por vezes necessário dar 

várias voltas ao ciclo para chegar à resolução de problemas complexos [15, 21]. 

1.4.2.2. Ferramentas da qualidade 

Hoje em dia estão destacadas sete ferramentas de qualidade utilizadas para tratar 

dados estatísticos no controlo de processos, como por exemplo na terceira etapa do ciclo 

PDCA. São elas [21, 22]: 

 Diagramas de Pareto: desenvolvido por Joseph Juran, o diagrama de Pareto é um 

gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, 

identificando assim as causas mais significativas do problema identificado num 

processo. Desta forma, podem-se focar os esforços nas causas mais significativas, 

ignorando as causas menores. Indica ainda a curva de percentagens acumuladas, 

com o objectivo de provar o princípio de Pareto, (também conhecido como princípio 

80-20), que afirma que, para muitos fenómenos, 80% das consequências advêm de 

apenas 20% das causas. O princípio de Pareto foi criado no Séc. XIX por um 

economista italiano chamado Alfredo Pareto que, ao analisar a sociedade concluiu 

que grande parte da riqueza se encontrava nas mãos de um número demasiado 

reduzido de pessoas; 

 Diagrama de Ishikawa: originalmente proposto pelo engenheiro químico Kaoru 

Ishikawa em 1943. Conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama 

espinha-de-peixe, é uma ferramenta gráfica utilizada em processos diversos que 

permite estruturar hierarquicamente as potenciais causas de um determinado 

problema, identificando oportunidades de melhoria. As causas dos problemas podem 

ser classificadas em seis grupos diferentes, tendo em conta se a sua origem está 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Frequ%C3%AAncia_(estat%C3%ADtica)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1943
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relacionada com o método, com a matéria-prima, com a mão-de-obra, com as 

máquinas, com medidas ou com o meio ambiente. 

 Histograma: também conhecido como diagrama das frequências, é uma 

representação gráfica na qual um conjunto de dados é agrupado em classes 

uniformes, representado por um rectângulo cuja base são as classes e seu intervalo 

e a altura a frequência com que os valores desta classe estão presente no conjunto 

de dados. Os histogramas são um importante indicador da distribuição de dados em 

qualquer estudo. 

 Folhas de registo: são tabelas ou quadros utilizados para facilitar a recolha e 

análise de dados de um processo. O seu uso economiza tempo, eliminando o 

trabalho de se desenhar figuras ou de escrever números repetitivos, evitando 

também erros de cópia. Para além disso, estas folhas criam um registo uniforme, dia 

após dias, o que auxilia na arrumação de um arquivo e posterior consulta de registos. 

 Fluxograma: representa graficamente a sequência de actividades de um processo. 

Através de um conjunto de símbolos, mostra o que é realizado em cada etapa, os 

materiais ou serviços que entram e saem do processo, as decisões que devem ser 

tomadas, as pessoas ou os sectores envolvidos e a circulação dos dados e dos 

documentos. 

 Gráficos de dispersão: como o nome indica são representações gráficas utilizadas 

para visualizar dados numéricos, facilitando o entendimento do significado dos 

números. Através destes gráficos é possível identificar tendências, sequências e 

efectuar comparações entre duas variáveis. 

 Cartas de controlo: desenvolvido também por Shewhart, é um tipo de gráfico 

utilizado para acompanhar um processo ao longo do tempo. Caracterizado por ter 3 

linhas: a linha central, com a média dos resultados, e os limites superiores e 

inferiores de controlo, que criam uma faixa de tolerância. Valores dentro desta faixa 

determinam que o processo é controlado. Por outro lado, valores fora desta faixa, 

indicam um processo fora de controlo. 

1.4.2.3. HACCP 

O sistema HACCP (do inglês, Hazard Analysis Critical Control Point) foi iniciado em 

1959, quando o Dr. Howard Bauman da empresa Pillsbury foi convidado a trabalhar com a 

NASA para desenvolver as especificações de alimentos para viagens espaciais. Ele 

trabalhou os aspectos físicos relacionados com a alimentação em gravidade zero, mas 

dedicou-se especialmente à segurança das refeições a longo prazo. Era essencial que o 

risco de desenvolvimento de microrganismos patogénicos fosse reduzido ao máximo. Desde 
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então, a abordagem HACCP tornou-se aceite internacionalmente como o sistema mais 

eficaz para a segurança alimentar e controlo de qualidade [7].  

Nos últimos 10 anos, a utilização de um controlo com base no sistema HACCP tem 

aumentado a consciencialização dos riscos para o produto, mas a sua implementação bem-

sucedida precisa de uma verdadeira mudança de cultura por parte dos fabricantes. Perigo é 

definido como qualquer propriedade física, química ou biológica que pode transformar um 

alimento num produto impróprio para o consumo humano. A categoria de perigos biológicos 

está relacionada com contaminações microbianas provenientes das mais diversas fontes. 

Perigos químicos incluem contaminações por produtos químicos de limpeza, venenos 

usados para controlar pragas, materiais lubrificantes, etc. Por sua vez, perigos físicos 

incluem fragmentos de vidro, metal, madeira, cabelos humanos, botões, pedaços de 

plástico, pedras, lascas de tinta, etc.. Para evitar ao máximo a inclusão de corpos estranhos, 

estão definidos procedimentos tais como as boas práticas de fabrico (em inglês, GMP), que 

definem regras de fardamento e procedimentos que evitam a contaminação deste tipo de 

perigo em particular [7]. 

O HACCP foi desenvolvido especialmente para garantir a segurança microbiológica dos 

alimentos. Felizmente, hoje em dia as bolachas são confeccionadas com matéria-prima de 

qualidade e são efectivamente esterilizadas devido às altas temperaturas do forno. Mesmo 

aquelas que requerem tratamento secundário, têm uma actividade de água que está abaixo 

do ponto em que os microrganismos se podem desenvolver. Isto significa que, a nível de 

segurança do produto, os riscos a que as bolachas estão susceptíveis são maioritariamente 

na categoria de inclusões (corpos estranhos) e de contaminações químicas (por exemplo, 

materiais de limpeza ou óleo lubrificante). No entanto, não se pode considerar que a 

inclusão destes materiais afecte sempre a segurança do produto, mas representa uma grave 

falha no controlo de qualidade [7]. 
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2. Análise dos níveis de qualidade percepcionados pelo consumidor 

de bolachas da Mondelēz International 

2.1. Materiais e métodos 

2.1.1. Reclamações para a generalidade das bolachas 

De forma a avaliar os níveis de qualidade percepcionados pelo consumidor de 

bolachas, foi efectuada uma análise de todas as reclamações (em número absoluto) 

recebidas entre Janeiro e Outubro de 2013, representando-as graficamente em função das 

diferentes bolachas produzidas na fábrica de Mem Martins. 

Os volumes e a frequência de produção podem variar de produto para produto. Assim, 

de forma a garantir uma análise comparável entre bolachas, para além da análise de 

reclamações em número absoluto, foi efectuada uma análise em número relativo, 

relacionando-se o número de reclamações com o número de unidades de consumo 

produzidas nesse mesmo período. Define-se como unidade de consumo (UC) a unidade de 

venda ao consumidor final. Por exemplo, se uma cartolina for constituída por um conjunto 

saquetas individuais, uma UC é a cartolina em si e não a saqueta pois estas não podem ser 

adquiridas separadamente. Sabendo o número de UCs produzidas, podem apresentar-se os 

resultados em CPM (complaints per million) dividindo o número de reclamações por cada 

milhão de UCs produzidas (Equação 2-1). 

CPM   
reclamações

  Cs produzidas x 1 
   

  

De salientar que a maioria das bolachas produzidas na fábrica de Mem Martins são 

exportadas e comercializadas fora de Portugal. Este facto faz com que o consumidor só 

tenha acesso às bolachas algum tempo após a sua produção. Para além desta barreira 

temporal provocada pelas movimentações do produto, deve também ter-se em conta que os 

produtos podem estar algum tempo no supermercado até serem adquiridos pelo 

consumidor, ou que podem ser adquiridos pelo consumidor e não consumidos de imediato. 

Este fenómeno acontece com uma enorme variedade de produtos alimentares mas faz-se 

notar especialmente nas bolachas e noutros produtos com elevado período de conservação. 

A reclamação, a acontecer, data sempre da data de consumo, que por vezes dista alguns 

meses da data de produção. No entanto, como já foi referido, desde que o produto esteja 

dentro da validade indicada na embalagem, a reclamação é válida. Por estes motivos, para 

o cálculo do CPM, não é perfeitamente correcto relacionar as reclamações recebidas entre 

Janeiro e Outubro de 2013 com as UCs produzidas no mesmo período. No entanto, uma vez 

que se pretende analisar todas as bolachas produzidas na fábrica de Mem Martins, com 

Equação 2-1 
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diferentes mercados (nacional, europeu ou intercontinental) e diferentes propriedades, que 

levam a diferentes tempos de vida útil, é impossível relacionar da mesma forma a data de 

produção com a data de reclamação para todos os produtos. Assumindo esta limitação, 

calculou-se o CPM para todos os produtos tendo em conta a quantidade produzida no 

mesmo intervalo de tempo considerado para as reclamações. Assim, foi também necessário 

fazer o levantamento destas quantidades. 

Posteriormente, efectuou-se uma análise mais pormenorizada às reclamações 

recebidas para as bolachas mais reclamadas. Para tal, recorreu-se à utilização de 

diagramas de Pareto, para que se pudessem identificar e, por sua vez, centrar os esforços 

no foco de categorias de reclamação. 

2.2. Resultados e discussão 

2.2.1. Reclamações para a generalidade das bolachas 

O Gráfico 2-1 representa todas as reclamações (em número absoluto) recebidas entre 

Janeiro e Outubro de 2013, inclusive, em função das diferentes bolachas produzidas na 

fábrica de Mem Martins. 

 

Gráfico 2-1 – Reclamações (em número absoluto) relativas às bolachas produzidas na fábrica de  
Mem Martins, entre Janeiro e Outubro de 2013. 
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Ao analisar o Gráfico 2-1 verifica-se que, entre Janeiro a Outubro de 2013, Ritz Original 

é o produto com mais reclamações (em número absoluto), detendo estas 815 num total de 

1338 reclamações (61%); e Mini Manteiga, Mini Shortcake e Yayitas Maçã são os produtos 

com menos reclamações (em número absoluto), com apenas 1 reclamação. 

Como já foi referido, os volumes e a frequência de produção podem variar de produto 

para produto. Ritz Original, por exemplo, é uma bolacha produzida em grandes quantidades, 

havendo uma linha dedicada exclusivamente à produção desta e da variedade de queijo, 

enquanto Mini Manteiga, Mini Shortcake e Yayitas Maçã são bolachas produzidas muito 

esporadicamente e em volumes mais pequenos. Assim, 815 reclamações relativas a Ritz 

Original, quando considerados os volumes de produção, poderão não ter tanto significado 

como outros números mais pequenos relativos a outras bolachas.  

O Gráfico 2-2 representa todas as reclamações (em CPM) recebidas entre Janeiro e 

Outubro de 2013, inclusive, em função das diferentes bolachas produzidas na fábrica de 

Mem Martins. Para o cálculo dos valores de CPM, foi necessário efectuar um levantamento 

das unidades de consumo produzidas nesse mesmo período, representadas no Gráfico 2-3. 

 

Gráfico 2-2 - Número de reclamações por milhão de UCs produzidas (CPM) relativas às bolachas  
produzidas na fábrica de Mem Martins, entre Janeiro e Outubro de 2013. 
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Pode-se então concluir, pelo Gráfico 2-2, que as Yayitas Mel, que no Gráfico 2-1 se 

encontravam em segundo lugar, são agora as bolachas com maior incidência de CPM. 

Apesar de deterem apenas 116 reclamações num total de 1338 (8,7%), como são 

produzidas em muito menor quantidade (Gráfico 2-3), revelam um CPM de 171. Para Ritz 

Original, em primeiro lugar no Gráfico 2-1, o CPM é de apenas 80. De salientar que os três 

primeiros lugares nos dois tipos de análise pertencem aos mesmos produtos.  

