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Resumo 
 

A necessidade de responder às exigências do mercado e de produzir produtos de excelência que 

apresentem características constantes junto do consumidor, requer uma filosofia de melhoria 

contínua da qualidade do processo de produção, do produto e até do serviço, a baixo custo e 

incluindo todos os trabalhadores dentro da organização. 

Os projectos de melhoria contínua na indústria são importantes não só porque permitem o 

aperfeiçoamento dos processos de fabrico como também são uma excelente forma de controlo do 

produto acabado. 

O presente trabalho, realizado na fábrica da Panrico em Mem Martins, demonstra como fazer um 

projecto onde são aplicados diversos conceitos e ferramentas de melhoria contínua de processos de 

fabrico. Este projecto realizou-se na linha de fabrico do Pão de Forma Panrico
®
 com o objectivo de 

aumentar o valor de Overall Equipment Effectiveness dessa linha por redução de produto defeituoso e 

microparagens. 

A metodologia seguida permitiu identificar defeitos no produto, restabelecer condições básicas de 

produção, aquando da detecção de desvios, e identificar as operações críticas onde eram originados 

os defeitos mais frequentes (zonas críticas). O acompanhamento da produção identificou “pão 

partido” como sendo o defeito mais frequente, e a zona entre o forno até à entrada da câmara de 

arrefecimento como zona crítica de origem dos defeitos.  

Para resolver os problemas identificados na linha, foram tomadas acções de melhoria. Essas acções 

permitiram diminuir o número de pães partidos do Pão de Forma X e do Pão de Forma Y de 1,3% 

para 0,50% e de 1,6% para 0,57%, respectivamente. 

Em simultâneo com este projecto, decorria outro projecto na mesma linha, que tinha como objectivo a 

diminuição do sobrepeso (em massa) do Pão de Forma, uma vez que variações no peso dos 

produtos não são aceitáveis, nem para o consumidor, nem para o fabricante. Normalmente, este tipo 

de variações originam muitos desperdícios.  
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Abstract 
 

The need to fulfill market demand and produce excellent products that always present the same 

characteristics for consumers, requires a continuous improvement approach that allows the 

improvement of processes, products and services  without spending many resources and including 

everyone within the organization. 

Continuous improvement projects in industry are important not only because they allow improvement 

of the production, but also because they can be an excellent control tool. 

The work developed at Panrico factory in Mem Martins shows how to do a project where several 

continuous improvement concepts and tools are applied to manufacturing processes. The project was 

made in a bread production line and the objective was to improve the Overall Equipment Effectiveness 

value by reducing defective product and small stops. 

The methodology followed allowed to identify the product defects, re-establish basic production 

conditions, whenever deviations occurred, and identify the critical areas responsible for the most 

common defects. The most frequent defect found was “broken bread” and the area between the oven 

and the cooling chamber was where the majority of the defects occur. 

Improvement measures were taken to solve the problems identified, which allowed to reduce the 

percentage of broken bread for the bread X and for the bread Y from 1.3% to 0.50%, and from 1.6% to 

0.57%, respectively. 

Simultaneously, there was another project occurring in the same production line with the objective of 

reducing bread overweight. Weight variations are unacceptable both for the consumer and the 

manufacturer. These variations may cause important losses. 
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1. Enquadramento e Objectivos 
 

Dada a exigência actual dos mercados, a qualidade dos produtos ou dos serviços é um factor 

determinante nas escolhas dos consumidores. Como tal, para garantir que de facto os produtos têm a 

qualidade de saída pretendida, é essencial controlar e confirmar que todas as operações estão a 

funcionar correctamente pois disso depende a constância das características do produto.  

É desta necessidade que nas empresas surgem os projectos de melhoria contínua, que procuram 

alcançar a optimização do processo de produção através da resolução tempestiva de problemas, 

antecipação de ocorrências ou implementação pequenas melhorias. 

Na Panrico - Produtos Alimentares, LDA, esses projectos são elaborados por equipas de melhoria 

contínua que depois de avaliar cuidadosamente os indicadores das linhas de produção, decidem 

onde actuar (Overall Equipment Effectiveness (OEE), Qualidade de saída do produto, desperdício, 

percentagem de avarias, tempo entre trocas de produto, número de microparagens, etc). Após a 

escolha da linha de produção, cabe à equipa de melhoria contínua recolher toda a informação 

necessária para cumprir o procedimento estipulado para cada tipo de projecto.  

A produção na fábrica de Mem Martins requer a intervenção de mão-de-obra nas linhas de produção, 

dependendo dos operadores fabris a maior parte da identificação e reporte dos problemas. Assim 

sendo, é muito importante que estes operadores se sintam parte integrante nestes projectos de 

melhoria. Por isso, diariamente são feitas pequenas reuniões nas linhas de produção para recolher 

informação dos operadores fabris e tomar pequenas decisões. Essas informações recolhidas na linha 

são organizadas para que se crie um histórico dos indicadores que se estão a acompanhar ou para 

tomar consciência de problemas que tenham surgido. É com base na análise desse histórico e dessa 

informação que posteriormente se definem os projectos de melhoria contínua. 

As acções de melhoria sugeridas pela equipa responsável pelo projecto devem ser comunicadas aos 

trabalhadores da linha para que estas sejam realizadas como pretendido e para que não existam 

falhas ou interferências. São também os operadores que, muitas vezes, relatam os resultados dessas 

acções às equipas dos projectos de melhoria contínua, e que sugerem possíveis ajustes ou soluções. 

Por serem simples e por isso mais fáceis de compreender por todos dentro da empresa, nos 

projectos de melhoria contínua na fábrica da Panrico em Mem Martins são utilizadas, como 

ferramentas de melhoria contínua: a Análise de 5 Porquês, o Diagrama de Ishikawa, Folhas de 

Registos, Diagrama de Pareto e Cartas de Controlo. 

De uma análise da situação da fábrica no início de 2014, surgiu um projecto de melhoria contínua. No 

âmbito deste projecto decorreu um estágio curricular, cujos resultados se reportam e deram origem a 

esta dissertação de mestrado. Após essa análise decidiu-se que o projecto seria realizado na linha do 

Pão de Forma, com o objectivo de aumentar a OEE diminuindo a quantidade de produto defeituoso e 
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as microparagens. Este projecto guiou-se pelo procedimento utilizado na fábrica para projectos desta 

natureza, e tirou partido das ferramentas de melhoria contínua usadas e da participação dos 

operadores da linha. As acções tomadas tiveram um feedback positivo por parte dos trabalhadores e 

os resultados obtidos demonstram que o objectivo foi alcançado. 

Em paralelo, e na mesma linha, decorria um outro projecto que tinha como objectivo diminuir o 

sobrepeso (em massa) dos produtos. Tal projecto foi iniciado e acompanhado no decurso do referido 

estágio, porém ainda se encontrava em curso aquando do seu término. O controlo de peso dos 

produtos embalados é importante para ajudar a identificar problemas nas linhas de produção e com 

isso diminuir a utilização desnecessária de recursos. Este projecto consistia em acompanhar, ao 

longo do tempo, os pesos das massas cortadas na zona dos amassados e do pão no final de linha, e 

fazer ajustes no equipamento de corte da massa para que, após as acções tomadas, a percentagem 

de pães com sobrepeso no final de linha diminua. 
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2. Introdução 
 

2.1. Evolução do Conceito de Qualidade 
 

No início do século XX, em que o objectivo das indústrias era produzir muito a baixo custo e portanto 

pouco interessavam as necessidades e os desejos do cliente, a inspecção centrava-se apenas no 

produto acabado. Mais tarde, já nos anos 30, introduziram-se metodologias de Controlo Estatístico da 

Qualidade e dos Processos, quando se concluiu que a inspecção apenas do produto acabado não 

era suficiente e era difícil de remediar, causando muito desperdício e elevados custos. 

 

Depois da II Guerra Mundial, a oferta de produtos passou a ser superior à procura e o cliente tornou-

se mais exigente, o que levou as empresas a tomar consciência da importância da melhoria contínua. 

Surge assim, o conceito de Gestão da Qualidade que se focava na implementação e controlo de 

sistemas de fabrico que gerassem produtos que fossem ao encontro das necessidades e desejos do 

cliente, garantindo a consistência das características e a minimização dos desperdícios. 

 

O conceito de Gestão da Qualidade continua a evoluir tornando-se global na empresa: passa a dizer 

respeito a tudo e a todos, não se restringindo apenas a um departamento, tornando-se na Gestão 

Pela Qualidade Total.  

A qualidade passou assim a ser um compromisso não só para com o cliente mas também para com 

os colaboradores, accionistas, parceiros, etc. A Gestão Pela Qualidade Total é: 

 

“…management approach of an organization centered on quality, based on the participation of all its 

members and aiming at long-term success through customer satisfaction, and benefits to all members 

of the organization and to society.” (Juran & Godfrey, 1999). 
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2.2. Gestão pela Qualidade Total 
 

No mundo empresarial, o factor qualidade é distintivo e importante para alcançar o sucesso. Contudo, 

a qualidade tem que ser trabalhada diariamente tendo em conta conceitos básicos de gestão 

nomeadamente, melhoria contínua, foco no cliente, valorização de todos os membros da 

organização, etc (Juran & Godfrey, 1999). 

 

2.2.1. Princípios Fundamentais da Gestão Pela Qualidade Total 

 

A Gestão pela Qualidade Total (TQM- Total Quality Management) engloba toda a organização, a qual 

reúne todos os esforços para garantir que as espectativas e desejos do cliente são alcançados, 

fundamentalmente (Saraiva, 2002) : 

 

 Foco no cliente - A satisfação do cliente é o principal objectivo. A organização deve procurar 

compreender as necessidades dos clientes, actuais e futuros. 

 Liderança - A união, o ambiente e a vontade de fazer mais e melhor dentro de uma 

organização dependem fortemente da mensagem transmitida pelos líderes da organização 

aos restantes trabalhadores. 

 Desenvolvimento e Envolvimento das Pessoas - Partilha de informação, confiança e dar 

poder/responsabilidade aos trabalhadores da empresa para aproveitar o seu potencial e 

garantir a qualidade em todos os aspectos. 

 Gestão por Processos e Factos - A eficiência e eficácia das empresas são maiores quando os 

departamentos não estão isolados uns dos outros. Para além disso as decisões são tomadas 

com base em análises de dados e nas opiniões dos clientes, colaboradores, etc. 

 Aprendizagem e Melhoria Contínuas - O desafio de mudança, usando a aprendizagem para 

desencadear a inovação e oportunidades e a partilha de conhecimento contribuem para o 

sucesso das organizações. 

 Desenvolvimento de Parcerias - A construção de relações, com base na confiança, com os 

parceiros de uma organização é benéfica para a partilha de informação e conhecimentos. 

 Responsabilidade Social - O respeito pelo ambiente, pelo desenvolvimento local, pela 

comunidade, etc, contribuem para o aumento da notoriedade e respeito empresarial. 

 Orientação para os Resultados: Todas as decisões e atitudes tomadas têm que dar origem a 

bons resultados para todas as partes interessadas. 
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2.2.2. Melhoria Contínua 

 

A Gestão Pela Qualidade Total requer um processo de melhoria contínua que inclui equipamentos, 

fornecedores, pessoas, materiais e métodos (Heizer & Render, 2008). 

 

A competição mundial causou mudanças profundas nas organizações obrigando-as a traçar 

objectivos estratégicos no sentido de se tornarem competitivas no mercado. Ainda assim, muitas 

indústrias carecem de uma metodologia consistente que lhes permita obter essa competitividade. 

A inovação, como modo de crescimento contínuo e mudança, é uma enorme contribuição para o 

crescimento económico de uma organização. Contudo, seguir um caminho de melhoria contínua 

através de metodologias e práticas sistemáticas traz também numerosas vantagens tais como: 

aumento da competitividade, desenvolvimento de novas e melhores tecnologias, maior flexibilidade, 

melhor comunicação entre a gestão e a produção, aumento da qualidade de trabalho (Saraiva, 2002) 

 

A melhoria contínua não é apenas uma tecnologia nem uma ferramenta de trabalho que permite 

aumentar a produtividade de qualquer negócio. É também uma filosofia e uma metodologia que 

envolve a participação activa e a dedicação de qualquer pessoa dentro de uma organização.  

Assim, melhoria contínua é o esforço constante na procura de oportunidades para aumentar a 

eficiência, eficácia e qualidade de um produto ou serviço (Drozda et al., 1993). 

 

A base desta filosofia é acreditar que todos os aspectos do processo podem ser melhorados e o 

objectivo final é a perfeição, que nunca é atingida mas sempre procurada: a ideia é trabalhar 

diariamente para descobrir ou aplicar pequenas melhorias, que juntas irão originar grandes ganhos 

na produtividade e qualidade. No Japão utilizam a palavra Kaizen para descrever este processo de 

procura e estabelecimento de metas cada vez mais ambiciosas de melhoria (Heizer & Render, 2008). 

 

Este tipo de abordagem presume a implementação de pequenas melhorias em oposição a uma 

abordagem mais radical em que são impostas grandes melhorias. O impacto de grandes acções de 

melhoria, como uma mudança repentina no produto ou processo de fabrico, é maior, mas geralmente 

são mais dispendiosas. Este aspecto é abordado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1- Melhoria Contínua versus Melhoria Revolucionária (Toledo, 2010). 

 

Grandes melhorias devem ser implementadas quando necessário, contudo, entre grandes melhorias, 

devem ser feitas pequenas acções de melhoria contínua de menor magnitude. 

As organizações devem ter em consideração os dois tipos de melhoria, pois uma origina uma 

inovação tecnológica ou organizacional, e a outra garante que essa inovação se mantém a funcionar 

correctamente ou vai fazendo pequenas melhorias até ser conveniente implementar uma nova grande 

acção. 

A melhoria contínua é também utilizada como ferramenta de uma produção Lean. A produção Lean 

tem como objectivo principal a criação de valor através da redução de desperdício, identificando sete 

categorias de desperdício: 

- No transporte - transporte desnecessário de pessoas ou materiais entre processos; 

- No stock - matérias-primas e produto acabado que não acrescenta valor; 

- No movimento - movimento desnecessário de pessoas, materiais ou máquinas no mesmo processo; 

- Na espera - pessoas ou matérias que esperam que o ciclo de trabalho termine; 

- No processamento excessivo; 

- Nos defeitos - necessidade de fazer correcções porque o produto ou o serviço não fica bem à 

primeira. 

 

Quando se pretende descobrir as causas que originam determinado problema, fala-se de melhoria 

“reactiva” que requer uma forma sistemática de solucionar problemas. Essa sistematização é 

benéfica para a empresa uma vez que possibilita a tomada de decisões com base em factos reais 

incluindo todos os trabalhadores dentro da organização. O Método de Análise e Solução de 

Problemas (MASP) é uma opção para sistematizar o processo de melhoria reactiva. Pode ser 
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aplicado aquando a detecção de um problema através da monitorização de um processo de fabrico 

ou quando se pretendem efectuar acções de melhoria (Toledo, 2010). 

Etapas do MASP: 

1. Identificação do problema - definição do problema e respectiva relevância. Estabelecimento 

de critérios para escolha do problema; 

2. Observação e recolha de dados das características do problema; 

3. Análise da informação recolhida - identificação das causas do problema; 

4. Elaboração do Plano de Acção - nesta etapa podem usar-se a Análise de 5 Porquês e do 

Diagrama de Ishikawa para definir o plano de acção. É então necessário definir os controlos e 

o acompanhamento a efectuar ao processo de fabrico; 

5. Acção - para eliminar as causas fundamentais do problema, é muito importante que exista 

cooperação de todos dentro da organização; 

6.  Verificação - verificação se as acções tomadas estão a funcionar correctamente. Caso não 

estejam, o processo deve ser repetido a partir do ponto 2; 

7. Padronização/Standardização - eliminação definitiva da causa do problema para que este não 

ocorra novamente. Neste ponto efectua-se a alteração dos procedimentos de trabalho 

associados ao processo, para impedir a recorrência do problema e treinam-se todas as 

pessoas envolvidas no novo procedimento; 

8. Conclusão - reflectir sobre a experiência de aplicação da metodologia e verificar onde houve 

dificuldades com o intuito de as evitar, ou aprender a ultrapassá-las, num projecto futuro. 

  

Ciclo PDCA 

 

Walter Shewhart desenvolveu um modelo circular como método de melhoria contínua. Popularizado 

por W. Eduards Deming inicialmente no Japão e só mais tarde nos Estados Unidos da América (de 

1980 a 1990) é um ciclo que ajuda as equipas de melhoria contínua a resolverem os problemas 

tácticos a nível da produção através de ferramentas simples (Stankard, 2002). O círculo está dividido 

em quatro passos - Plan, Do, Check, Act: 

 

 Plan (Planear) - inclui escolher e avaliar potenciais áreas de melhoria. É uma fase de 

observação e o resultado é uma lista de vários problemas e elaboração de teorias e de ideias 

de possíveis acções de correcção.  

 Do (Agir) - depois de se estabelecer o “plano”, a equipa experimenta e monitoriza cada acção 

correctiva individualmente.  

 Check (Verificar) - nesta fase ocorre uma avaliação dos efeitos de cada acção correctiva. A 

equipa procura melhorias na qualidade, tempo, custos, etc. 

  Act (Actuar) - por último, esta etapa consiste na implementação permanente das alterações 

pretendidas.  
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Depois de resolvido o primeiro problema, a equipa volta à lista de problemas identificados 

inicialmente e o ciclo recomeça (Figura 2.2). A repetição contínua deste ciclo gera novos 

conhecimentos e a partilha desses conhecimentos é vantajosa para a empresa pois torna mais 

fácil a sua aplicação (Drozda et al.,1993). 

 

 

 

Figura 2.2- Ciclo PDCA (Heizer & Render, 2008). 

 

 

 

Ferramentas de Melhoria Contínua 
 

As ferramentas de melhoria contínua mais eficientes em ambiente fabril não automatizado devem ser 

simples e fáceis de aplicar, tornando-se mais eficientes. Exemplos de algumas dessas ferramentas 

são: o Diagrama de Ishikawa (Figura 2.3), as Folhas de Registo (Figura 2.5), os Diagramas de 

Dispersão (Figura 2.6), o Diagrama de Pareto (Figura 2.7), os Diagramas de Fluxo (Figura 2.8), as 

Cartas de Controlo (Figura 2.9) e os Histogramas (Figura 2.10) (Heizer & Render, 2008). 

 

 Diagrama de Ishikawa 

 

Também conhecido como Diagrama Causa-Efeito ou Diagrama Espinha de Peixe (devido ao seu 

formato), este diagrama é uma forma de organizar informação sobre um problema (ou objectivo). É 

uma representação visual do que se pensa serem as causas de um determinado problema. Baseia-se 

nas relações entre as variáveis máquina, mão-de-obra, método e material (4M- 4 causas)
*
 e o 

problema (efeito). 

Uma vez identificadas as causas de um problema, as medidas correctivas podem ser tomadas. 

 

                                                             
* No presente caso consideraram-se quatro causas (4M) apesar de, por vezes, o número de causas poder ser 

inferior ou superior a quatro. 
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Figura 2.3-Representação do Diagrama de Ishikawa. 