 

Gráfico 2-3 – Unidades de consumo (UCs) produzidas na fábrica de Mem Martins,  
entre Janeiro e Outubro de 2013. 

Face ao exposto, o departamento de Qualidade decidiu analisar em maior detalhe as 
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2.2.2.1. Reclamações por categoria 

As 116 reclamações recebidas entre Janeiro e Outubro de 2013 (Gráfico 2-1) 

distribuíram-se pelas categorias apresentadas no Gráfico 2-4.  

 

Gráfico 2-4 - Número e percentagem de reclamações relativas a Yayitas Mel produzidas na fábrica  
de Mem Martins, entre Janeiro e Outubro de 2013. 

  

Gráfico 2-5 - Número e percentagem de reclamações na categoria de textura (A) e sabor (B) relativas a 
Yayitas Mel, entre Janeiro e Outubro de 2013. 
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Analisando o Gráfico 2-4, conclui-se que a categoria que detém a maior parte das 

reclamações é textura, seguida do sabor. Analisando os Gráficos 2-5 A e B, verifica-se que 

a maior parte das reclamações nestas categorias distribuem-se unicamente por uma 

subcategoria. Relativamente às reclamações por textura, 68 em 77 reclamações (88%) 

destas pertencem a bolacha mal cozida. Já para a categoria do sabor, 33 em 36 

reclamações (92%) pertencem a bolacha de sabor alterado. Através destes resultados 

podem-se identificar alguns focos de reclamação para esta bolacha. 

2.2.2.2. Reclamações ao longo do tempo 

A origem das reclamações pode estar relacionada com um evento ao nível da 

produção. A alteração de um fornecedor de matéria-prima, de um ingrediente ou das 

quantidades deste na receita, de equipamentos ou de parâmetros de funcionamento dos 

mesmos podem conduzir a alterações no produto final, que por sua vez levam a 

reclamações por parte do consumidor. Para relacionar as reclamações com algum evento 

que possam estar na sua origem, analisou-se a frequência das mesmas ao longo do tempo. 

O Gráfico 2-6 distribui as reclamações de acordo com a data de reclamação e de produção.  

 

Gráfico 2-6 - Número de reclamações ao longo do tempo relativas a Yayitas Mel  
recebidas entre Janeiro e Outubro de 2013. 
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Pode ver-se que, apesar de se ter 116 reclamações nesse período, só se consegue 

identificar a data de produção de 88 dessas reclamações. A ausência da data de produção 

de algumas das reclamações pode justificar-se com o facto do cliente já não possuir a 

cartolina do produto ou não possuir a informação no momento do contacto.  

Como já tinha sido referido, existe sempre uma certa discrepância entre a data de 

produção e de reclamação de um determinado produto. Neste caso, pode ver-se que os 

meses em que houve mais reclamações (em número absoluto) foram Maio e Junho de 2013 

mas, relativamente à data de produção, o mês mais reclamado (em número absoluto) foi 

Abril de 2013, que os antecede, como seria de esperar. 

O Gráfico 2-7 representa as reclamações ao longo do tempo, agora em CPM. Para tal, 

trataram-se apenas as reclamações de acordo com a sua data de produção e relacionou-se 

a sua quantidade com a quantidade de UCs produzidas (em milhões). Como o objectivo 

desta análise é identificar a ocorrência de eventos que possam ser responsáveis por 

reclamações por parte do consumidor, a partir de agora trabalha-se apenas com 

reclamações de bolachas produzidas a partir de Janeiro de 2013, porque já não tem 

interesse analisar dados de 2012. 

 

Gráfico 2-7 - Número de reclamações por milhão de UCs produzidas (CPM) ao longo do tempo, relativas a  
Yayitas Mel produzidas entre Janeiro e Outubro de 2013. 
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Gráfico 2-8 - Número de reclamações de textura – mal cozida (A) e de sabor - alterado (B) por milhão de 
UCs produzidas (CPM) ao longo do tempo, relativas a Yayitas Mel produzidas entre Janeiro e Outubro de 2013. 

 

 

 

Como se pode ver pelo Gráfico 2-7, Janeiro de 2013, apesar de ser um dos meses com 

menos reclamações em número absoluto de todo o ano (Gráfico 2-6), é o mês com maior 

CPM. Isto acontece porque não foram produzidas grandes quantidades de Yayitas Mel e 

assim, 7 reclamações são muito significativas. Abril de 2013 vem logo a seguir a Janeiro 

com um CPM de 292. Apesar de a produção ter sido quase 6 vezes mais elevada, também 

houve mais reclamações em número absoluto (Gráfico 2-6).  

Os gráficos seguintes relacionam novamente as reclamações de bolachas produzidas a 

partir de Janeiro de 2013 com a sua produção, mas agora distribuídas pelas subcategorias 

que representam a grande maioria das reclamações, identificadas na secção 2.1.2.1..  

  

Analisando o Gráfico 2-8 A, concluiu-se que a nível de textura – mal cozida, os picos de 

reclamação foram relativos a bolachas produzidas em Janeiro e Abril. Já para sabor - 

alterado (Gráfico 2-8 B), o pico de reclamação aconteceu em Fevereiro e novamente em 

Abril. Apesar de ainda não ter terminado a validade para as bolachas produzidas em Junho 

de 2013, até Março deste ano ainda não tinham sido recebidas quaisquer reclamações para 

Yayitas Mel, apesar de esta ter continuado a ser produzida (excepto em Agosto).  

Ao verificar os registos de processo, nomeadamente da etapa da cozedura da bolacha, 

verificou-se que, até Maio de 2013, os valores de humidade à saída do forno por vezes se 

encontravam fora dos limites de especificação definidos (0,5 – 2,0%). Além disso, verificou-

se que foram experimentados vários perfis de forno ao longo desses meses. Durante a 

cozedura, toda a humidade da bolacha é perdida através da superfície. Assim, para que o 

centro também seque, a água presente na bolacha deve migrar para a superfície por difusão 

e por acção capilar. Estes fenómenos são ambos favorecidos por variações de temperatura. 

O centro da bolacha é principalmente aquecido por condução, através do calor que atinge a 
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superfície mas, enquanto a superfície seca, actua como isolante, o que impede que o centro 

da bolacha aqueça por condução. Por esta razão, os perfis de temperatura de forno têm que 

ser criteriosamente estudados e definidos para cada tipo de bolacha e para cada tipo de 

forno. As temperaturas à entrada não devem ser muito altas, para que a bolacha não seque 

demasiado apenas na superfície, impedindo que a bolacha coza no seu interior. No entanto, 

as temperaturas ao longo do forno têm que garantir que, durante o tempo de cozedura, a 

bolacha sai com as características desejáveis. A humidade da bolacha à saída do forno está 

directamente relacionada com várias características no produto final, nomeadamente a 

textura, a aparência e o sabor. Valores de humidade abaixo do desejável correspondem a 

bolachas secas, escuras e com sabor a queimado enquanto valores de humidade acima do 

desejável correspondem a bolachas de textura mole, não crocante e húmida, de cor clara e 

que depressa ficam com sabor velho/rançoso [23]. 

No mês de Junho de 2013 houve uma intervenção fabril ao nível do perfil de 

temperaturas do forno, mudando-o de 170/195/185ºC para 170/225/215ºC. O aumento 

significativo dos valores de temperatura nos pontos intermédios e de saída do forno levou a 

uma melhoria da cozedura da bolacha, que também influenciou a textura e a aparência da 

mesma. Para além desta alteração, abriu-se também a conduta de extracção do forno. Esta 

extracção do ar para a atmosfera é necessária para aliviar a pressão no forno, que aumenta 

à medida que a bolacha vai cozendo, permitindo a perda de humidade e a expansão da 

bolacha [23]. No entanto, com a conduta da extracção aberta, tem que se trabalhar a 

temperaturas mais altas, porque se perde sempre algum calor com a saída de ar quente. 

Para ajudar a verificar e controlar visualmente as bolachas à saída do forno, 

estabeleceram-se também guias de trabalho com os limites de cor, que se encontram 

afixados à saída do forno para facilitar a detecção de não conformidades.  

2.2.3. Reclamações para Ritz Original 

Ritz Original é uma bolacha redonda, embora picotada nas pontas, com 7 perfurações 

(docker pin holes) que servem para manter a aparência do produto, promovendo a 

libertação de bolhas de ar formadas durante a cozedura por esses orifícios. De cor 

dourada/alaranjada e textura laminada/friável, pertence à categoria de crackers, mais 

precisamente savoury crackers, devido ao topping salgado (0,7%) e ao banho de óleo de 

palma (12,3%) à saída do forno. É produzida em Mem Martins desde Outubro de 2012, onde 

também se produz, embora em menor quantidade, uma variedade de Ritz com aroma a 

queijo. As bolachas Ritz eram produzidas até então numa outra unidade fabril do mesmo 

grupo. Ambas as variedades são comercializadas no Reino Unido, em bolsas de película 

metálica, que mantêm a frescura do produto, posteriormente envolvidas por uma cartolina 
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colorida com toda a informação relevante para o consumidor. Cada unidade de consumo 

(UC) tem como peso alvo as 200 gramas. 

Na avaliação das reclamações de Ritz Original, entrou-se com Novembro e Dezembro 

de 2013, ou seja, considerou-se o ano inteiro de 2013. Ao contrário do que se fez com 

Yayitas Mel, em que, para efectuar o estudo com CPM, se considerou apenas os dados de 

bolachas produzidas a partir de 2013, aqui considerou-se também os 3 últimos meses de 

2012 uma vez que foi nesta altura que se iniciou a produção de Ritz em Mem Martins. 

2.2.3.1. Reclamações por categoria 

As 937 reclamações recebidas entre Janeiro e Dezembro de 2013 distribuíram-se pelas 

categorias apresentadas no Gráfico 2-9.  

 

Gráfico 2-9 - Número e percentagem de reclamações relativas a Ritz Original produzidas na fábrica de  
Mem Martins, entre Janeiro e Dezembro de 2013. 

 

Analisando o Gráfico 2-9, conclui-se que a categoria que detém a maior parte das 

reclamações é aparência, seguida das categorias de textura e sabor. Para além destas, 

também se irá analisar a categoria relativa às reclamações por material estranho, não pela 

sua abundância mas pela sua severidade. 
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Os seguintes gráficos representam as reclamações distribuídas pelas suas 

subcategorias. 

  

  

Analisando os Gráficos 2-10 A e B, verifica-se que a maior parte das reclamações 

nestas categorias se distribui unicamente por uma subcategoria. Relativamente às 

reclamações por aparência, 321 em 371 reclamações (87%) pertencem a bolacha partida. 

Já para a categoria de textura, 169 em 267 reclamações (63%) pertencem a bolacha mal 

cozida. Relativamente às outras duas categorias em análise (Gráficos 2-10 C e D), as 

reclamações encontram-se mais distribuídas pelas subcategorias. No entanto, para a 

categoria de sabor, destacam-se as subcategorias de salgado, de sabor a velho/rançoso e 

de sabor alterado. Para a categoria de material estranho, há maior incidência de 

reclamações por material não identificado (outro), cabelo e fibra. 
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Gráfico 2-10 - Número e percentagem de reclamações na categoria de aparência (A), textura (B), 
sabor (C),  material estranho (D), entre Janeiro e Dezembro de 2013, relativas a Ritz Original. 
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2.2.3.2. Reclamações ao longo do tempo 

Para relacionar as reclamações com os eventos que possam estar na sua origem, 

analisou-se a frequência das mesmas ao longo do tempo.  

O Gráfico 2-11 distribui as reclamações ao longo dos meses, de acordo com a data de 

reclamação e a respectiva data de produção. 

 

 

Gráfico 2-11 - Número de reclamações ao longo do tempo relativas a Ritz Original  
recebidas entre Janeiro e Dezembro de 2013. 

Pelo Gráfico 2-11, pode ver-se que, apesar de se ter 937 reclamações entre Janeiro e 
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sensível porque pequenas alterações no processo podem reflectir-se no produto e ser 

percepcionadas pelo consumidor. 