 

Existem três regras básicas para a construção deste diagrama (Stamatis, 1997) (Figura 2.3): 

1. Definição e introdução do problema (ou objectivo) dentro de um rectângulo na parte direita da 

figura; 

2. Representação das causas principais (M‟s) através de setas. Se for caso disso, poderão ser 

usadas outras etiquetas mais apropriadas; 

3. Preenchimento de todas as causas particulares para cada um dos “M‟s”. 

 

Antes de se construir o diagrama de Ishikawa de acordo com as regras básicas indicadas 

anteriormente, pode realizar-se uma Análise de 5 Porquês. Essa análise é usada para identificar 

as causas de um determinado problema colocando questões consecutivamente (Figura 2.4). 

O conceito é simples: em primeiro lugar identifica-se o problema e depois questiona-se o porquê 

desse problema e surgem várias razões. De seguida, tentam encontrar-se as razões para cada 

um dos “porquês” encontrados anteriormente e assim sucessivamente.  

 

Figura 2.4- Esquema ilustrativo de uma análise de 5 Porquês. 

Efeito 

Material 

Mão-de-obra Máquina 

Método 
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Depois de identificadas os “porquês” através da Análise de 5 Porquês, utiliza-se a Análise 4 M que os 

classifica de acordo com a sua origem: método, material, máquina, mão-de-obra e meio ambiente. 

Uma vez identificados e classificados todos os “porquês”, estes são finalmente organizados (por “M”) 

no Diagrama de Ishikawa. 

 

 Folhas de Registo 

 

Uma folha de Registo é utilizada para recolha de informação e é pensada para que esse registo seja 

feito de forma fácil. Estas folhas podem ajudar a identificar problemas ao nível do processo ou do 

produto e assim ajudar na tomada de decisões. A Figura 2.5 é um exemplo de uma Folha de Registo. 

 

 

Figura 2.5- Representação de uma Folha de Registo (Heizer & Render, 2008). 

 

 Diagramas de Dispersão 

 

Os Diagramas de Dispersão relacionam duas medidas (Figura 2.6). Se as duas medidas estão muito 

relacionadas, os pontos estão muito próximos uns dos outros e apresentam uma “tendência”, caso 

contrário os pontos encontram-se dispersos, ou dispostos horizontalmente, indicando que as medidas 

estão pouco relacionadas. 

 

 

Figura 2.6- Exemplo de um Diagrama de Dispersão (Heizer & Render, 2008). 
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 Diagrama de Pareto 

 

No século XIX, um economista italiano, Vilfredo Pareto, observou que a maior parte da riqueza era 

detida por uma pequena parte da população. Esta ideia originou posteriormente o Princípio de Pareto 

que diz que, a maior parte dos problemas são devido a um pequeno número de causas enquanto que 

as restantes causas contribuem menos para o problema. Mais tarde, nos anos 50, Juran deu uma 

nova força ao Princípio de Pareto ao demonstrar a sua aplicação a várias outras situações, 

principalmente em problemas relacionados com qualidade. Este Princípio é também conhecido como 

a Regra 80/20 que diz que 80% das consequências advêm de 20% das causas. Esta ferramenta é 

muito importante e útil, pois torna-se mais fácil realizar acções de melhoria quando são identificados 

os maiores contribuintes para a variação de um produto ou processo. 

 

O Diagrama de Pareto é um método de organizar erros, problemas ou defeitos e que indica a 

oportunidade mais promissora de melhoria. 

 

Este diagrama é uma espécie de diagrama de barras em que cada barra representa uma categoria ou 

um problema diferente, as quais são dispostas por ordem decrescente de relevância. A percentagem 

acumulativa é também representada no diagrama no eixo oposto ao da frequência (Figura 2.7). A 

barra mais alta do gráfico representa o maior contributo para o problema e, uma vez identificado o 

maior contributo vão discutir-se quais as causas que contribuem para esse problema, recorrendo a 

outras ferramentas como a Análise de 5 Porquês e o Diagrama de Ishikawa, para se tomarem 

decisões acerca das acções de melhoria. 

 

 

 

 

Figura 2.7- Diagrama de Pareto (Heizer & Render, 2008). 
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 Diagrama de Fluxo 

 

O diagrama de Fluxo é uma forma de representar graficamente o processo (Figura 2.8). É uma 

ferramenta simples mas muito útil uma vez que explica o processo através de caixas de texto e linhas 

que demonstram a relação que cada passo tem entre si. 

 

 

Figura 2.8- Diagrama de Fluxo (Heizer & Render, 2008) 

 

 

 Cartas de Controlo 

 

Cartas de controlo são representações gráficas da informação ao longo do tempo, quer para 

processos contínuos quer para processos descontínuos, onde se podem ver o limite superior e 

inferior e com isso controlar a variabilidade dessa informação. Se houver pontos fora dos limites, o 

processo não está controlado e existe a possibilidade de ter que ser ajustado ou melhorado (Figura 

2.9). 

 

Figura 2.9- Cartas de Controlo (Heizer & Render, 2008). 

 

 

 Histograma 

 

O histograma mostra a distribuição da frequência com que uma determinada variável ocorre (Figura 

2.10). Mostra a frequência de cada ocorrência. A informação deve ser sempre representada 

graficamente para facilitar a interpretação dos resultados. 

 



13 
 

 

Figura 2.10- Exemplo de um histograma (Heizer & Render, 2008). 

 

 One Point Lesson 

 

One Point Lesson (OPL) é uma ferramenta simples mas muito eficaz que tem como principal 

objectivo ilustrar, de forma clara e simples para que todos compreendam, o processo, uma máquina 

ou uma operação. Utiliza-se para normalizar e melhorar os processos de produção quando a 

instrução não requer tanto detalhe como numa Standard Operation Procedure (MBAskool, 2008). 

 

 Standard Operation Procedure 

 

Standard Operation Procedure (SOP) é um conjunto de instruções que documentam determinada 

actividade dentro da empresa. A utilização destas instruções minimiza a variação de produto ou do 

processo e promovendo a qualidade. À semelhança da OPL, a SOP deve ser escrita de uma forma 

clara, sem a utilização de linguagem muito técnica que possa originar dúvidas ou mal entendidos. 

Comparativamente à OPL, a SOP deve explicar mais detalhadamente todos os passos de uma 

determinada actividade para que qualquer pessoa, inclusivamente aquelas que não têm qualquer 

conhecimento do procedimento, sejam capazes de o concretizar (Environmental Protection Agency, 

2007). 

 

 

Key Performance Indicators e Key Activity Indicators 

 

No sentido de verificar, medir e comparar a influência das acções de melhoria contínua, utilizam-se 

dois tipos de indicadores: Key Performance Indicator (KPI) e Key Activity Indicator (KAI). O KPI 

representa o resultado do projecto de melhoria, por exemplo: vendas, lucro, produtividade, qualidade 

do produto, Mean Time Between Failure (MTBF) e Mean Time To Repair (MTTR). Por outro lado, o 

KAI representa o processo para atingir a finalidade do projecto de melhoria. 
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Figura 2.11- Ilustração dos indicadores usados na medição das acções de melhoria (De Felice, Petrillo, & 

Monfredo, 2013). 

 

 

 Overall Equipment Effectiveness 

 

OEE é um exemplo de KPI utilizado em gestão e melhoria contínua muito útil para identificar perdas e 

assim reduzir os custos de produção, aumentando a eficiência do processo de fabrico. Este indicador 

pode ainda ser usado tanto como termo de comparação, como de evolução do processo e todas as 

pessoas envolvidas na produção devem estar familiarizadas com o termo. É uma ferramenta simples 

que permite a tomada de decisões no sentido de eliminar ou reduzir as perdas do processo através 

de soluções de melhoria. A sua forma de cálculo possibilita ainda perceber o efeito de vários 

aspectos, como estes afectam todo o processo e quais podem ser melhorados. 

A OEE pode ser calculada de várias formas: 

 

- Utilizando Disponibilidade, Desempenho e Qualidade. Este é o melhor método mas apenas quando 

se tem informação completa de todos os elementos da equação 

 

    ( )                                                                   Equação 2.1 

Onde 

 

Disponibilidade mede o tempo em que a linha está disponível para produzir o que foi programado. 

Calcula-se através da equação 2.2, onde tempo de abertura é o tempo de produção estimado tendo 

em consideração o tempo perdido devido a desperdícios, a produto produzido fora das 
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especificações, a pequenas paragens, a avarias, etc, ou seja, é o tempo programado de produção, e 

tempo de paragens está relacionado com paragens devido a avarias, a trocas de formato, etc. 

 

                ( )  
                                   

                 
                     Equação 2.2 

 

Desempenho mede o número de unidades produzidas em relação à capacidade total de produção.  

 

           ( )  
             

                
                             Equação 2.3 

 

Qualidade mede o número de unidades produzidas sem defeitos do total de unidades produzidas. 

 

          ( )  
                                

                            
                                Equação 2.4 

 

- Razão entre o tempo útil e o tempo de abertura:  

 

    ( )             †                  ⁄                                   Equação 2.5 

 

 

- Razão entre as unidades produzidas na realidade e as que se poderiam produzir teoricamente: 

 

   ( )  
                                

                                
                              Equação 2.6 

 

 

A utilização da OEE como indicador e a sua combinação com todas as outras ferramentas de 

melhoria contínua trazem grandes benefícios para as indústrias. Alguns dos benefícios são: redução 

do tempo de procura das causas de problemas, redução de custos através da redução de desperdício 

e aumento da satisfação do cliente devido à melhoria da qualidade. 

  

                                                             
† Considera-se Tempo útil, o tempo necessário para fabricar de acordo com as especificações dos produtos, excluindo 
desperdícios e incidências. 
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2.3. Controlo Metrológico de Produtos Pré- Embalados 
 

Um produto pré-embalado é, segundo o  Decreto Lei n.º 199/2008 de 8 de Outubro: 

 

“ (…) produto cujo acondicionamento foi efectuado antes da sua exposição para venda ao 

consumidor em embalagem que solidariamente com ele é comercializada, de tal modo que a 

quantidade de produto contido na embalagem tenha um valor previamente escolhido e não possa ser 

alterada sem que a embalagem seja aberta ou sofra uma alteração perceptível”. 