 

Gráfico 2-12 - Número de reclamações por milhão de UCs produzidas (CPM), relativas a  
Ritz Original produzidas entre Outubro de 2012 e Dezembro de 2013. 

Da análise do Gráfico 2-12, confirma-se que o mês de início de produção teve um maior 

impacto a nível de reclamações. No entanto, destacam-se também Janeiro e Fevereiro de 

2013, em que houve uma produção relativamente baixa mas muitas reclamações, o que dá 

origem a estes valores de CPM. Novembro de 2012, que foi o segundo mês com maior 

número de reclamações em número absoluto (Gráfico 2-11), está agora abaixo destes dois 

meses, o que indica que os constrangimentos encontrados no mês de início de produção 

foram ultrapassados ou tratavam-se apenas de uma adaptação do processo à linha e à 

unidade fabril em geral. 

Os gráficos seguintes permitem analisar a evolução no tempo das diferentes 

subcategorias de reclamação. 
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Gráfico 2-13 – Número de reclamações de aparência – partida (A), textura – mal cozida (B), sabor – 
salgado (C) e sabor – velho/rançoso (D) por milhão de UCs produzidas (CPM), relativas a Ritz Original 

produzidas entre Outubro de 2012 e Dezembro de 2013. 

 

 

 

 

 

  

  

 

Da análise dos Gráficos 2-13 A, B, C, e D, pode-se concluir que as reclamações de 

Outubro de 2012, são, na maior parte, por bolacha mal cozida. No entanto, nos meses 

seguintes não houve reclamações nessa subcategoria (à excepção de Janeiro de 2013). 

Relativamente à categoria de aparência - partida, vemos que as reclamações em CPM são 

mais ou menos constantes, havendo uma ligeira tendência para decrescerem ao longo do 

ano.  

Para valores de CPM mais baixos, ocorrem as reclamações na categoria de sabor, para 

salgado e velho/rançoso. Reclamações nesta categoria dependem do paladar de cada um, 

sendo alguns consumidores mais sensíveis a pequenas alterações no produto do que 

outros. Daí a importância de ter métodos quantitativos de controlo. 

Aliás, podemos ver, comparando os Gráficos 2-13 C e D, que as reclamações nas 

subcategorias de salgado e velho/rançoso raramente coincidem no tempo. Os meses com 
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maior incidência de reclamação em sabor - salgado são Novembro de 2012 e Janeiro, 

Março e Abril de 2013 enquanto os meses com maior incidência de reclamação em sabor – 

velho/rançoso são Outubro de 2012 e Fevereiro de 2013. Podemos também tentar 

relacionar a incidência de reclamações em Outubro de 2012 para sabor – velho/rançoso 

com o pico no mesmo mês para textura – mal cozida. Isto poderá justificar-se com o facto de 

bolacha mal cozida absorver maior humidade do ar à saída do forno, enquanto arrefece. 

Essa humidade, após algum tempo, permite que se alterem as propriedades do produto 

embalado, porque a água absorvida que age como reagente em reacções de hidrólise de 

gorduras, por exemplo, e como solvente em reacções de oxidação de lípidos, acelerando a 

envelhecimento do mesmo e conferindo-lhe um sabor que poderá estar na origem destas 

reclamações.  

O Gráfico 2-14 apresenta a 

distribuição de reclamações na categoria 

de material estranho ao longo do tempo. 

Para esta categoria não se trataram as 

subcategorias em separado porque não há 

nenhuma que se destaque das outras. Os 

meses com maior incidência de 

reclamações por material estranho foram 

Fevereiro e Outubro de 2013, com 3 

reclamações nunca coincidentes na 

subcategoria. Em Fevereiro a quantidade 

de UCs produzidas foi muito menor do que 

em Outubro, relevando-se um CPM 

superior. As reclamações nesta categoria 

são poucas (em número absoluto) mas, como se pode ver por este gráfico, são frequentes. 

Este tipo de reclamação é de alta severidade pois, dependendo do material estranho em 

questão, podem provocar lesões e doenças ao consumidor do produto, o que está 

associado a uma má imagem perante a marca. 

Na análise de Ritz em função do tempo, os dados a partir de Setembro de 2013 não 

devem ser considerados como finais, uma vez que ainda poderão chegar reclamações 

relativas a bolachas produzidas nesses meses. 

Identificados os focos de reclamação para esta bolacha, compararam-se os mesmos 

com os registos de não conformidades identificadas em fábrica. A gestão de produto não 

conforme pressupõe garantir que não segue produto para o mercado fora das 

especificações. Acontece que, apesar das 937 reclamações recebidas até ao final de 
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Gráfico 2-14 – Número de reclamações de material 
estranho por milhão de UCs produzidas (CPM), 

relativas a Ritz Original produzidas entre  
Outubro de 2012 e Dezembro de 2013. 
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Dezembro relativas a bolachas produzidas entre Outubro de 2012 e Dezembro de 2013, 

existem apenas 5 registos de produto não conforme detectado em fábrica para o mesmo 

período. Destes 5, nenhum é referente a produto não conforme por excesso de bolacha 

partida, nem por bolacha mal cozida, nem por bolacha salgada ou com sabor velho/rançoso, 

ou seja, nenhum registo coincide com os focos de reclamação identificados.  

No entanto, um dos registos de não conformidade é por incorporação de material 

estranho, do qual a origem de contaminação foi identificada, o produto foi reinspeccionado e 

as acções correctivas implementadas, sendo que não houve mais situações de não 

conformidade ou de reclamação com esta mesma origem. 

Assim, analisaram-se os controlos de processo para entender onde existiam as lacunas 

na detecção de produto não conforme nestas categorias.  

Nos registos de processo desta linha de produção existe um controlo horário de 

humidade e de dimensões de bolacha e, de 4 em 4 horas, um controlo das características 

organolépticas da mesma (sabor, cor e textura). No entanto, não há controlo para a 

quantificação de bolacha partida no fim da linha. Tal não acontece por ausência de meios 

(recursos humanos e materiais) e por ausência de formação da equipa, para avaliação desta 

característica de acordo com as definições que se encontram nas especificações do 

produto, apresentando-se aqui uma grande oportunidade de melhoria no controlo de 

processo, que se traduzirá numa melhoria do produto.  
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3. Análise das categorias de reclamação para Ritz Original 

3.1. Materiais e métodos 

3.1.1. Reclamações por aparência - partida 

Para avaliar as reclamações nesta categoria, efectuou-se um estudo relativamente à 

percentagem de bolachas partidas/tocadas/rachadas nas embalagens de Ritz (breakage).  

As bolachas com defeito são divididas em duas categorias: as bolachas com um defeito 

que represente uma perda significativa de bolacha são consideradas “partidas”, e as 

bolachas com um defeito menor são consideradas “topos”. Bolachas com mais do que um 

“topo”, são colocadas na categoria “partidas”. Até à data deste estudo não havia claro 

alinhamento relativamente à especificação de produto para o limiar de defeito de uma 

bolacha “topo” e uma bolacha “partida”. No entanto, as especificações foram revistas 

através de proposta efectuada na Figura 3-1 para melhor definir este limite. 

 

 

Figura 3-1 – Fotografias dos diferentes tipos de defeito em Ritz partida. A e B são consideradas “topos”, 
C e D estão no limiar entre as categorias “topo” e “partida”, categorizadas em última instância como 

“partidas” e as bolachas em E são evidentemente consideradas “partidas”. 

Em termos quantitativos, pelas especificações definidas pela Mondelēz International, um 

pacote de bolachas à saída da fábrica não deve ter mais do que 10% de bolachas “partidas” 

e 10% de bolachas “topos”. Todas as análises efectuadas no âmbito desta categoria tiveram 

em conta estes valores percentuais como máximo admissível. 
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3.1.1.1. Análise do breakage nas etapas de embalamento 

Em primeiro lugar, avaliou-se a percentagem de “partidas” e de “topos” por  C em 

vários pontos da zona de embalamento da linha de produção (Figura 3-2), de forma a avaliar 

qual a etapa responsável por valores elevados de breakage. Assim, foram analisadas três 

bolsas recolhidas no mesmo instante à saída de cada uma das diferentes embaladoras 

verticais, identificando-as, e uma caixa (com 12 cartolinas) à saída de cada uma das 

diferentes encaixotadoras. Neste último passo não foi necessário identificar as amostras 

porque as encaixotadoras formam caixas diferentes. As amostras foram recolhidas entre o 

turno 2 (8-16h) e o turno 3 (16-24h), para que se pudessem também analisar se alguns 

parâmetros que mudam quando se muda o turno (como por exemplo, os operadores) tinham 

alguma influência nos níveis de breakage. A recolha destas amostras repetiu-se 20 vezes, 

uma vez por turno. 

3.1.1.2. Análise do breakage com a mudança de fórmula 

Em segundo lugar, foi avaliado o impacto de uma mudança de fórmula desta bolacha, 

de Outubro de 2013, nos valores de breakage, analisando uma das duas embalagens 

guardadas na fábrica e produzidas entre Outubro e Dezembro de 2013 (desde o lote 

OMM0434012 ao OMM0435153). Não foram analisadas as duas embalagens, para que se 

pudesse ficar com uma de reserva, uma vez que o procedimento adoptado para a análise é 

destrutivo. 

3.1.1.3. Análise do breakage após uma alteração na zona de embalamento 

Por último, foi efectuado um estudo anterior e posterior à alteração de uma das etapas 

críticas a nível de breakage na linha, verificando-se a sua eficácia. Para tal, recolheram-se 

amostras nos quatro pontos identificados anteriormente, mas desta vez foram só analisados 

três bolsas de cada ponto. A recolha destas amostras repetiu-se 28 vezes, 4 vezes durante 

7 turnos nem sempre consecutivos. 

Técnica 

A análise da percentagem de “partidas” e de “topos” por bolsa de bolachas foi efectuada 

pesando a bolsa por completo e, posteriormente, abrindo-a, separando as bolachas em 

perfeitas, “partidas” e “topos” e pesando estas duas últimas categorias. Pela razão entre o 

peso das “partidas” e o peso de todas as bolachas da bolsa, obtém-se a fracção de 

“partidas” nessa bolsa. A técnica utilizada foi comum em todos os estudos de breakage. 
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Figura 3-2 – Representação esquemática das várias etapas da zona de embalamento da linha de 
produção ( * representa a zona da linha onde há alimentação manual das bolsas para a encartonadora). 

3.1.2. Reclamações por sabor – velho/rançoso 

Para analisar as reclamações nesta categoria, efectuou-se uma análise a várias 

características do produto e do processo que pudessem justificar um sabor velho/rançoso.  

Como já foi referido no capítulo anterior, as bolachas da família Ritz eram produzidas 

numa outra unidade fabril, onde o óleo utilizado para banhar a bolacha à saída do forno era 

óleo de coco. No entanto, quando a produção desta bolacha foi transferida para Mem 

Martins, este ingrediente foi substituído por óleo de palma. As reclamações na subcategoria 

de alteração no sabor podem ter aqui a sua origem.  

3.1.2.1. Análise do índice de peróxidos no óleo de palma 

Para analisar o índice de peróxidos no óleo de palma que banha as bolachas à saída do 

forno foi recolhida uma amostra de óleo em três pontos diferentes: à saída do silo, óleo novo 

(ponto 1); após o banho, óleo recuperado (ponto 2); e no depósito de óleo, óleo misturado 

(ponto 3). Nestes 3 pontos, as amostras foram recolhidas em três instantes diferentes: no 

início de produção, às 9h; no fim do turno 2, às 16 h; e no fim do turno 3, às 23 h. Toda esta 

* 
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amostragem foi repetida num outro dia, duplicando o número de amostras por ponto e por 

instante no tempo, totalizando 18 amostras de óleo para analisar. 

 

Figura 3-3 – Representação esquemática da banhadora de óleo à saída do forno da bolachas Ritz. 
Amostra de óleo recolhida em três pontos: à saída do silo (ponto 1); após o banho (ponto 2);  

e no depósito de óleo (ponto 3). 