 

O mesmo Decreto-lei define as condições gerais de comercialização de pré-embalados a que estes 

devem obedecer, por exemplo: 

i) O conteúdo efectivo não deve ser inferior, em média, à quantidade nominal nela 

marcada; 

ii) A proporção de pré-embalado com erro, por defeito, superior ao erro admissível definido 

no regulamento de controlo metrológico aplicável, deve permitir aos lotes satisfazer os 

critérios de avaliação definidos no mesmo regulamento; 

iii) Nenhum pré-embalado deve ter um erro, por defeito, superior ao dobro de erro 

admissível. 

 

O Regulamento do Controlo Metrológico das Quantidades dos Produtos Pré-embalados (Portaria 

1198/91 de 18 de Dezembro) informa quais os erros máximos admissíveis por defeito para cada 

quantidade nominal. O Organismo de verificação metrológica qualificado pelo Instituto Português da 

Qualidade (IPQ) tem que efectuar o controlo metrológico dos pré-embalados mediante métodos 

estatísticos, cumprir os critérios previstos na Portaria 1198/91 de 18 de Dezembro e avaliar a 

conformidade metrológica dos instrumentos de medição segundo o DL nº291/90 de 20 de Setembro. 

A obrigatoriedade da implementação de um controlo estatístico do processo de embalamento, 

permite o aperfeiçoamento contínuo do processo, levando à diminuição dos custos operacionais e de 

optimização de recursos, quer materiais quer humanos (Ancipa, 2011). 

 

 

 

Figura 2-12- Erros admissíveis por defeito (em massa ou volume) para cada quantidade nominal, 
segundo a Portaria 1198/91 de 18 de Dezembro. 
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3. Projecto: Aumento da OEE da Linha do Pão de Forma  
 

3.1. Panrico® 

 

A Panrico-Produtos Alimentares, LDA, é líder no mercado ibérico de bolos e pão de forma e foi criada 

em Espanha em 1962 mas só abriu a primeira fábrica em Portugal, mais concretamente em Mem 

Martins, Sintra, em 1985. Assume um compromisso de inovar constantemente, marcar a diferença e 

oferecer a máxima qualidade aos clientes, através da capacidade de iniciativa para actuar no sentido 

de melhorar os resultados com antecedência, através da liderança, motivação e orientação da equipa 

e através do esforço e talento das pessoas que todos os dias trabalham para alcançar os objectivos e 

superar os resultados propostos (Panrico, 2013). 

Na fábrica da Panrico em Mem-Martins, existem seis linhas de produção: a linha onde se produzem 

Manhãzitos
®
 Planetus, a linha da bolaria onde se produzem Manhãzitos

®
 Chocochips, Manhãzitos

®
 

Leite e Panrico
®
 Burguer e HotDog, a linha do Pão de Forma, onde se produzem vários tipos de Pães 

de Forma e com vários tamanhos, a linha do Bollycao
®
, onde para além destes se produz também 

Pão-de-leite Panrico
®
. Por fim, existem ainda as duas linhas Donuts

®
, onde se produzem Donuts

®
 

Classic, Donuts
®
 Berlim e Donuts

®
 Bombón. Devido a diferenças na cobertura e na embalagem, os 

produtos Donuts
® 

são fabricados em duas linhas separadas. 

  



18 
 

3.2. Justificação do Projecto 
 

Dada a variedade de produtos produzidos na fábrica da Panrico
®
 em Mem Martins, tornou-se 

essencial analisar, para todas as linhas, alguns indicadores tais como: volume de produção, OEE, 

desperdício (merma), etc, para se escolher a linha de produção onde se deveria realizar o projecto de 

melhoria contínua. 

Avaliando a realidade da fábrica no mês de Janeiro de 2014, em termos de OEE, resumida na Figura 

3.1, seria de esperar que o projecto incidisse sobre as linhas de Donuts Especialidades (LIS2DON) 

ou Bolaria (LISBFR), uma vez que são as linhas que apresentam uma OEE mais baixa. Contudo, os 

volumes de produção representados na Figura 3.2, justificam a importância da escolha da linha do 

Pão para a realização de um projecto de Melhoria Contínua, pois esta representa grande parte do 

volume de produção da fábrica. 

 

 

Figura 3.1- Valores de OEE das seis linhas de produção, em Janeiro de 2014. A vermelho está 

evidenciado o valor da OEE para a linha do Pão de Forma. 

 

Figura 3.2 Produção (Toneladas) de todas as linhas de produção em Janeiro de 2014. Rodeado a 

vermelho está o valor da produção da linha do Pão de Forma. 
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Assim, após esta breve análise da situação das linhas da fábrica, e observação das causas que 

contribuíam para um valor baixo de OEE, a equipa de melhoria contínua definiu como objectivo do 

projecto aumentar a OEE desta linha, através da redução das causas de produto defeituoso no final 

de linha e da ocorrência de microparagens (entende-se por microparagem qualquer paragem que 

dure menos de cinco minutos). 

 

A Figura 3.3 ilustra vários tipos de tempos de produção. O tempo útil é o tempo necessário de fabrico 

de acordo com as especificações dos produtos, excluindo os desperdícios e as incidências. O tempo 

real inclui o tempo útil de produção e tempo relacionado com perdas de qualidade, como desperdícios 

(merma) e produtos defeituosos. O tempo de abertura é o tempo programado de fabrico, compreende 

o tempo de operação (que por sua vez inclui o tempo real e perdas de rendimento) e perdas de 

disponibilidade da linha para produzir devido, por exemplo, a perdas de tempo no arranque, a avarias, 

a trocas de formato, etc. O tempo de linha contratada para além de abranger todos os tempos 

referidos anteriormente, compreende ainda o tempo dedicado a provas de Investigação& 

Desenvolvimento, preparação e limpeza de linha, entre outros. Por fim, o tempo total inclui todos os 

outros tempos e ainda tempo de fins-de-semana, férias e manutenção preventiva. 

Neste projecto, por redução da ocorrência de microparagens e produto defeituoso, ou seja, 

aumentando o rendimento e a qualidade (produzir bem à primeira), espera-se melhorar a OEE da 

linha do pão. 

 

 

Figura 3.3- Diagrama ilustrativo das causas de perda de eficiência, usado na Panrico. Assinaladas por 

elipses vermelhas estão as perdas que se pretende reduzir. 
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Em termos de OEE a proposta era aumentar o seu valor de 72,4% para 77,4% com a reposição das 

condições básicas de operação, incluindo o revestimento com Teflon
®
 dos moldes, e finalmente para 

79% após a implementação de acções de melhoria. 

Com este aumento de OEE estima obter-se um ganho de cerca de 19500 €/ano. 

 

 

Linha do Pão de Forma da Fábrica de Mem Martins 

 

 

 

Figura 3.4- Processo de fabrico do Pão de Forma na fábrica da Panrico
®
 em Mem Martins. 

 

 Zona dos amassados 

 

 Amassadora 

Na primeira fase são realizadas, na casa das pesagens, as pesagens dos ingredientes 

correspondentes a cada tipo de pão que se pretende produzir. 

Já na zona dos amassados do Pão, os ingredientes pesados são colocadas na amassadora (existem 

duas que funcionam alternadamente no caso de ser necessário) e são adicionados os líquidos (água 

e óleo), o gelo, a farinha e a levedura. O tempo de mistura varia entre 8 e 10 minutos consoante a 

receita de pão. Esta zona é uma zona fisicamente isolada das restantes onde a temperatura da sala 

deve ser mantida a +/- 23°C. 
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 Divisora 

A cuba da amassadora é encaminhada para um elevador (acoplado à divisora) que a eleva à altura 

da cuba da divisora onde é depositada a massa. 

A divisora corta a massa de acordo com o tamanho (peso) do pão que se está a fabricar.  

 

 Boleadora 

A massa anteriormente dividida com o peso desejado, passa na boleadora para formar pequenas 

bolas uniformes. 

 

 Balança de Linha 

As bolas de massa crua de pão saídas da boleadora passam na balança e, caso o peso esteja acima 

ou abaixo dos intervalos definidos, são rejeitados. A balança está ligada electricamente à divisora de 

forma a que esta ajuste o corte quando necessário no sentido de estabilizar o peso da massa. Além 

disso, a massa rejeitada é recolocada na divisora e cortada novamente. 

 

 Câmara de Repouso 

Após serem pesadas, as bolas de massa crua de pão entram numa câmara de repouso. Aqui 

permanecem entre 5 a 7 minutos. 

 

 

 Zona de Laminagem e Formação 

 

Já fora da zona dos Amassados, os pedaços de massa são laminados para retirar as bolhas de ar. 

Depois da laminagem, a massa de pão passa pela formadora onde ganha a forma de cilindro e cai 

para o molde, que passa num tapete abaixo. 

 

 Zona da Câmara de Fermentação 

 

Consoante o tamanho e o tipo de pão, são reguladas as variáveis operatórias da Câmara de 

Fermentação. A temperatura varia entre os 33°C e os 42°C, a humidade entre os 65% e 85% 

enquanto o tempo de permanência varia entre os 74 e os 85 minutos. 

 

 Zona do Forno 

 

Após a fermentação, os moldes com o pão no interior seguem para o forno. O forno é constituído por 

5 zonas e a temperatura de cada uma delas varia dentro de intervalos determinados. 
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 Zona da Desmoldeadora 

 

Depois de saírem do forno em grupos de quatro, os moldes são encaminhados para a 

desmoldeadora. Primeiro passam debaixo de um tapete com íman que retira as tampas aos moldes e 

depois o pão é desmoldado e depositado no tapete que se encontra à saída da desmoldeadora. 

 

 Zona da Câmara de Arrefecimento 

 

Posteriormente, o pão entra na Câmara de Arrefecimento ventilada onde, durante cerca de 1 hora e 

20 minutos e a uma humidade entre 70% a 80%, arrefece até uma temperatura que não deve 

exceder os 7°C acima da temperatura ambiente. 

 

 Zona da Embalagem 

 

À saída da Câmara de Arrefecimento o pão passa pelo detector de metais, onde é rejeitado caso 

sejam detectados vestígios metálicos. De seguida, o pão é fatiado, embalado, pesado, e rejeitado 

caso não tenha o peso pretendido, antes de ser finalmente colocado em cestas ou em caixas. 
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3.3. Etapas Processuais no Projecto de Melhoria Contínua 
 

Os projectos de melhoria contínua na fábrica da Panrico seguem uma metodologia determinada. Em 

primeiro lugar, e de acordo com a calendarização do projecto representada na Figura 3.5, a equipa 

começou por identificar os defeitos dos produtos no fim de linha com o intuito de se construir uma 

folha de recolha de dados (Figura 3.6) que permitisse identificar desvios nas condições de operação, 

relativamente aos pressupostos, e assim restabelecer as condições básicas do processo e identificar 

as zonas críticas para que posteriormente se possam aplicar acções de melhoria. 
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DATA 18-2 25-2 4-3 11-3 18-3 25-3 1-4 8-4 15-4 22-4 29-4 6-5 13-5 20-5 27-5 3-6 10-6

Acções Pendentes:

Comentários

4.3. Introdução de um sistema para a formação de 

pessoal

3.2. Análise 4M (Máquina, Método, Mão-de-obra e 

Material

PASSO 4 - Aplicar as ações de melhoria

PASSO 1 - Identificar a origem dos defeitos

4.1. Definição do plano de ação com base no passo 

3

4.2. Standardização das medidas a adoptar através 

das OPL (One Point Lesson) e da melhoria dos 

standards

3.1. Compreender as causas que originam os 

defeitos mais frequentes: Análise dos 5 Porquês

PASSO 2 - Restabelecer as condições básicas 

nas zonas críticas e fixar standards

2.1. Identificação das zonas críticas

PASSO 3 - Identificar as causas que originam os 

defeitos mais frequentes

5.2 Resultados económicos

SEM 23 SEM 24

5.5 Cálculo do custo e benefício.

PASSO 5 - Resultados

5.1 Medidas tomadas

5.3 Outros resultados

5.4 Resultados qualitativos

PASO 6 - Conclusões e Trabalhos Futuros

SEM 20
Linha do Pão com côdea Mem Martins, Portugal

Calendário de Redução 

de Merma

SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 15 SEM 16 SEM 17 SEM 18 SEM 19SEMANA

2.5. Restabelecimento de todos os standards 

operativos

4.4. Anotação e representação gráfica dos 

resultados

SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 22

2.4. Definição e aplicação dos standards de limpeza, 

inspeção e manutenção

1.4. Programação do sistema de recolha de dados

1.3. Enumeração e descrição dos tipos de defeitos

1.2. Classificação dos defeitos e construção do 

diagrama de Pareto

1.1. Análise dos dados disponíveis

SEM 21SEM 14

Figura 3.5- Planificação e calendarização de etapas processuais usada em projectos de Melhoria 

Contínua na Fábrica da Panrico de Mem Martins, adaptada ao presente projecto. 
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3.4. Metodologia 

3.4.1. Identificação dos Defeitos 

 

Em primeiro lugar, identificaram-se no final de linha os defeitos do pão, antes da máquina de embalar, 

onde o produto defeituoso é retirado. Esta recolha inicial não pretendia ser muito metódica, pois o 

objectivo era apenas fazer um levantamento do tipo de defeitos e portanto, após duas observações, 

cada uma com duração de uma hora, identificaram-se os seguintes de defeitos:  

 Pão partido; 

 Pão vincado; 

 Pão com a parte superior amolgada; 

 Pão com a parte superior a estalar; 

 Pão sem a parte superior; 

 Pão mal formado/baixo/sem peso; 

 Pão sujo dos moldes; 

 Pão sujo com restos de outros pães; 

 Pão queimado; 

 Pão mal cozido; 

 

Com esta informação recolhida, foi possível elaborar a folha de recolha de dados para esta zona, 

como se pode ver na Figura 3.6, que servirá para quantificar os resultados obtidos antes e depois das 

acções de melhoria. 

A recolha de informação sobre a frequência dos defeitos do pão foi feita oito vezes para o Pão de 

Forma X e seis vezes para o Pão de Forma Y, tanto antes como depois das acções de melhoria.  

 

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

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

de pão. Ou seja, o tipo ou o formato de pão produzido diariamente está dependente dos pedidos dos 

clientes que chegam todos os dias e que influenciam o planeamento. Essa variabilidade na produção 

limita a elaboração de um plano de amostragem muito rigoroso.  

 

Para ambos os formatos, a recolha da frequência dos defeitos dos pães foi feita durante o período da 

manhã, em dias não consecutivos e cada uma delas durante cerca de 60 minutos. Apesar do número 

de pães observados durante esse período de tempo não ser exactamente igual para todas as 

recolhas, devido a pequenas variações de processo, em média visualizavam-se cerca de 1400 Pães 

de Forma X e 1150 Pães de Forma Y. A frequência de cada defeito (identificados na coluna da 

esquerda da folha de recolha de dados da Figura 3.6) foi registada na coluna da direita e toda a 

informação recolhida foi introduzida e tratada usando ferramentas do Microsoft
®
 Excel do Microsoft

®
 

Office. 
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Figura 3-6- Folha de recolha de dados dos defeitos do pão no final de linha.  

TIPO DE DEFEITOS

LOCALIZAÇÃO:

HORA DE INICIO/FIM:          :            /             :    

FOLHA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DA LINHA DO PÃO

DATA:             /              /

PRODUTO:

OPERADOR(ES):
TEMPO DE OBS:

Nº DE CARROS FEITOS (s/ defeito):

Número de pães

QUEIMADO

VINCADO

PARTIDO

Mal formado/baixo

sujo de molde

Mal cozido

pão virado que é mal cortado

sujo com restos pão

pão sem tampa
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3.4.2. Restabelecimento das Condições Básicas da Produção 

 

Após análise dos dados inicialmente recolhidos e à medida que se iam tomando decisões, estas eram 

colocadas num plano de acção, para permitir planear as acções de forma organizada.  

Nesta fase, é essencial que se identifiquem as condições operatórias básicas do processo que 

necessitam de ser restabelecidas, caso se tenham verificado desvios, antes de realizar as acções de 

melhoria. 

Depois de acompanhar o processo de fabrico do pão, identificaram-se algumas zonas onde as 

condições básicas precisavam de ser repostas. Na Tabela 3.1 estão resumidas essas zonas e que 

tipo de acções foram tomadas. 

 

Tabela 3.1- Identificação das condições básicas do processo que necessitam ser repostas. 

Zonas e /ou Materiais Reposição de condições básicas 

Moldes do pão Revestir os moldes com Teflon
®
 gasto 

Transportador comprido antes da câmara de 
arrefecimento e da curva por cima do forno 

Substituição das guias em Teflon
®
 

Amassados 
Re-programação da pesadora com rejeição 

activa 

Transportadores Alinhar e ajustar posição e velocidades 

 

Com o passar do tempo, com o manuseamento e tendo em consideração o número de horas de 

trabalho da linha do pão, é natural que os moldes fiquem amolgados e com o revestimento de Teflon
®
 

gasto (Figura 3.7). A manutenção dos moldes é fundamental, pois deles dependem o sucesso da 

cozedura e da desmoldagem. O facto de existirem moldes em diferentes estados de conservação, ou 

seja, moldes menos amolgados que outros e com menos Teflon
® 

que outros, torna o processo muito 

variável e dificulta a elaboração de um método de fabrico mais rigoroso que possibilite controlar as 

variáveis. Um exemplo é o caso da cozedura do pão. Existe uma variabilidade em termos de 

temperatura devido aos vários formatos de pão fabricados nesta linha, contudo, esta é uma 

variabilidade esperada e que permite elaborar um método de cozedura para cada tipo de pão, se 

todos os moldes desse formato se encontrarem nas mesmas condições. No entanto, esse ajuste de 

nada serve se os moldes não estiverem todos em boas condições, pois os pães que saírem de um 

molde mais gasto possivelmente sairão mais cozidos (ou até queimados) do que os pães que saiam 

de um molde em boas condições.  

O mesmo se passa na zona da desmoldeadora, onde os ajustes, tanto de velocidade como de 

posição, dos tapetes para moldes em boas condições serão diferentes dos ajustes para moldes que 

não tenham as mesmas condições. Este tipo de variabilidade causa defeitos e desperdício tanto de 

produto como de recursos.  
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Figura 3.7- A) Imagem de um molde de pão com o revestimento de Teflon
®
 gasto; B) Imagem de um 

molde de pão com o revestimento de Teflon
®
 novo. 

 

Na Figura 3.8 podem ver-se os transportadores por cima do forno. Entre os transportadores e as 

respectivas estruturas metálicas que os suportam, é colocado uma guia de Teflon
®
 para que estes 

fiquem ligeiramente acima da respectiva estrutura de suporte, impedindo que os pães de maiores 

dimensões toquem na estrutura e fiquem atravessados ao logo do percurso. Uma vez que o Teflon
®
 

dessas guias estava gasto, as guias foram substituídas restabelecendo mais uma condição básica do 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8- Transportador curvo por cima do forno e transportador comprido por cima do forno (antes da 

entrada da Câmara de Arrefecimento). 

Transportador 

comprido por 

cima do forno 

Transportador 

curvo por cima 

do forno 

B

 

A
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No caso da balança de linha da zona dos amassados (Figura 3.9), esta não se encontrava a trabalhar 

com a função de rejeição activa. Isto significa que, apesar de estar a pesar o pão, não rejeitava as 

massas cortadas caso estas tivessem excesso ou falta de peso, o que fazia com que o pão apenas 

fosse rejeitado no final de linha, gastando recursos desnecessariamente. Para reposição desta 

condição básica, a balança de linha foi programada no sentido de fazer essa rejeição correctamente e 

com isso poupar os recursos que estavam a ser desperdiçados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9- Balança de linha de Pão na zona dos Amassados. 