A análise do índice de peróxido no óleo de palma foi efectuada segundo o método da 

Norma Portuguesa NP 904:1987 [24], onde se define índice de peróxido de uma gordura de 

um óleo comestível como a quantidade de oxigénio activo, expresso em miliequivalentes 

(meq), contido em um quilograma de gordura ou óleo. O procedimento utilizado para 

determinar índice de peróxido é a oxidação do iodeto de potássio, em meio acético, pelo 

oxigénio activo de uma massa conhecida de gordura ou óleo, e determinação da 

correspondente quantidade libertada de iodo, por solução titulada com tiossulfato de sódio, 

na presença de amido como indicador. 

Técnica 

Num frasco de Erlenmeyer com rolha de vidro esmerilada, pesou-se, tarando, na 

balança Sartorius analytic A 200 S com uma precisão de 0,1 mg, uma toma da amostra de 

gordura. Como se esperava um índice de peróxido relativamente baixo (entre 0 e 

19 meq O2/kg óleo), a toma foi entre 1,2 e 2,0 g de óleo. As amostras de óleo foram 

aquecidas em banho-maria, com água a 60ºC, durante cerca de 1 hora. Não houve 

necessidade de proceder a uma decantação prévia ao procedimento de determinação de 

índice de peróxidos, porque as amostras se encontravam límpidas.  

Dissolveu-se este óleo em 10 cm3 de clorofórmio e 15 cm3 de ácido acético glacial 

100%, ambos medidos com proveta. Adicionou-se 1 cm3 de uma solução saturada de iodeto 

de potássio, também medido com pipeta, previamente preparada. Para tal, saturou-se água 

destilada com iodeto de potássio 99,5% até se formarem tantos cristais que já não se 

dissolvam. Esta solução tem que ser preparada na ocasião do emprego. Após a adição 
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deste último reagente, rolhou-se de imediatamente o frasco, agitou-se durante 1 minuto e 

guardou-se o mesmo, ao abrigo da luz, durante 5 minutos. Após este tempo, adicionou-se 

logo em seguida 75 cm3 de água destilada e cerca de 2 cm3 de solução de cozimento de 

amido, também previamente preparada. Para tal, adicionou-se a 100 cm3 de água destilada 

1 g de amido solúvel, aquecendo a solução até ferver, deixando arrefecer antes de utilizar. 

Por fim, titulou-se com uma solução de 0,002 N de tiossulfato de sódio até a solução se 

apresentar translúcida, anotando o volume gasto. Esta solução, à semelhança de todas as 

outras, foi preparada e aferida previamente. Para tal, preparou-se em primeiro lugar uma 

solução de 0,01 N de tiossulfato de sódio num balão graduado de 1 dm3, dissolvendo 2,6 g 

de tiossulfato de sódio pentahidratado e completando o volume com água destilada. 

Aferiu-se esta solução última solução, titulando com solução aquosa 0,01 N de dicromato de 

potássio (0,4904 g de dicromato de potássio por 1 dm3 de água), do seguinte modo: para um 

frasco de Erlenmeyer com rolha de vidro esmerilada, pipetaram-se 20 cm³ de solução 

aquosa 0,01 N de dicromato de potássio. De seguida, adiciona-se-lhe 50 cm³ de água 

destilada, 15 cm³ de iodeto de potássio a 10 g por 100 cm³ e, por fim, 5 cm³ de ácido 

clorídrico concentrado. Titulou-se imediatamente com a solução de tiossulfato de sódio, 

adicionando 2 cm³ de cozimento de amido, até à viragem de cor de azul para verde-crómio 

desvanecido. 

Da mesma forma, mas sem a presença de óleo, executou-se um ensaio em branco. 

A reacção química que acontece entre o iodo dissociado (em solução) e os peróxidos, 

favorecida em meio ácido, leva à formação de I2, conforme a reacção: 

2 I- + H2O + R-O-OH → R-OH + 2 OH- + I2 

Na presença de I2, a solução com cozimento de amido adopta a cor azul e, na sua 

ausência, a solução fica translúcida. O volume de tiossulfato de sódio gasto a titular o I2, 

conforme a reacção: 

I2 + 2 S2O3Na2 → Na2S4O6 + 2 NaI 

permite determinar a sua quantidade em solução, ou seja, a quantidade formada na reacção 

com os peróxidos, determinando-se assim a quantidade destes. 

O índice de peróxidos é calculado de acordo com a Equação 3-1, onde o Vtitulante é a 

diferença entre o volume gasto na titulação e no ensaio branco, em dm³, N é a normalidade 

do tiossulfato de sódio e p
toma de óleo

 é o peso da toma de óleo nesse ensaio, em kg. O factor 

que multiplica por 1000 serve para transformar o valor em miliequivalentes. 

 ndice de peróxido (meq  2 kg óleo     
Vtitulante x N x 1   

p
toma de óleo

 Equação 3-1 
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3.1.2.2. Análise do índice de peróxidos na bolacha 

Para analisar o índice de peróxidos em bolachas, o procedimento seguido é o 

apresentado em 3.1.2.1., com a extracção prévia da gordura da bolacha. Foram analisadas 

bolachas de um lote reclamado por sabor – velho/ranço (OMM0433353), um lote não 

reclamado, relativo a bolachas produzidas na mesma altura (OMM0432853) e, por último, 

um lote relativo a bolachas mais recentes, de 2014 (OMM0440443). As bolachas das 3 

amostras foram trituradas até se obter um pó. Novamente, como se esperava um índice de 

peróxido entre 0 e 19 meq O2/kg gordura, a toma de gordura teria de ser entre 1,2 e 2,0 g. 

Assumindo o valor maior deste intervalo, 2 g de gordura, e consultando a informação 

fornecida na embalagem que diz que por cada 100 gramas de bolachas existem 23 g de 

gordura, assumiu-se que teria que se tratar quase 9 g de bolacha triturada. Este último valor, 

apesar de assumido por excesso, foi duplicado para que se pudesse repetir o ensaio para o 

mesmo lote. 

Técnica 

Num frasco de Erlenmeyer com rolha de vidro esmerilada, pesou-se, tarando, na 

balança Sartorius analytic A 200 S com uma precisão de 0,1 mg, uma toma da amostra de 

bolacha triturada de cerca de 18 g. De seguida, adicionou-se cerca de 300 cm³ de éter 

dietílico, agitando o Erlenmeyer tapado. Guardou-se no escuro, durante cerca de 12 h, 

agitando, quando possível, de hora e hora. Posteriormente, decantou-se e filtrou-se a 

solução orgânica por papel de filtro, dividindo a amostra em dois outros Erlenmeyers, 

previamente pesados. De seguida, adaptaram-se estes à boca de evaporador rotativo Buchi 

Rotavapor R 110, colocando a amostra num banho regulado a 40ºC, até eliminar a maior 

parte do solvente. Por fim, abriu-se a torneira da trompa de água, fazendo vácuo no 

evaporador para eliminar completamente os últimos vapores de éter dietílico. Pesaram-se 

novamente os Erlenmeyers, para obter a quantidade de gordura em cada um, pela diferença 

relativa ao peso do Erlenmeyer vazio. A partir deste passo, todo o procedimento é igual ao 

descrito em 3.1.2.1.. 

3.1.2.3. Análise do teor da humidade da bolacha 

Também se analisou o teor da humidade das bolachas, para tentar justificar o sabor 

velho/rançoso com bolacha mal cozida, como explicado anteriormente. Assim, escolheram-

se três lotes de bolacha reclamada (OMM0433353, OMM0433032, e OMM0432014), três 

outros lotes de bolacha não reclamada, produzida na mesma altura (OMM0432853, 

OMM0432812 e OMM0432852), e um lote de bolacha produzida mais recentemente 

(OMM0440443). 
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A análise do teor da humidade das bolachas foi efectuada com base no método da 

Norma Portuguesa NP 875:1994 [25]. 

Técnica 

As amostras foram trituradas e guardadas do ar e, posteriormente, dispostas 

uniformemente no prato na balança de humidade Mettler Toledo HB43-S - 220V a 105ºC, 

seleccionando o range 2, ou seja, considerando 20 s de estabilização até assumir um valor 

final de humidade. A quantidade de amostra foi de cerca de 5 g. Esta humidade é calculada 

tendo em conta a diferença de peso entre a amostra inicial e a final, após secagem. A 

balança tem uma sensibilidade de 0,01%. O ensaio é repetido, com outra toma da mesma 

bolacha moída, até que se obtenham três valores iguais, quando arredondados à décima. 

3.1.2.4. Análise sensorial às características organolépticas da bolacha 

Por último, foi efectuado uma análise sensorial, para avaliar se as características 

organolépticas reclamadas seriam notadas pelo painel de inquiridos.  

Segundo a Norma Portuguesa Pr NP 4263:1994 [26], características organolépticas são 

definidas como propriedades de um produto perceptível pelos órgãos dos sentidos. Uma 

análise sensorial pretende descrever o produto relativamente às características sensoriais 

apercebidas, discriminar diferenças entre produtos semelhantes e avaliar a preferência do 

consumidor, perante dois produtos diferentes [26]. No desenvolvimento de novos produtos e 

no controlo de qualidade, a compreensão, determinação e avaliação das características 

sensoriais torna-se importante em muitas situações, nomeadamente, em estudos de tempo 

de vida, em product matching (comparação entre um produto e um “produto alvo” , em 

product mapping (identificação a posição de um produto em relação aos seus concorrentes), 

em estudos de especificações e controlo da qualidade, na reformulação de um produto, na 

detecção de cheiros e sabores estranhos ao produto e na aceitabilidade do produto pelo 

consumidor. Segundo a Norma Portuguesa NP 4258:1993 [27], os ensaios sensoriais, com 

a excepção de provas de envolvam consumidores, devem ser conduzidos num local 

apropriado, especialmente construído ou adaptado para o efeito, com considerações 

relativas à sua localização, à temperatura, à humidade, ao ruído, ao odor, à cor das paredes 

e à iluminação [7, 27, 28, 29].  

Existem inúmeras técnicas de prova, tendo em conta o número de elementos do painel 

e a sua formação em análise sensorial, tendo em conta o número de amostras a analisar e 

tendo em conta a quantidade e a qualidade de atributos a analisar. 

Neste caso optou-se por uma análise discriminativa considerando um só atributo, o 

sabor velho/rançoso. Na análise discriminativa de um só atributo são apresentados ao 
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provador duas amostras. O provador deve identificar, comparando-as, aquela que apresenta 

a maior intensidade no atributo nomeado. Dada a simplicidade da prova poderão ser 

utilizados provadores com um treino mínimo, basta que os provadores estejam bem 

familiarizados com o atributo em teste. No entanto, dado que a probabilidade de acerto ao 

acaso é muito elevada, 50%, terá de ser utilizado um número razoável de provadores, entre 

7 e 20, de acordo com a sua formação [7, 28, 29]. 

Foram provadas bolachas de três lotes reclamados (OMM0433353, OMM0433032, 

OMM0432014), contra um lote não reclamado da mesma altura (OMM0432853). Foi 

escolhido fazer a prova contra uma bolacha produzida na mesma altura e não uma 

produzida mais recentemente para que o passar do tempo não tivesse influência na 

diferença de sabor identificado nas bolachas. O painel era apenas constituído por 3 pessoas 

do Departamento de Qualidade da fábrica de Mem Martins, o que à priori foi entendido como 

uma análise meramente exploratória, sem validade estatística. 

Técnica 

As amostras foram divididas em três pares, cada um deles constituído por bolachas de 

um dos lotes reclamados e bolachas do lote não reclamado seleccionado para servir de 

padrão. Os três pares de amostras foram dispostos numa mesa, em cima de folhas de papel 

branco, separando mas não identificando os diferentes lotes. Para todos os intervenientes 

na prova, além das bolachas em cima da mesa, havia um recipiente para descartar os 

restos das bolachas provadas e água destinada à limpeza do palato entre avaliações 

(Figura 3-4).  

Cada provador foi convidado a identificar qual das bolachas, de entre os três pares, era 

a que tinha um sabor velho/rançoso. A prova foi feita em simultâneo, mas cada provador 

esteve isolado até que os resultados individuais fossem recolhidos, para que não fossem 

mutuamente influenciados. Os provadores desconheciam quais das bolachas pertenciam a 

lotes reclamados e quais pertenciam ao lote controlo. 

 

 

Figura 3-4 – Representação esquemática da identificação e da posição relativa das bolachas 
apresentadas na análise sensorial às características organolépticas de lotes reclamados e não 

reclamados por sabor velho/rançoso. 

       A1                        B1                                 A2                       B2                                  A3                        B3 
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3.1.3. Reclamações por sabor – salgado 

A bolacha Ritz, para além de contemplar uma quantidade de sal na massa, leva, após 

formação e antes de entrar no forno, um topping de sal, que lhe confere o sabor 

característico. No entanto, existe uma crescente preocupação com as quantidades 

excessivas de sal em alguns alimentos, uma vez que este está directamente relacionado 

com doenças cardiovasculares. 

Para analisar se a bolacha continha sal acima da especificação, efectuou-se uma 

análise do teor de cloretos em bolachas recolhidas esporadicamente, ao longo do tempo, 

com base no método da Norma Portuguesa NP 1509:1977 [30], adaptada para bolachas.  

Técnica 

Num frasco de Erlenmeyer, pesou-se, tarando, na balança Sartorius analytic A 200 S 

com uma precisão de 0,1 mg, uma toma da amostra de bolacha triturada de cerca de 5 g. 

Posteriormente, mediram-se, por proveta, cerca de 100 cm³ de água destilada, transferindo- 

-os para um copo de precipitação. Este foi levado à placa de aquecimento até que à água se 

encontrar em ebulição. Depois, transferiu-se a água para o interior do Erlenmeyer e 

aguardou-se até que a mistura atingisse os 55-50ºC. Adicionaram-se 2 cm³, medidos com 

proveta, de uma solução de cromato de potássio previamente preparada. Para tal, 

dissolveram-se 5 g de cromato de potássio em água destilada, até completar o volume de 

100 cm³. Por fim, titulou-se a solução com 0,1 N de nitrato de prata, até viragem para a cor 

laranja-acastanhada, persistente durante pelo menos 30 segundos. A solução de 0,1 N 

nitrato de prata foi preparada num balão volumétrico de 1000 cm³, dissolvendo-se 16,988 g 

de nitrato de prata numa quantidade de água destilada até completar o volume. A solução 

foi guardada ao abrigo da luz, em frasco escuro. 

O teor em cloretos (% m/m) foi calculado de acordo com a Equação 3-2, apresentada de 

seguida, onde o Vtitulante é a diferença entre o volume gasto no ensaio e o volume gasto no 

ensaio branco, em dm³, N é a normalidade do nitrato de prata e p
toma de bolacha

 é o peso da 

toma de bolacha nesse ensaio, em g. O factor que multiplica por 58,5 representa a massa 

molar do cloreto de sódio. 

Teor em cloretos (  m m     
Vtitulante x N x   , 

p
toma de bolacha

 x 1   

Ao ser titulado, o cloreto de sódio presente na amostra reage com o nitrato de prata na 

proporção 1:1, conforme a reacção: 

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaN 3 

Equação 3-2 
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Quando o cloreto de sódio esgota, o nitrato de prata reage com o cromato de potássio 

na proporção 2:1, conforme a reacção seguinte: 

2 AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4 + 2 KNO3 

A formação de cromato de prata é assinalada pela alteração da cor amarelo-limão, 

devido ao ião cromato e ao precipitado de cloreto de prata, para a cor que assinala a 

viragem, laranja-acastanhado. Este método é conhecido pelo método de Morh. 

3.1.4. Reclamações por material estranho 

3.1.4.1. Análise de risco de contaminação por inclusão de material estranho em toda a 

linha de produção 

De forma a analisar risco de contaminação por inclusão de material estranho em toda a 

linha de produção, efectuou-se um levantamento de todos os potenciais perigos na zona 

envolvente à linha.  

Os materiais estranhos que, segundo o HACCP, se integram na categoria de perigos 

físicos são maioritariamente vidro, metal, plástico rígido, etc. No caso de inclusão destes 

materiais, por acidente, num pacote de bolachas, estes podem significar um severo risco 

para a saúde. O grau de severidade depende, obviamente, do material que constitui o 

objecto estranho, do seu tamanho e da sua forma. Em termos de materiais, o metal é o mais 

perigoso, seguido dos plásticos duros. Se, por exemplo, for ingerido acidentalmente um 

pequeno pedaço de papel, o organismo humano não experiencia os seus efeitos. 

Relativamente à forma, quanto mais bicudo e pontiagudo foi o objecto, maior o perigo 

associado. Por fim, em relação ao tamanho do objecto, a relação entre o tamanho e a 

severidade não é assim tão linear. É óbvio que objectos maiores representam um maior 

perigo para a saúde do consumidor. No entanto, quanto maior for o tamanho do objecto, 

mais fácil será a sua detecção antes da ingestão [31]. 

De referir que as linhas de produção de alimentos e bebidas estão desenhadas de 

forma a minimizar ao máximo os perigos de inclusão acidental de material estranho. No 

entanto, para qualquer eventualidade, estão também instalados ao longo da linha de 

produção diversos equipamentos (filtros, peneiros, detectores de metais) que previnem que 

saia para o mercado produto contaminado [31].  

Técnica 

Foi efectuado um levantamento fotográfico de possíveis situações de risco em todas as 

operações unitárias da linha. Entende-se por situações de risco, casos em que há um perigo 
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eminente de inclusão de material estranho por desgaste do material ou por utilização de 

material impróprio naquela secção da linha, por exemplo.  

Para além da identificação do grau de severidade para cada situação identificada (entre 

1 e 3, sendo 3 o maior grau), foi ainda considerada a probabilidade de ocorrência, ou seja, a 

probabilidade de haver uma inclusão acidental de um corpo estranho com aquela fonte 

(entre 1 e 3, sendo 3 a maior probabilidade de ocorrência). Com estas duas informações foi 

possível calcular o risco associado a cada situação, multiplicando o grau de severidade com 

a probabilidade de ocorrência, como demonstrado no Quadro 3-1 [31]. Situações em que o 

índice de risco é entre 1, 2 ou 3, são consideradas menos significativas, 4 ou 6, são 

consideradas de risco médio, sendo 9 o índice máximo de risco associado a uma situação. 

Quadro 3-1 – Matriz para o cálculo do índice de risco, relacionando o grau de severidade de  
uma situação com a sua probabilidade de ocorrência. 

  

As sugestões de melhoria, bem como a estrutura do documento e o levantamento dos 

elementos de risco foram efectuados com o auxílio de uma Engenheira do Departamento de 

Qualidade da fábrica de Mem Martins. 

3.1.4.2. Análise de risco de contaminação por inclusão de material estranho na sala de 

pesagens de matéria-prima 

Após o levantamento dos riscos de contaminação por inclusão de material estranho em 

toda a linha de produção, efectuou-se um estudo mais detalhado à sala de pesagens de 

matérias-primas, motivado pela enorme variedade e quantidade de riscos associados aos 

procedimentos efectuados, inerentes à infra-estrutura.  

As sacas de matéria-prima têm fios para facilitar a sua abertura sem que se tenha que 

recorrer a uma lâmina (do tipo x-acto). A análise referida serviu para identificar de onde 

poderia vir a inclusão de um fio azul na linha de produção.  

Para além deste levantamento mais detalhado nesta área, efectuou-se uma 

apresentação para auxiliar numa formação de boas práticas, exclusivamente para 

colaboradores que trabalhem frequentemente nesta área da fábrica. Todos eles têm já uma 

formação de boas práticas, como é evidente, mas, ao direccionar a formação a situações 
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específicas que aconteçam devido aos procedimentos efectuados na sala de pesagens de 

matéria-prima, os colaboradores ficarão mais esclarecidos sobre como actuar nas diversas 

situações e alertados para procedimentos que aumenta a probabilidade de inclusão de um 

material estranho numa sala de matéria-prima e, consequentemente, na linha de produção. 

3.2. Resultados e discussão 

3.2.1. Reclamações por aparência - partidas 

3.2.1.1. Análise do breakage nas etapas de embalamento 

O primeiro ponto de análise do breakage na etapa de embalamento é antes do 

produto dar entrada nas embaladoras verticais. Aqui, o produto encontrava-se sempre em 

perfeitas condições no que toca a bolacha partida. O segundo ponto de análise foram as 

diferentes embaladoras verticais 1 e 2, que trabalham em paralelo. Os Gráficos 3-1 e 3-2 

representam a comparação entre as embaladoras verticais 1 e 2, relativamente à 

percentagem de bolachas “partidas” e “topos”, respectivamente. 

 

Gráfico 3-1 – Comparação entre as bolsas de bolachas de duas embaladoras verticais que funcionam em 
paralelo, relativamente à percentagem de bolachas “partidas” 

(---- representa o nível máximo de breakage definido na especificação). 
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Gráfico 3-2 – Comparação entre as bolsas de bolachas de duas embaladoras verticais que  
funcionam em paralelo, relativamente à percentagem de bolachas “topos” 

(---- representa o nível máximo de breakage definido na especificação). 

Da análise destes gráficos conclui-se que existem muitos valores acima do máximo 

admissível pela especificação. Esse resultado faz-se notar com maior intensidade nas 

“topos” do que nas “partidas”, o que de certa forma é menos crítico, uma vez que as “topos” 

representam um defeito menor.  

Pode concluir-se, pelo Gráfico 3-1, que a maioria das não conformidades em “partidas”, 

isto é, a maioria das bolsas em que a percentagem de “partidas” é acima de 1   do total da 

bolsa de bolachas, acontece na embaladora vertical 1. Das 60 bolsas retiradas à saída a 

embaladora vertical 1, 6 revelaram-se não conformes, enquanto para a embaladora vertical 

2, apenas 1 se revelou não conforme. Relativamente às “topos”, não existe uma grande 

diferença entre as duas embaladoras verticais. Para a embaladora vertical 1, 23 bolsas 

revelaram um número de “topos” superior a 1   da bolsa, enquanto para a embaladora 

vertical 2, 27 revelaram esta mesma característica. Sendo que as duas embaladoras 

analisadas apresentaram mais de um terço da amostra não conforme neste parâmetro, 

verifica-se assim o fundamento das reclamações apresentadas nesta categoria. Em termos 

estatísticos, a percentagem média de “partidas” era de  ,2  para a embaladora vertical 1 e 
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de 3,0% para a embaladora vertical 2. Já para as “topos”, a percentagem média era de 9,4  

para a embaladora vertical 1 e de 9,9% para a embaladora vertical 2. Todos os valores 

médios, apresentam-se abaixo dos 10% de limite. Em termos de valores máximos, a bolsa 

com maior percentagem de “partidas” na embaladora vertical 1 tinha 18,7% e na 

embaladora vertical 2, 11,2%. Para as “topos”, estes valores foram de 24,4% para a 

embaladora vertical 1 e de 35,5% para a embaladora vertical 2. 

Efectuou-se, de igual forma, a comparação entre as diferentes encaixotadoras 1 e 2. De 

notar que, as encaixotadoras são alimentadas com uma mistura aleatória de bolsas 

provenientes das embaladoras verticais 1 e 2. Como já vimos, a embaladora 1 tende a 

produzir mais breakage, o que poderia influenciar os resultados desta fase, uma vez que as 

encaixotadoras estão a jusante das embaladoras verticais. 

 

 

Gráfico 3-3 – Comparação entre as bolsas de bolachas de duas encaixotadoras que  
funcionam em paralelo, relativamente à percentagem de bolachas “partidas” 

(---- representa o nível máximo de breakage definido na especificação). 
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Gráfico 3-4 – Comparação entre as bolsas de bolachas de duas encaixotadoras que  
funcionam em paralelo, relativamente à percentagem de bolachas “topos”  

 (---- representa o nível máximo de breakage definido na especificação). 