Na passagem do transportador comprido por cima do forno para o transportador de entrada na 

câmara de arrefecimento tombavam muitos pães (Figura 3.10). Apesar de nesta passagem já existir 

uma vareta, esta estava mal ajustada e desnivelada o que fazia com que muitos pães deitassem 

nessa zona.  

 

 Figura 3.10- Passagem do transportador comprido por cima do forno para o transportador à 

entrada da câmara de arrefecimento. 
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Neste caso foi apenas necessário nivelar a vareta e os tapetes para evitar que os pães deitassem 

tendo-se obtido o resultado pretendido. 

Por fim, verificou-se o alinhamento e a velocidade dos restantes tapetes e transportadores desde a 

saída da desmoldeadora até à entrada da câmara de arrefecimento (Figura 3.11). 

 

  

  

  
Figura 3.11- Transportadores do pão desde a desmoldeadora até à câmara de arrefecimento. 1- Tapete da 

desmoldeadora de ventosas e tapete de saída da desmoldeadora; 2-Transportador a seguir à 

desmoldeadora; 3- Transportador antes do tapete da subida; 4- Transportador da subida; 5- 

transportador curvo por cima do forno; 6- Transportador comprido por cima do forno. 

  

1 2 

3 4 

5 6 
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3.4.3. Identificação das causas dos defeitos mais frequentes 

 

Usando a folha de recolha de dados ilustrada na Figura 3.6, cujo modo de preenchimento e recolha 

de dados se encontra descrito na secção 3.4.1, foi possível recolher informação sobre a frequência 

com que os defeitos verificados apareciam no final da linha. Com essa informação, recolhida para 

dois tipos de formato de pão (Pão de Forma X e Pão de Forma Y), construiu-se o Diagrama de Pareto 

do número de defeitos para cada formato com o objectivo de identificar o defeito mais frequente. 

 

No caso do Pão de Forma X, esses dados foram recolhidos em dias não consecutivos, como referido 

anteriormente, durante os quais se visualizaram ao todo 11480 pães. Desse total, 255 pães tinham 

defeito sendo cada um deles representado por uma barra azul na Figura 3.12-A. Na mesma figura, a 

linha vermelha representa a percentagem cumulativa de defeitos.  

 

Considerando o Pão o Pão de Forma Y, os dados relativos à frequência dos defeitos foram recolhidos 

em dias não consecutivos e visualizaram-se ao todo 5328 pães, dos quais 208 tinham defeito. A 

construção do Diagrama de Pareto para este formato de pão, representado pela Figura 3.12-B, foi 

idêntica à construção do Diagrama de Pareto para o Pão de Forma X. 

 

  

 

Figura 3.12- Diagrama de Pareto do número de defeitos encontrados, do total de pães visualizados, para 

o Pão de Forma X (A) e Pão de Forma Y (B). 

 

Analisando os dois Diagramas de Pareto acima representados, verifica-se que “pão partido” é o 

defeito mais frequente, surgindo 150 vezes (em 11480 pães visualizados) no caso do Pão de Forma 

X e 90 vezes (em 5328 pães visualizados) no caso do Pão de Forma Y, sendo que os restantes 

defeitos aparecem com muito menor frequência. Desta forma, decidiu investigar-se a causa dos pães 

partidos identificando-se as zonas críticas do processo, por observação directa da linha. 

 

 

A B 
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Tabela 3.2- Identificação das Zonas Críticas do Processo e dos principais problemas verificados. 

Zona Problema Principal 

Entrada da desmoldeadora Tampas/moldes encravados 

Saída da desmoldeadora 

Pães partidos e/ou tombados 

Pão mal desmoldado 

Entrada na Câmara de arrefecimento Pães partidos e/ou tombados 

 

O acompanhamento do processo de fabrico, devido à recolha de dados do tipo de defeitos (vide 

secção 3.4.1) e por observação directa do processo de fabrico, permitiu identificar algumas causas do 

defeito mais frequente. Verificou-se que uma das causas que contribuía para este efeito era o facto 

de os pães virem tombados. Por si só, o facto de os pães tombarem não é um defeito porém, estes 

ao tombarem, podem partir-se ou, ao longo do percurso, partir os pães que estão próximos. 

 

A Análise de 5 Porquês (ferramenta descrita na secção 2.2.2) de cada defeito identificado no fim de 

linha, assim como as causas das microparagens e do pão tombar, estão no Anexo I. Os Diagramas 

de Ishikawa, construídos com base na Análise de 5 Porquês e na Análise 4M, relacionados com o 

valor de OEE da linha do Pão e com o pão deitado, estão representados na Figura 3.13 e na Figura 

3.14. 
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Figura 3.13- Diagrama de Ishikawa para o valor de OEE da linha do pão. 

  

 

Valor de OEE baixo na 
linha do pão

Matéria- Prima:

- Pão agarrado aos moldes;

- Quantidade/Estabilidade da levedura;

- Estrutura do pão fraca;

- Formulação/Matérias- Primas
Espaçamento insuficiente entre pães 
do mesmo molde à saída da 
desmoldeadora

Máquina:

Descoordenação das velocidades 
dos transportadoresPão fica preso nas 

guias entre a 
câmara de 

arrefecimento e 

Zonas de pressão entre 
pãesFuncionamento 

desmoldeadora;

Método:

-Velocidades dos 
transportadores/ 
desmoldeadora 

desajustados;

- Sopro desajustado/ineficiente;

- Intervalos no forno;

- Condução do forno;

- Quantidade/estabilidade da levedura;

Estrutura do pão fraca

Material:

- Moldes com pão não 
desmoldado;

- Sopro ineficiente;

- Moldes tortos

- Saída da 
desmoldeadora;
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Figura 3.14- Diagrama de Ishikawa para o Pão deitado à entrada da câmara de arrefecimento

Pão deitado na 
entrada da Câmara 
de arrefecimento

Material

- Desenho/tipologia do sopro

- Falta de aderência do 
tapete de saída da 

desmoldeadora

- Molde torto-Design/ Funcionamento da 
desmoldeadora de ventosas( tapete)

Máquina

- Localização do sopro 
condicionada

- Espaçamento entre telas

- Posição/ Design do tapete à 
saída da desmoldeadora

- Velocidade do 
tapete à saída da 
desmoldeadora

- Tapetes de diferentes 
materiais
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3.4.4. Acções de Melhoria 

 

Uma vez repostas as condições básicas de produção e identificadas as zonas críticas do processo 

que contribuíam para o defeito mais frequente, elaborou-se um plano de acção (Anexo II) para 

implementar algumas melhorias. Na Tabela 3.3 encontram-se resumidas as acções de melhoria 

tomadas, que estão planificadas no Anexo II. 

 

Tabela 3.3- Tabela resumo das Acções de Melhoria. 

Zona Problema Principal Acções de Melhoria 

Entrada da desmoldeadora Tampas/moldes encravados 
Alteração da saída do forno (passo-a-

passo) 

Saída da desmoldeadora 

Pães partidos e/ou tombados 
Aumento da velocidade do tapete à 

saída da desmoldeadora; alteração do 
material do tapete 

Pão mal desmoldado 
Alteração da ponteira do sopro na 

desmoldeadora 

Entrada na Câmara de 
Arrefecimento 

Pães partidos e/ou tombados 
Introdução de varetas nas passagens 

dos transportadores; 

 

 

 Desmoldeadora de Pão 
 

Nesta zona foram identificadas várias causas de alguns defeitos do pão: os pães partirem porque 

vêm muito próximos, tombarem, tombarem e partirem-se a si próprios ou aos que vêm antes ou 

depois deles, ou desmoldarem mal e ficarem entre o molde e o tapete de saída da desmoldeadora. 

 

- Causas de produto defeituoso 

 

Os moldes saem do forno em grupos de quatro (Figura 3.15) e são transportados para a 

desmoldeadora onde, o primeiro passo é retirar a tampa ao molde. De seguida, o molde passa por 

um sopro de ar fornecido através da ponteira (doravante designado apenas por “sopro”), que tem 

como principal função soltar os pães do molde e, quase em simultâneo, a desmoldeadora de 

ventosas retira os pães do molde (Figura 3.16) e deposita-os, um a um, num transportador (Figura 

3.17). 
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Figura 3.15- Os moldes saem tapados do forno, em grupos de quatro e cada molde contém quatro pães 
no interior. 

 

 

 

 

Figura 3.16- Desmoldeadora da Linha do Pão. O sopro de ar solta o pão do molde e em simultâneo as 
ventosas retiram o pão do molde. 

 

 

A forma como o pão era depositado em cima do tapete, primeiro a parte da frente tocava o tapete e 

só depois a parte de trás assentava, poderia fazer com que os pães se tocassem, uma vez que vêm 

muito juntos, amolgando-se ou até partindo-se (Figura 3.17). 

 

 

 

 

Sopro 

Ventosas 
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Figura 3.17- O pão é desmoldado e depositado um a um no tapete que se encontra a seguir à 
desmoldeadora. Primeiro é depositada a parte da frente do pão (1) e depois a parte de trás (2). 

 

 

O modo como o pão é depositado no tapete também pode fazer com que este tombe. Ao tombar, o 

pão pode partir-se ou partir o pão que se lhe segue ou o anterior, por estarem muito próximos. Para 

além disso, mesmo que o pão só tombe e não se parta, nem provoque a quebra de outro aqui na 

zona da desmoldeadora, poderá acabar por partir em zonas em que sofra algum tipo de pressão. 