Da análise dos Gráfico 3-3 e 3-4, conclui-se, tal como nos outros casos, que as “topos” 

estão mais vezes em não conformidade do que as “partidas”. Das 120 bolsas de bolachas 

analisadas para cada uma das encaixotadoras, 11 na encaixotadora 1 e 6 na encaixotadora 

2 encontram-se com percentagem de “partidas” acima do limite máximo especificado. No 

entanto, relativamente às “topos”,  7 na encaixotadora 1 e 64 na encaixotadora 2 

apresentam “topos” acima dos 1  , o que representa quase metade da amostra total. Não 

existe nenhuma grande diferença nas duas máquinas de encaixotar.  

O Gráfico 3-5 representa os valores médios relativamente à percentagem de “partidas” 

e de “topos” para os cinco pontos de análise identificados anteriormente. 
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Gráfico 3-5 – Valores médios de percentagem de “partidas” e de “topos” para os cinco pontos  
de análise de amostras (---- representa o nível máximo de breakage definido na especificação). 

Do Gráfico 3-5 pode concluir-se que, em termos estatísticos, a percentagem média de 

“partidas” é de 4,8% à saída da encaixotadora 1 e de 4,3% à saída da encaixotadora 2. Para 

as “topos”, a percentagem média é de 10,0% à saída da encaixotadora 1 e de 10,1% à 

saída da encaixotadora 2. Relativamente aos valores máximos, o pacote com maior 

percentagem de “partidas” na encaixotadora 1 tinha 17,2% e na encaixotadora 2, 16,8%. 

Para as “topos”, estes valores foram de 23,1% à saída da encaixotadora 1 e de 25,0% à 

saída da encaixotadora 2. Com estes valores, confirma-se que as embaladoras verticais são 

os pontos críticos da zona de embalamento, em termos de breakage, sendo que os valores 

para “partidas” e “topos” a jusante de todo o processo, não apresentam incrementos 

significativos quando comparados com a média dos valores para as duas embaladoras. 

Por último, efectuou-se também a comparação entre o turno 2 (8 - 16 h) e o turno 3 

(16 - 24 h), para que se pudesse também analisar se parâmetros que mudam quando muda 

o turno (como por exemplo, os operadores) tinham alguma influência nos níveis de 

breakage. Esta análise efectuou-se apenas ao nível das encaixotadoras porque, até às 

embaladoras verticais, o produto nunca é manipulado manualmente. 
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Os Gráficos 3-6 e 3-7 representam a mesma amostra utilizada para estudar a influência 

das encaixotadoras, mas agora separada por turnos de produção. É de esperar que, no 

total, o número de conformidades e a soma dos valores médios seja igual. 

 

 

Gráfico 3-6 – Comparação entre as bolsas de bolachas produzidas em dois turnos  
de trabalho à saída das encaixotadoras, relativamente à percentagem de bolachas “partidas”  

(---- representa o nível máximo de breakage definido na especificação). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

%
 

bolsas de bolachas 

PARTIDAS (%) 

Turno 2

Turno 3



 
54 

 
 

 

Gráfico 3-7 – Comparação entre as bolsas de bolachas produzidas em dois turnos  
de trabalho à saída das encaixotadoras, relativamente à percentagem de bolachas “topos”  

(---- representa o nível máximo de breakage definido na especificação). 

Da análise destes gráficos, é outra vez evidente a supremacia das “topos”, como seria 

de esperar. Das 120 bolsas de bolachas analisadas para cada um dos turnos, 11 no turno 2 

e 6 no turno 3 encontram-se com percentagem de “partidas” acima do limite máximo 

especificado. No entanto, relativamente aos “topos”,  7 no turno 2 e  4 no turno 3 

apresentaram “topos” acima dos 10%. Apesar de haver troca de pessoal, não existe 

nenhuma diferença assinalável entre os dois turnos de trabalho.  

Em termos estatísticos, a percentagem média de “partidas” é de 5,0% para o turno 2 e 

de 4,1% para o turno 3. Para as “topos”, a percentagem média é de 10,5% para o turno 2 e 

de 9,5% para o turno 3. Relativamente aos valores máximos, a bolsa com maior 

percentagem de “partidas” no turno 2 tinha 14,6% e no turno 3, 17,2%. Para os “topos”, 

estes valores foram de 23,1% para o turno 2 e de 25,0% para o turno 3. 

3.2.1.2. Análise do breakage com a mudança de fórmula 

O Gráfico 3-8 representa os valores de breakage por bolsa de bolachas armazenadas 

em fábrica, relativas a produções entre Outubro e Dezembro de 2013. 
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Gráfico 3-8 - Percentagem de bolachas “partidas” e “topos” em bolsas guardadas em fábrica, referentes a produções entre Outubro e Dezembro de 2013, após 
mudança de fórmula  (---- representa o nível máximo de breakage definido na especificação). 
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Da análise do Gráfico 3-8, verificamos que os valores de breakage foram 

constantemente elevados, não havendo impacto nestes com a alteração na fórmula da 

bolacha. Também do mesmo gráfico, é possível concluir que a percentagem de bolachas 

classificadas como “topos” esteve sempre acima da percentagem de “partidas” na maioria 

das bolsas. Por sua vez, a percentagem de “topos” esteve muitas vezes acima do limite 

máximo definido na especificação (10%). 

3.2.1.3. Análise do breakage após uma alteração na zona de embalamento 

Mais tarde, porque se queria aumentar a cadência desta linha de produção, optou-se 

por trocar uma das embaladoras verticais por uma outra mais rápida existente em fábrica. 

Ao efectuar ensaios piloto, concluiu-se que, com a inserção desta máquina na linha, 

obter-se-iam também menores percentagens de breakage. 

Para descobrir o nível de breakage associado a esta alteração, efectuou-se um estudo 

à linha, antes e depois da instalação da “nova” máquina. Os gráficos seguintes representam 

os valores médios de breakage nos quatros pontos de recolha identificados (o Gráfico 3-9 A 

representa os níveis de breakage anteriores à alteração enquanto que o Gráfico 3-9 B 

representa os níveis de breakage posteriores à alteração). 

 

0,0 

4,8 

3,7 

4,9 
5,7 

0,0 

12,3 
13,0 

13,4 

12,3 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

%
 

Partidas (%)

Topos (%)

A 



 
57 

 
 

 

Gráfico 3-9 – Valores médios de percentagem de bolachas “partidas” e de “topos” para os cinco pontos 
de análise de amostras, antes (A) e depois (B) da instalação da nova embaladora vertical. 

Da análise dos Gráficos 3-9 A e B, pode concluir-se que esta alteração da embaladora 

vertical 1 para a “nova” embaladora vertical (designada como embaladora vertical 3 , foi 

muito benéfica. Comparativamente com a embaladora 1, que originou valores médios para 

“partidas” de 4,8% e de 12,3% para “topos”, a embaladora vertical 3 originou 1,6% e 5,7%, 

respectivamente. Relativamente à embaladora vertical 2, os valores médios de breakage 

mantiveram-se, como seria de esperar, havendo no entanto um ligeiro decréscimo ocasional 

nas “topos”. As encaixotadoras 1 e 2 viram os seus níveis de breakage diminuídos, o que 

seria de esperar, uma vez que, como já foi referido, estas são alimentadas por uma mistura 

aleatória de bolsas provenientes das embaladoras verticais. Se as bolachas vêm com 

menos breakage a montante e se, como já foi estudado, as encaixotadoras e a 

encartonadora não têm grande influência neste parâmetro, seria de esperar que acabassem 

por sair das encaixotadoras com menos breakage, como aconteceu. Os valores actuais de 

caracterização de breakage de produto são, para a encaixotadora 1, 2,8% para “partidas” e 

8,0% para “topos” e, para a encaixotadora 2, 2,6% e 8,0%, respectivamente, todos abaixo 

do limite máximo assumido pela especificação da Mondelēz International. 
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No decorrer deste trabalho foi identificada, no catálogo do fornecedor da embaladora 

vertical 1, uma máquina muito semelhante a esta, mas especializada para produtos 

delicados (Figura 3-5). Esta poderia ser uma possível solução para resolver o caso das 

bolachas partidas. 

 

Figura 3-5 – A, embaladora vertical 1, e B, embaladora vertical inclinada, para produtos delicados. 

A embaladora vertical 1 (Figura 3-5 A), modelo Vegatronic 2000 da ILAPAK, contempla 

um sistema automático de embalamento de produtos secos em sacos tipo almofada, de 

diferentes materiais, fechados no fundo. Este sistema é alimentado por um outro sistema 

que consiste numa balança de 14 cabeças, por onde se distribuem as bolachas, o qual abre 

as cabeças e liberta as bolachas para o saco quando a combinação do peso destas é igual 

ao peso alvo. A segunda máquina (Figura 3-5 B) é em tudo igual à primeira, exceptuando o 

facto desta se fazer apoiar num suporte inclinado. Esta inclinação divide a queda do produto 

em duas secções: uma primeira secção, em que o produto cai livremente, desde as cabeças 

da balança até à máquina, e uma segunda secção, em que o produto escorrega pela parede 

da máquina até ao saco pré-formado, em vez de provocar uma queda livre. A diminuição da 

altura da queda diminui o choque mecânico a que o produto é exposto, conduzindo assim a 

menores valores de breakage.  

Caso não se tivesse optado por substituir a embaladora vertical 1 pela embaladora 

vertical 3, como aconteceu, ou caso venha a ser necessário repor a embaladora vertical 3 

na sua linha de origem, poder-se-á tentar adquirir o suporte ou tentar inclinar a embaladora 

1 de outra forma, para tentar replicar este sistema de embalamento suave. 
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De referir que, mesmo antes da realização deste trabalho, já tinham sido implementadas 

alterações aos equipamentos, fazendo-os dotar de uma peça que amparava a queda das 

bolsas quando formados (Figura 3-6). Este, contudo, manifestou-se insuficiente para cumprir 

os objectivos. 

 

Figura 3-6 – Peça de equipamento, implementada à saída das embaladoras verticais, para amparar a 
queda dos sacos depois de formados. 

3.2.2. Reclamações por sabor velho/rançoso 

3.2.2.1. Análise do índice de peróxidos no óleo de palma 

Na Tabela 3-1, apresentam-se dados inerentes às titulações efectuadas e respectivo 

cálculo do índice de peróxidos para os três pontos diferentes (à saída do silo, óleo novo; 

após o banho, óleo recuperado; e no depósito de óleo, óleo misturado) nos três instantes 

diferentes (no início de produção, às 9 h; no fim do turno 2, às 16 h; e no fim do turno 3, às 

23 h), das duas vezes que foram recolhidas amostras. 



 
60 

 
 

Tabela 3-1 - Índice de peróxidos para os três pontos de recolha, nos três instantes, das duas vezes que 
foram recolhidas amostras. 

hora amostra 
p

toma de óleo
  

(g) 

Vtitulante  
(mL) 

Índice de peróxidos 
(meq O2/kg de óleo) 

- ensaio branco 
0,0000 0,00 - 

0,0000 0,00 - 

9h 

óleo novo 
1,2389 1,00 1,61 

1,62 
1,4848 1,20 1,62 

óleo recuperado 
1,2304 0,80 1,30 

1,40 
1,2033 0,90 1,50 

óleo misturado 
1,2418 0,90 1,45 

1,66 
1,2794 1,20 1,88 

16h 

óleo novo 
1,2098 0,90 1,49 

1,34 
1,5004 0,90 1,20 

óleo recuperado 
1,2359 0,80 1,29 

1,60 
1,2627 1,20 1,90 

óleo misturado 
1,2349 0,70 1,13 

1,34 
1,2911 1,00 1,55 

23h 

óleo novo 
1,2263 0,90 1,47 

1,39 
1,5357 1,00 1,30 

óleo recuperado 
1,2094 0,70 1,16 

1,02 
1,5841 0,70 0,88 

óleo misturado 
1,2077 0,80 1,32 

1,20 
1,3027 0,70 1,07 

 

Da análise da Tabela 3-1, pode concluir-se que não existe nenhuma relação entre a 

recirculação constante do óleo e o índice de peróxido, mesmo considerando o passar das 

horas num dia de trabalho. Tal pode justificar-se pelo facto do óleo fornecido à fábrica ser 

enriquecido agentes químicos antioxidantes. Verificamos também que para todos os 

ensaios, o índice de peróxidos apresenta sempre valores muito baixos. Segundo a portaria 

n. 928/98 de 23 de Outubro, os valores de índice de peróxido (expresso em meq O2/kg) para 

gorduras, óleos virgens e óleos refinados sem antioxidantes poderá ser, no máximo, 10; e 

para gorduras e óleos refinados com antioxidantes poderá ser, no máximo, 5. Estes valores 

garantem que o produto designado é isento de aroma e de sabor estranho e de ranço. 

Assim, não se pode responsabilizar os peróxidos no óleo utilizado como coating pelo mau 

sabor reclamado para esta bolacha. 

De referir que existe um grau de incerteza considerável na leitura dos valores do 

Vtitulante, mas tal nunca comprometeu a conformidade do óleo para com a legislação, pois 

apesar do erro relativo máximo associado aos valores para o índice de peróxidos ser de 

47% (às 16h para o óleo recuperado), nunca se atingiriam os 5 meq O2/kg óleo. 
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3.2.2.2. Análise do índice de peróxidos na bolacha 

Na Tabela 3-2, apresentam-se dados inerentes às titulações efectuadas e respectivo 

cálculo do índice de peróxidos para os três lotes de bolacha analisados, um lote reclamado 

por sabor - velho/ranço (OMM0433353), um lote não reclamado, relativo a bolachas 

produzidas na mesma altura (OMM0432853) e, por último, um lote relativo a bolachas mais 

recentes, produzidas 5 meses depois dos outros lotes e apenas 1 mês antes do momento 

da análise (OMM0440443). 

Tabela 3-2 - Índice de peróxidos para os três lotes de bolacha, nos dois ensaio realizados. 

amostra 
p

toma de óleo
  

(g) 

Vtitulante  
(mL) 

Índice de peróxidos 
(meq O2/kg de gordura) 

ensaio branco 0,0000 0,00 - 

reclamado 
1,9841 3,00 2,25 

1,93 
2,0773 2,40 1,60 

não reclamado 
2,1651 2,20 1,40 

1,31 
2,0470 1,90 1,21 

mais recente 
1,9041 2,70 2,10 

2,44 
1,6371 3,00 2,79 

 

Da análise da Tabela 3-2, pode concluir-se que o índice de peróxido do lote reclamado 

é ligeiramente superior ao índice de peróxido não reclamado da mesma altura de produção. 

No entanto, o lote relativo a bolachas produzidas mais recentemente, apresenta o maior 

índice de peróxido de todos. Este último resultado não seria de esperar uma vez que os 

peróxidos se intensificam com o passar do tempo, pelo que seria de esperar um índice de 

peróxido mais baixo nas bolachas mais recentes. No entanto, qualquer valor é ainda muito 

baixo, tendo em conta o que a legislação portuguesa considera como mínimo para se 

reflectir no sabor do produto. Uma possível justificação para este resultado pode estar no 

facto de, no momento destas produções, ter havido menos produção desta bolacha, 

acumulando-se óleo nas tubagens entre o silo e a fábrica, o que intensifica a formação de 

peróxidos. Mesmo assim, propõe-se seguir o índice de peróxidos de gordura extraída de 

bolacha, para verificar este último resultado. 

No sentido de manter as propriedades do produto acabado depois de embalado, em 

Agosto de 2013, as bolachas Ritz mudaram a bolsa do embalamento primário de película 

plástica e transparente para metálica e opaca. Esta nova película impede que a bolacha 

entre em contacto com a luz, que é um dos factores que promove reacções de oxidação, 

como já foi referido. Para além disso, mantém a frescura do produto mesmo que este tenha 

sido produzido e embalado alguns meses antes da data do consumo.  
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3.2.2.3. Análise da humidade da bolacha 

Na Tabela 3-3, apresentam-se os valores de humidade e o tempo de análise para três 

lotes de bolacha reclamada (OMM0433353, OMM0433032, OMM0432014), três outros lotes 

de bolacha não reclamada, produzida na mesma altura (OMM0432853, OMM0432812, 

OMM0432852), e um lote de bolacha produzida mais recentemente, 5 meses depois dos 

outros lotes seleccionados (OMM0440443). 

Tabela 3-3 - Valores de humidade e tempo de análise para três lotes de bolacha reclamada, três outros 
lotes de bolacha não reclamada, produzida na mesma altura, e um lote de bolacha produzida mais 

recentemente, utilizado como controlo. 

lotes  
reclamados 

lotes  
não reclamados 

lote produzido  
mais recentemente 

 
nº 

ensaio 

duração 
ensaio 

(segundos) 

humidade 
(%) 

humidade 
arredondada 

(%) 
 

nº 
ensaio 

duração 
ensaio 

(segundos) 

humidade 
(%) 

humidade 
arredondada 

(%) 
 

nº  
ensaio 

duração 
ensaio 

(segundos) 

humidade 
(%) 

humidade 
arredondada 

(%) 

O
M

M
0

4
3

3
5

3
 

1 306 5,03 5,0 

O
M

M
0

4
3

2
8

5
3
 

1 289 4,40 4,4 

O
M

M
0

4
4

0
4

4
3
 

1 280 3,76 3,8 

2 351 5,15 5,2 2 295 4,41 4,4 2 276 3,81 3,8 

3 312 5,14 5,1 3 317 4,46 4,5 3 300 3,82 3,8 

4 333 5,08 5,1 4 345 4,49 4,5 
 

 
  

5 276 5,18 5,2 5 298 4,54 4,5 
    

6 301 5,17 5,2 
        

O
M

M
3

3
0

3
2
 

1 301 4,32 4,3 

O
M

M
0

4
3

2
8

1
2
 

1 342 4,39 4,4 
- 

 
 

  
2 304 4,49 4,5 2 299 4,39 4,4 

 
 

  
3 292 4,36 4,4 3 350 4,39 4,4 

 
 

  
4 276 4,34 4,3 

 
 

      
5 283 4,40 4,4 

 
 

      
6 286 4,34 4,3 

 
 

      

O
M

M
3

2
8

1
3
 

1 353 4,89 4,9 

O
M

M
0

4
3

2
8

5
2
 

1 313 4,50 4,5 

- 

    
2 264 4,79 4,8 2 276 4,47 4,5 

    
3 294 4,97 5,0 3 289 4,44 4,4 

    
4 322 4,82 4,8 4 299 4,61 4,6 

    
5 311 4,98 5,0 5 286 4,39 4,4 

    
6 302 4,96 5,0 6 286 4,46 4,5 

    
 

Analisando a Tabela 3-3, conclui-se que os lotes de bolachas reclamados por sabor 

velho/rançoso, têm, em geral, humidades superiores às dos lotes não reclamados relativos a 

bolachas produzidas na mesma altura. A humidade da bolacha produzida mais 

recentemente foi bastante inferior às produzidas há mais tempo. Este resultado sugere que 

a embalagem das bolachas reclamadas podia ter sido formada com pequenos defeitos, não 

detectáveis numa inspecção visual, não as protegendo totalmente da humidade atmosférica. 

Pode também ter acontecido que as bolachas saíram mal cozidas do forno, absorvendo 

humidade durante o arrefecimento.  
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Segundo a especificação definida pela Mondelēz International, a humidade alvo da Ritz 

Original à saída do forno é de 2,50%, sendo que são toleráveis valores entre 1,80 e 3,20%. 

Assim, com um valor de 3,80%, o produto do lote mais recente tem humidade acima do 

limite de especificação. Mesmo assim, este produto saiu para o mercado, o que mais uma 

vez demonstra a necessidade de reforçar o controlo e a gestão de produto não conforme na 

linha de produção.  

Relativamente ao produto em fim de vida, não existem especificados valores de 

humidade espectáveis. Como proposta de colmatar esta lacuna, sugere-se que se solicite 

ao departamento de R&D um estudo de shelflife ao produto para avaliação sensorial e 

determinação dos limites de humidade aceitáveis em final de vida útil. Até lá, há que 

continuar a acompanhar os valores de humidade à saída do forno desta bolacha. 

3.2.2.4. Análise sensorial às características organolépticas da bolacha 

A análise sensorial ao sabor velho/rançoso das bolachas reclamadas por essa razão 

revelou-se inconclusiva porque nenhum dos inquiridos identificou esta característica em 

ambos os lotes de constituíam o par em análise. No entanto, as bolachas do lote 

OMM0433353 foram identificadas como menos estaladiças, quando comparadas com o seu 

par, apesar desta característica não estar em discussão. Este lote já tinha sido identificado 

anteriormente como tendo uma humidade acima do especificado. Estas duas características 

apontam para que este lote tenha sido mal cozido ou deficientemente embalado, apesar de 

não apresentar nenhuma reclamação neste sentido. 

3.2.3. Reclamações por sabor – salgado 

O Gráfico 3-10 apresenta o teor em cloretos (em % m/m) para as bolachas Ritz ao longo 

do tempo. Todos os dados foram recolhidos pela equipa de Qualidade e facultados para 

este estudo. 
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Gráfico 3-10 – Teores de cloretos (em % m/m) para as bolachas Ritz de lotes produzidos  
em cada mês no histórico da produção fabril. 

Da análise do Gráfico 3-10, pode concluir-se que, à excepção dos primeiros meses de 

produção e de um período de transição, entre Julho e Outubro, o teor em cloretos está 

geralmente dentro dos valores especificados. Em Outubro de 2013, implementou-se uma 

nova fórmula, já referida na análise das bolachas partidas no capítulo 3.2.1., com menos 

teor em sal, face às necessidades do mercado. Esta transição envolveu o departamentos de 

Marketing e de R&D. O intervalo de valores admissíveis para cloretos desceram de 1,4 – 

2,2% para 0,7 – 1,5%, o que implicou alterações na velocidade de deposição de sal no 

tapete de bolachas formadas. 

Para facilitar a análise de cloretos, em Janeiro de 2014 foi adquirido um instrumento 

electrónico que facilitou a medida deste parâmetro (EasyPlus™ Mettler Toledo . Este 

aparelho combina várias tecnologias, permitindo a monitorização de reacções ácido-base e 

redox, de forma a possibilitar a determinação de vários parâmetros em alimentos, bebidas e 

produtos químicos. 
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Depois de terem sido efectuados alguns ensaios em paralelo para validar o novo 

método analítico, a partir de Fevereiro de 2014 todos os valores para % m/m de cloretos 

foram determinados com recurso ao novo aparelho. 

Sendo agora o método de análise muito mais fácil de realizar, sugere-se como acção de 

melhoria a implementação de um controlo deste parâmetro. Como o aparelho é muito 

sensível e exige alguma formação para o seu manuseamento, este controlo seria feito a 

nível de laboratório, pelo que se sugere uma frequência semanal para esta análise. 

3.2.4. Reclamações por material estranho 

3.2.4.1. Análise de risco de contaminação por inclusão de material estranho em toda a 

linha de produção 

Foi, então, efectuado um documento resultante do levantamento aos perigos na linha de 

produção de bolachas Ritz.  

Analisando-o, verifica-se que foram identificadas 74 diferentes situações de perigo de 

inclusão de material estranho pela linha de produção. Verifica-se também que a zona com 

maior número de situações de risco é a sala de pesagem de matéria-prima. Este resultado 

identifica um risco transversal a todas as linhas de produção. Relativamente ao risco mais 

comum, presente praticamente em todas as operações unitárias, pertence à inclusão 

acidental de parafusos ou porcas. A severidade associada a este risco é de 3, por serem 

objectos metálicos, mas a probabilidade de ocorrência atribuída foi de 1, por ser 

relativamente improvável soltar-se um parafuso ou uma porca, caindo para a linha de 

produção. Assim, o risco calculado para esta situação é sempre de 3. Não houve nenhuma 

situação considerada de risco máximo, com índice igual a 9. De entre as situações 

identificadas com índice de risco médio (com índice de risco entre 4 e 6) encontra-se a 

possível inclusão de plástico rígido por envelhecimento das caixas plásticas (do tipo 

Tupperware) utilizadas na pesagem de matérias-primas líquidas, em que a severidade é de 

índice 3, por se tratar exactamente de plástico rígido, e porque existem já várias caixas em 

mau estado de conservação, o que indica que a probabilidade de ocorrência de inclusão de 

material estranho com esta fonte não é assim tão pouco frequente, assumindo o valor de 2 

(de anual a mensal). Outra situação identificada aborda a inclusão de cerdas de plástico 

provenientes da escova abaixo do depositador de sal. As cerdas de plástico são plástico 

rígido e a probabilidade de ocorrência é, outra vez, considerada como de índice 2, uma vez 

que estes pêlos estão sempre em movimento, devido ao movimento rotativo da lona que 

toca neles, e por estarem colocados muito perto do produto. As sugestões de melhoria 

sugeridas para estas duas situações passam por, no caso das caixas plásticas, adquirir 
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material novo e mais robusto, que aguente melhor o manuseamento diário, e por reforçar o 

cumprimento, por parte dos operadores, das boas práticas de fabrico, colocando 

imediatamente de parte uma caixa plástica danificada. Relativamente à escova, a sua 

utilização nesta parte da linha não tem utilidade que justifique o risco que ela apresenta. 