 

No sentido de diminuir estas ocorrências, começou por se substituir o material do tapete de saída da 

desmoldeadora por um material anti-derrapante. Este tapete possui uma ligeira inclinação e quando 

os pães eram depositados no tapete, escorregavam e ficavam mais próximos uns dos outros, 

podendo originar os danos reportados. Seguidamente verificou-se a velocidade do tapete que se 

demonstrou ser inferior à do tapete seguinte e da desmoldeadora de ventosas, fazendo com que os 

pães fossem depositados muito próximos uns dos outros, aumentando o risco de se tocarem e 

partirem. Assim, por este tapete não possuir nenhum variador que permitisse alterar a sua 

velocidade, foram retirados dois dentes ao carreto alcançando o objectivo pretendido: torná-lo mais 

rápido (roda menos dentada torna a velocidade mais elevada). Certificou-se ainda que os restantes 

tapetes tinham as velocidades correctas sendo que a velocidade dos tapetes deve ir diminuindo à 

medida que se aproxima da entrada da câmara de arrefecimento, para formar grupos bem definidos e 

evitar zonas de pressão entre pães. 

 

Desta forma, através da substituição do material do tapete de saída da desmoldeadora e da alteração 

da sua velocidade, os pães deixaram de escorregar e passaram a ser depositados ligeiramente mais 

afastados, diminuindo o risco de se tocarem e partirem. 

 

Tapete 

desmoldeadora de 

ventosas 

Tapete saída 

desmoldeadora 

1 2 
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Por fim, se os moldes estiverem muito amolgados ou com o revestimento de Teflon
®
 danificado, o pão 

tem mais dificuldade em desmoldar e pode ficar preso entre o molde e o tapete de saída da 

desmoldeadora, ficando danificado e podendo danificar os pães que venham atrás desse. 

 

Uma forma de evitar ou minimizar esta causa de defeitos pode ser ajustar da melhor forma os tapetes 

nesta zona e manter os moldes em bom estado de conservação. 

 

- Causas de Microparagens 

 

Para além de ser uma zona crítica de origem de defeitos, esta zona é também a origem de algumas 

microparagens.  

Como referido anteriormente, os moldes saem em grupos de quatro do forno e seguem para a 

desmoldeadora onde lhes é retirada a tampa antes do pão passar pelo sopro e pelo tapete da 

desmoldeadora de ventosas. À entrada da desmoldeadora, onde são retiradas as tampas, os moldes 

chegavam muito juntos e, por vezes, a remoção das tampas gerava a sua sobreposição impedindo 

que os moldes passassem por baixo da desmoldeadora e bloqueando todo o percurso desde o forno. 

Sempre que este incidente se verifica, é necessário que o operador retire as tampas e os moldes 

encravados, originando microparagens e pondo em risco a sua segurança. Na Figura 3.18-A, pode 

ver-se a forma como os moldes saiam do forno, com muito pouco espaço entre eles, e a forma como 

estes entravam na desmoldeadora (Figura 3.18-B). Na Figura 3.18-B é ainda visível uma ligeira 

sobreposição das tampas dos moldes que por vezes originava encravamentos e punha em risco a 

segurança do operador. 

 

 
 

Figura 3.18- Ilustração da saída dos moldes do forno (A) e da entrada dos moldes na desmoldeadora (B) 
antes da aplicação das acções de melhoria. 

 

Tapete do íman 

das tampas 

A 
B 
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Como acção de melhoria, colocou-se uma célula à saída do forno que permitia monitorizar a 

passagem da parte inferior do molde e que, quando deixa de ler (sinal que vem o molde seguinte) faz 

parar o transportador de saída do forno andando apenas o transportador que encaminha os moldes 

para a desmoldeadora. Assim, em vez dos moldes se dirigirem para a desmoldeadora muito juntos 

(Figura 3.18), passaram a estar separados por 1,6 segundos, o suficiente para percorrerem o 

caminho entre a saída do forno e a entrada da desmoldeadora sem se tocarem (Figura 3.19-A a C), 

dando tempo para a tampa ser retirada sem que haja sobreposição, impedindo que encravem, 

eliminando as microparagens e o risco para os operadores (Figura 3.19-C). 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.19- Ilustração do percurso desde a saída dos moldes do forno (A) até à entrada dos moldes na 

desmoldeadora (C) depois da aplicação das acções de melhoria. 

 

 

Por fim, é de salientar mais uma vez a importância de manter os moldes em boas condições porque, 

não só pode causar defeitos no pão ao desmoldar mal, como referido anteriormente, como também 

causa muito desperdício se o pão não desmoldar de todo ou não apresentar uma cozedura uniforme. 

Se o pão, ao passar pela desmoldeadora, não desmoldar, terá que ser retirado manualmente pelo 

operador, mais à frente. Ao ser retirado desta forma, vai ficar danificado e vai ser rejeitado. Para 

A 

B 

C 
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atenuar este efeito, os operadores, muitas vezes retiram os moldes que contêm pão não desmoldado 

e fazem-nos passar uma segunda vez pela desmoldeadora. Em muitas situações, este procedimento 

funciona mas não é solução. A solução seria tentar evitar que os moldes ficassem amolgados devido 

à elevada utilização e revesti-los com Teflon
®
 sempre que fosse necessário pois só assim se 

conseguiria aumentar a eficiência da desmoldeadora. 

 

Para saber o número de pães que não desmoldam correctamente, e que por isso ficam nos moldes 

levando os operadores a actuarem como referido, elaborou-se uma folha de recolha de dados (Figura 

3.20). Nessa folha, para cada molde que passava na desmoldeadora, era registado a posição no 

molde em que ficava pão por desmoldar. Em cada observação eram observados 152 moldes, que 

equivalem um total de 608 pães, uma vez que cada molde contém quatro pães. Tanto para o Pão de 

Forma X como para o Pão de Forma Y, observaram-se, no total cerca de 5000 pães antes e depois 

das acções de melhoria.  
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Figura 3.20- Folha de recolha de dados para o número de pães não desmoldados. 

 

No entanto, na perspectiva de complementar e ajudar na desmoldagem do pão, alterou-se o formato 

da ponteira do sopro na desmoldeadora. Este deixou de ter uma forma redonda, pouco precisa, e 

passou a ser achatado na ponta, em forma de “bico de pato”. O objectivo desta alteração era fazer 

com que o sopro fosse mais direccionado para o espaço entre o molde e o pão (aumento de 

precisão), e que acompanhasse mais a parte lateral do pão antes de passar na desmoldeadora. Com 

isso foi possível baixar a velocidade do ar, causando menos migalhas, e melhorar, ainda que de 

forma pouco significativa, a desmoldagem. 

Data:        /        /

CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO:

Zona:

PRODUTO: 

HORA DE INICIO/FIM:     /  

OPERADOR(ES): 

TEMPO DE OBS:

Nº de 

moldes
1 2 3 4

Nº de 

moldes
1 2 3 4

Nº de 

moldes
1 2 3 4

Nº de 

moldes
1 2 3 4

Nº de 

moldes
1 2 3 4

Nº de 

moldes
1 2 3 4

1 31 61 91 121 151

2 32 62 92 122 152

3 33 63 93 123

4 34 64 94 124

5 35 65 95 125

6 36 66 96 126

7 37 67 97 127

8 38 68 98 128

9 39 69 99 129

10 40 70 100 130

11 41 71 101 131

12 42 72 102 132

13 43 73 103 133

14 44 74 104 134

15 45 75 105 135

16 46 76 106 136

17 47 77 107 137

18 48 78 108 138

19 49 79 109 139

20 50 80 110 140

21 51 81 111 141

22 52 82 112 142

23 53 83 113 143

24 54 84 114 144

25 55 85 115 145

26 56 86 116 146

27 57 87 117 147

28 58 88 118 148

29 59 89 119 149

30 60 90 120 150

Posição no molde

FOLHA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DA LINHA DO PÃO

Posição no molde Posição no molde Posição no molde Posição no molde Posição no molde
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Figura 3.21- A) Morfologia do sopro (redonda) antes das acções de melhoria; B) Morfologia do sopro 
(“bico de pato”) após acção de melhoria. 

 

 Entrada da Câmara de Arrefecimento 

 

Na entrada da câmara de arrefecimento verificou-se que havia muitos pães que vinham tombados. Já 

se tinha identificado a zona da desmoldeadora como sendo uma das zonas onde os pães tombavam, 

contudo suspeitou-se que estes também deitavam nas passagens entre os tapetes até à câmara de 

arrefecimento.  

A 

B 
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No sentido de confirmar tal se verificava, foram registados os pães tombados à saída da 

desmoldeadora e à entrada da câmara de arrefecimento.  

Na Figura 3.22 está representada a folha de recolha de dados utilizada para fazer o levantamento do 

número de pães tombados à saída desmoldeadora e à entrada da câmara de arrefecimento.  

Aquando desse levantamento, havia uma pessoa a fazer essa contagem junto à desmoldeadora e 

outra junto da entrada da câmara de arrefecimento, para garantir que se viam os mesmos pães nas 

duas zonas. Nessa folha, as colunas identificadas por “nº de grupos de pães” indicam o número de 

grupos de quatro pães que foram observados, quer na zona da desmoldeadora quer à entrada da 

câmara de arrefecimento. O motivo para os pães serem contados em grupos de quatro é, como foi já 

referido, devido ao facto de cada molde ter quatro pães. Na coluna “nº de pães tombados” registou-se 

o número de pães que estavam tombados em cada grupo. Assim, em cada registo eram visualizados 

no total 720 pães (180 grupos de quatro pães). 

 

O total de pães visualizados durante esta contagem foi cerca de 5000 pães e 3000 para o Pão de 

Forma X e para o Pão de Forma Y, respectivamente. A diferença entre o número de pães tombados à 

entrada da câmara de arrefecimento e o número de pães tombados à saída da desmoldeadora, 

indicava se havia ou não pães a tombarem durante esse percurso. 
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Figura 3.22- Folha de recolha de dados para os pães tombados. 