Assim, deverá ser solicitado que a mesma seja simplesmente retirada. A última situação a 

referir com tendo índice de risco entre 4 e 6 é a inclusão de filme metálico (severidade igual 

a 3) dos pacotes de enzima na zona da amassagem, onde a probabilidade de ocorrência foi 

considerada igual a 2 por se utilizarem 2 pacotes por massa e a sua abertura criar pequenos 

fragmentos de película metálica que se podem perder acidentalmente, dando entrada no 

amassador. A ausência de um maior número de situações de risco médio demonstra a 

constante preocupação da equipa de Qualidade da fábrica de Mem Martins em manter a 

segurança dos seus produtos. 

Para além destas características, o documento também tem uma coluna onde se pode 

identificar a pessoa responsável por aplicar a acção de melhoria sugerida, uma coluna com 

o timing, isto é, a altura da aplicação dessa sugestão e, por último, uma coluna com o status 

da implementação da mesma. 

3.2.4.2. Análise de risco de contaminação por inclusão de material estranho na sala de 

pesagens de matéria-prima 

Foi, então, efectuado um documento resultante do levantamento aos perigos na sala na 

sala de pesagens de matéria-prima. De referir que para abrir as sacas de matéria-prima, a 

lâmina (do tipo x-acto) é mais utilizada do que o cordel uma vez que é mais rápido e, na 

maior parte das matérias-primas, não há outra opção. Tal prática é desaconselhada, não 

pelo perigo de introdução de materiais estranhos na linha com fonte na lâmina, porque como 

referido em 3.2.3.1., todas as partes da lâmina são detectáveis pelos detectores de metais 

da linha, mas porque a abertura de sacas com a lâmina pode criar pequenos fragmentos de 

papel ou plástico provenientes das sacas que sejam introduzidos na linha conjuntamente 

com a matéria-prima pesada. Outro dos perigos, já identificado também na secção anterior, 

são as etiquetas colocadas no exterior das sacas de matéria-prima pesada, para ajudar na 

identificação e consequente rastreabilidade da matéria-prima. No momento de virar essas 

sacas para o amassador, as etiquetas poderão cair dentro do mesmo por serem de fraca 

aderência (causada pelos pós das matérias-primas, em geral). Uma prática preventiva a 

assumir neste caso poderia ser, no fim de cada massa, verificar que as sacas vazias ainda 

continham as etiquetas mencionadas. 
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Estas boas práticas foram mencionadas nos diapositivos construídos para suporte a 

uma formação extraordinária de boas práticas, dirigida a colaboradores que trabalhem 

frequentemente nesta área da fábrica e direccionada para situações específicas que podem 

ocorrer por procedimentos ineficazes efectuados nesta área. A formação, tem por objectivo 

diminuir a probabilidade de inclusão de um material estranho na sala de matéria-prima e, 

consequentemente, na linha de produção. 
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4. Conclusões finais e perspectivas futuras 

No decorrer deste trabalho identificam-se situações onde foi seguida a metodologia 

sugerida pelo ciclo PDCA.  

Como primeiro exemplo pode considerar-se a análise das reclamações na categoria de 

aparência – partidas. Foi identificada uma oportunidade de melhoria a nível de breakage, 

planeou-se como seria feita a amostragem, incluindo os pontos de recolha e a frequência da 

mesma. De notar que no planeamento da amostragem para estudos de breakage dever-se-

ia ter tido em conta o efectivo de amostra das tabelas MIL-STD-105E, considerando o lote 

de Ritz Original entre 10001 - 35000 e o nível geral de inspecção II, o que se traduz na letra 

M (315 amostras). A amostragem foi efectuada, analisaram-se os resultados e, com estes, 

actuou-se nos pontos identificados como causas do defeito, neste caso, na embaladora 

vertical 1, substituindo-a. Num trabalho futuro, seria interessante investigar se existe alguma 

relação entre as propriedades da bolacha em si e o seu nível de breakage. No decorrer da 

amostragem notou-se que, bolacha cuja massa levou menos bicarbonato de sódio, bolacha 

menos alta, mais condensada, é uma bolacha mais resistente. Da mesma forma, bolacha 

mais escura, isto é, mais bem cozida, à partida também é uma bolacha mais resistente. No 

entanto seria interessante realizar ensaios que verificassem estas condições e, caso sejam 

verdade, ponderar a alteração das especificações do processo em prol de um menor 

número de reclamações nesta categoria.  

Um outro exemplo do seguimento do ciclo PDCA foi a análise das reclamações na 

categoria de sabor - velho/rançoso. Foi planeada uma análise ao índice de peróxidos no 

óleo aspergido nas bolachas à saída do forno, na tentativa de encontrar aqui a causa para o 

motivo de reclamação. Planeada a amostragem, efectuaram-se as análises químicas e 

observaram-se os resultados, de onde se concluiu que o índice de peróxidos deste óleo não 

tinha valores suficientemente altos para causar uma alteração no sabor das bolachas, sendo 

sempre inferiores a 5 meq O2/kg. A acção retirada deste estudo foi analisar o índice de 

peróxidos da gordura extraída das bolachas. Novamente, foi planeada a amostragem, 

efectuaram-se as análises que levaram às mesmas conclusões. A partir destes resultados, 

partiu-se para a análise da humidade da bolacha, de onde se conclui que as bolachas de 

lotes reclamados tinham maiores valores de humidade, quando comparadas com bolachas 

de lotes não reclamados da mesma altura. Estes resultados sugerem que a bolacha terá 

sido mal cozida, possivelmente devido a falhas na definição dos perfis de forno. Bolacha mal 

cozida tende a absorver a humidade do ar à saída do forno, enquanto arrefece, o que acaba 

por acelerar o processo de envelhecimento natural do produto, mesmo que propriamente 

embalado. Outra causa para o envelhecimento do produto pode advir de uma eventual 
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embalagem mal selada, com orifícios que permitam o contacto do produto com a humidade 

atmosférica.  

Durante a realização deste trabalho foram notadas algumas limitações. 

Em termos de análise de reclamações, a primeira limitação esteve relacionada com o 

cálculo dos CPM para todas as bolachas e com o intervalo de tempo considerado para a 

escolha de UCs envolvidas no seu cálculo. Como referido, existe uma barreira temporal 

entre o fabrico do produto e o acto de consumo, que pode ter como causa diversos factores 

que diferem de produto para produto. Assim, numa análise à generalidade dos produtos, 

teve que se assumir um determinado intervalo de tempo, igual para todas as bolachas, 

sabendo no entanto que poderia levar a conclusões erradas. Esta barreira temporal também 

representa uma limitação na detecção de problemas em fábrica, se existirem, caso a origem 

de reclamação não seja atribuída a uma situação pontual.  

Outra limitação relaciona-se com categorização das reclamações pela plataforma 

VOICE. O consumidor, quando faz uma reclamação, não tem propriamente formação para 

transmitir com clareza o motivo exacto da sua reclamação, diferenciando-a por categoria e 

subcategoria. Assim, fica à responsabilidade do operador do VOICE a tradução do que lhe 

foi transmitido para informação alvo de tratamento estatístico, o que pode não acontecer da 

forma mais autêntica. Apesar da formação dos operadores do VOICE, referida 

anteriormente, estes operadores não têm conhecimentos nas áreas da indústria alimentar e 

do processo de fabrico de bolachas em si, o que por vezes representa uma barreira na 

comunicação dos motivos de reclamação para a fábrica.  

Em termos de controlo de processo, foi identificada uma lacuna no controlo de bolacha 

partida à saída da linha. Se esta é uma das categorias mais reclamadas para a bolacha Ritz, 

é porque é uma característica valorizada pelo cliente. Pelo número de reclamações 

recebidas e pela análise efectuada neste trabalho, conclui-se que os resultados a nível de 

breakage não estão a ir ao encontro das espectativas do consumidor. De salientar que a 

análise dos níveis de breakage foi efectuada no produto acabado, ainda em fábrica. 

Considerando que o produto ainda terá que viajar até ao Reino Unido, onde é 

comercializado, terá que se contemplar que os valores de breakage do produto aquando na 

posse do cliente poderão ser ainda maiores. A implementação de um controlo em fábrica 

nesta área é crucial. No entanto, há que considerar a ausência de disponibilidade total no 

que toca a material de análise, de equipamentos e de recursos humanos para efectuar a 

análise numa periodicidade desejada. Para além disso, terá sempre que se investir na 

formação dos trabalhadores da fábrica que irão efectuar essa análise, insistindo na 

classificação correcta de uma bolacha “topo” e de uma bolacha “partida”.  
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De forma geral, foi encontrada uma limitação na gestão de produto não conforme. 

Aquando detectado produto não conforme na linha, está previsto que se interrompa a 

produção, resolvendo se possível o motivo de não conformidade, e que se bloqueie o 

produto final produzido desde o último controlo em que este se encontrava conforme. Este 

produto bloqueado será posteriormente inspeccionado para averiguar a sua conformidade. 

Por fim, terá que ser aberto um registo de não conformidade, comunicando o que sucedeu, 

que posteriormente será analisado pelo Departamento de Qualidade, identificando 

oportunidades de melhoria. 

Por último, existe uma limitação a nível do tempo entre a detecção de um problema 

proveniente da análise de reclamações e a implementação de uma acção de melhoria. Este 

tempo é incrementado porque instaurar uma acção de melhoria, muitas vezes exige a 

participação e a comunicação entre vários departamentos, que trabalham com objectivos e 

métodos de trabalho diferentes, o que por vezes interfere na celeridade da implementação 

dessa acção. 

Em todo o processo e durante todos os dias de produção, a equipa de trabalhadores 

envolvidos na produção, nas mais variadas etapas, tem uma grande influência na qualidade 

do produto final. A Mondelēz International faz um grande investimento a nível de formação 

para assegurar a segurança dos trabalhadores e dos produtos, bem como o estado de 

conservação dos equipamentos. Para além desta formação, há também um investimento na 

criação de bem-estar em toda a equipa, promovendo eventos e iniciativas que fomentam a 

ideia de união e valorização de cada um. Desta forma, investindo no pessoal, aumenta-se a 

produtividade e a qualidade do trabalho efectuado. Manley, na sua extensa bibliografia 

sobre produção de bolachas, defende que, ao longo do tempo, tem sido verificado que em 

80% dos casos, a qualidade do produto é melhorada através de intervenções a nível do 

pessoal (alteração de procedimentos, alteração de tempos de descanso, etc.) e, em apenas 

10% dos casos, por intervenções a nível de sistemas e de tecnologias de produção [7]. 

Para concluir, é importante referir que não há processos de produção sem variabilidade, 

por mais cuidado que se tenha no seu planeamento e na sua manutenção [14], e que 

receber reclamações, resultantes dessa variabilidade, é um processo normal, que revela 

que o cliente se importa e que está interessado em melhorar o produto. O acto de reclamar 

e o nível de tolerância que despoleta essa reclamação têm influência cultural, variando de 

país para país. A bolacha Ritz é vendida apenas no Reino Unido, onde os consumidores são 

conhecidos por serem muito exigentes com os produtores. Talvez por essa razão esta 

bolacha seja tão reclamada.   
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