  

nº de grupos 

de pães

nº de pães 

deitados

nº de grupos 

de pães

nº de pães 

deitados

nº de grupos 

de pães

nº de pães 

deitados

nº de grupos 

de pães

nº de pães 

deitados

nº de grupos 

de pães

nº de pães 

deitados

nº de grupos 

de pães

nº de pães 

deitados

1 31 61 91 121 151

2 32 62 92 122 152

3 33 63 93 123 153

4 34 64 94 124 154

5 35 65 95 125 155

6 36 66 96 126 156

7 37 67 97 127 157

8 38 68 98 128 158

9 39 69 99 129 159

10 40 70 100 130 160

11 41 71 101 131 161

12 42 72 102 132 162

13 43 73 103 133 163

14 44 74 104 134 164

15 45 75 105 135 165

16 46 76 106 136 166

17 47 77 107 137 167

18 48 78 108 138 168

19 49 79 109 139 169

20 50 80 110 140 170

21 51 81 111 141 171

22 52 82 112 142 172

23 53 83 113 143 173

24 54 84 114 144 174

25 55 85 115 145 175

26 56 86 116 146 176

27 57 87 117 147 177

28 58 88 118 148 178

29 59 89 119 149 179

30 60 90 120 150 180

OPERADOR(ES): 
TEMPO DE OBS:

HORA DE INICIO/FIM:/ 

DATA:

CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO:

Zona:

PRODUTO: 

FOLHA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DA LINHA DO PÃO
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Recolhida esta informação, tornou-se necessário encontrar as zonas críticas que, ao logo do caminho 

entre a demoldeadora e a câmara de arrefecimento, faziam com que o pão tombasse.  

Depois da desmoldeadora de ventosas, o pão passa por vários transportadores, como se pode ver na 

Figura 3.11. Na passagem do transportador que sobe, para o transportador curvo por cima do forno, 

verificou-se que muitos pães tombavam, por haver um distanciamento demasiado grande entre os 

transportadores. 

 

Para evitar ou diminuir o número de pães que tombam nesta zona, e com isso diminuir o número de 

pães partidos pelas causas referidas anteriormente, foi introduzida uma vareta que suavizava a 

passagem entre transportadores (Figura 3.23) e impedia que a parte de baixo do pão “caísse” no 

espaço entre transportadores e com isso tombasse. 

 

Figura 3.23- Passagem do pão de um transportador que sobe para o transportador em curva por cima do 
forno após a introdução de uma vareta. 
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3.4.5. Standardização 

 

Após a introdução das melhorias planeadas, foi necessário implementar um sistema de controlo para 

garantir que as medidas tomadas são mantidas. Assim elaborou-se um boletim de procedimentos 

designado por ELIL- Estándares de Limpieza Inspección y Lubricación (Figura 3.24) que, através da 

inspecção quinzenal ou mensal de alguns pontos críticos, possibilita controlá-los de uma forma mais 

visual, e agir caso estes não se encontrem a funcionar correctamente.  

Decidiu-se que essa inspecção seria feita pelos operadores da produção e transmitida à manutenção 

sempre que fosse detectado qualquer irregularidade. A utilização deste tipo de boletins tem a 

vantagem de permitir a inspecção das zonas que foram consideradas críticas no projecto de forma 

simples e eficaz. 

 

Figura 3.24- ELIL utilizada para inspecção das zonas críticas. 

 

Nº Descrição Q M

Nivelamento e 

alinhamento dos 

transportadores

Visual Nivelar e/ou Alinhar 1

Funcionamento do 

rolo de passagem
Manual/ visual

Substituição / 

Reparação
1

Nivelamento e 

alinhamento dos 

transportadores

Visual Nivelar e/ou Alinhar 1

Funcionamento do 

rolo de passagem
Manual/ visual

Substituição / 

Reparação
1

Nivelamento e 

alinhamento dos 

transportadores

Visual Nivelar e/ou Alinhar 1

Funcionamento do 

rolo de passagem
Manual/ visual

Substituição / 

Reparação
1

Nivelamento e 

alinhamento dos 

transportadores

Visual Nivelar e/ou Alinhar 2

Integridade / 

posição da vareta 

de passagem

Manual/ visual
Substituição / 

Reparação
2

Nivelamento e 

alinhamento dos 

transportadores

Visual Nivelar e/ou Alinhar 2

Integridade / 

posição da vareta 

de passagem

Manual/ visual
Substituição / 

Reparação
2

Nivelamento e 

alinhamento dos 

transportadores

Visual Nivelar e/ou Alinhar 1

Integridade / 

posição da vareta 

de passagem

Manual/ visual
Substituição / 

Reparação
1

Nivelamento e 

alinhamento dos 

transportadores

Visual Nivelar e/ou Alinhar 1

Integridade / 

posição da vareta 

de passagem

Manual/ visual
Substituição / 

Reparação
1

(Transportadores Forno-

Arrefecimento)

Responsável:

Frequência
Instrução

(OPL associada)

Tempo 

(min)

Operadores Produção / 

Manutenção

Aplicação/ Linha : Aprovado por : 

Critério de 

avaliação

Máquina:

Linha Pão

Frequência:

001-ELIL - PÂO -001         Quinzenal e Mensal

Codificação Padrão:

Desmoldagem / Arrefecimento

Cristina Faustino

T
a

r
e

fa Secção

4

Passagem da subida 

para a curva por cima 

do forno

Método Acção correctiva

5

Passagem da curva 

por cima do forno 

para o transportador 

comprido

2

Saída da curva para 

transportador antes da 

subida

3

Saída do 

transportador antes da 

subida para a subida

6

Passagem do 

transportador 

comprido para o 

transportador antes 

do contador de pães

7

Passagem do 

transportador antes 

do contador de pães 

para o transportador 

de entrada na câmara 

de arrefecimento

Secção:Realizado por : 

Margarida Santos, Marta Matias, Pedro Alves

In
s

p
e

c
ç

ã
o

Saída da 

desmoldeadora para 

a curva

1

1

2

3

4

7

65



47 
 

3.4.6. Cálculo da OEE 

 

A OEE permite avaliar as linhas de produção em termos de eficiência. Na secção 2.2.2 foram 

descritas algumas formas de calcular este indicador, porém, na Panrico utiliza-se a Equação 2.5 para 

calcular a percentagem de OEE das linhas de produção. 

O tempo útil, como referido na secção 3.2, é o tempo necessário para fabricar um determinado 

produto (dentro das especificações), excluindo desperdícios e incidências. Esse tempo é dado pela 

capacidade nominal da linha e é um dado fornecido pelo fabricante de cada equipamento e medido 

também pela Panrico. O tempo de abertura requer informação sobre o tempo útil de fabrico, o tempo 

perdido a fabricar produto fora das especificações, o tempo perdido em pequenas paragens, em 

descansos, em trocas de formato, em arranques, em avarias, ou seja, em perdas de qualidade, 

rendimento e disponibilidade, ou seja, é o tempo real de produção. Esta informação é obtida 

diariamente através de registos existentes nas linhas de produção, como por exemplo, folhas de 

registos de problemas, folhas de registos de avarias, registo das horas de arranque dos produtos, 

registo das horas em que determinado produto passou por um determinado processo, folhas de 

ocorrências, etc. Quanto maior for este valor, menor será o valor da OEE e portanto, para diminuir o 

valor do tempo de abertura, e consequentemente aumentar o valor de OEE, devem reduzir-se as 

perdas de tempo relacionadas com perdas de qualidade, rendimento e disponibilidade. 

Por ser um indicador de extrema importância, que reflecte a eficiência de fabrico, o cálculo do valor 

da OEE é realizado diariamente para controlar o seu comportamento ao longo do tempo. Se os 

valores de OEE estiverem consecutivamente muito aquém do pretendido, ter-se-ão de tomar medidas 

correctivas num projecto semelhante a este, paralelamente às acções diárias. 

Geralmente, ao aumento da eficiência de produção está associado um ganho financeiro, por isso, a 

Panrico estimou que o aumento de um ponto percentual do valor mensal da OEE traduz-se num 

ganho de cerca de 590€.  

 

3.4.7. Cálculo do Payback time 
 

O cálculo do valor do Payback time é simples, útil e fácil de realizar. O seu valor indica o tempo 

necessário para recuperar um determinado investimento realizado. Uma vez que não é desejável que 

o valor de payback time seja muito elevado, este serve como factor decisivo da viabilidade de um 

projecto ou investimento.  

É usual esse período ser estimado nos projectos de melhoria contínua realizados na fábrica da 

Panrico, de uma forma muito simples, dividindo o custos das acções de melhoria (ou investimentos) 

pelo ganho que se espera obter com a implementação dessas medidas de melhoria. 
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3.5. Resultados e Discussão 
 

Utilizando a folha de recolha de dados da Figura 3.6 verificou-se que, do total de pães visualizados 

durante a recolha de dados antes das acções de melhoria, no caso do Pão de Forma X, cerca de 

1,3% destes estavam partidos. Admitindo, para este formato, uma produção média de 4875 pães/ dia, 

havia cerca de 62 pães partidos/dia. No caso do Pão de Forma Y, admitindo uma produção média de 

10123 pães/ dia e sabendo que 1,6% dos pães estavam partidos (valor obtido da recolha feita 

inicialmente e antes das acções de melhoria), verificou-se que diariamente havia cerca de 165 pães 

partidos. Note-se que os valores do número de pães produzidos por dia considerados para cada um 

dos formatos, são valores referentes ao mês de Janeiro que se consideraram constantes durante os 

meses em que o projecto decorreu.  

Após a aplicação das acções de melhoria, verificou-se uma redução de 0,78% de pães partidos para 

o Pão de Forma X e 1,1% para o Pão de Forma Y. O resumo dos dados obtidos antes e depois das 

acções de melhoria encontra-se na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4- Pães partidos antes e depois de se introduzirem as acções de melhoria, para os dois tipos de 
formato considerados. 

 % Pães partidos Número de pães partidos Redução 

 
Pão de 

Forma X 
Pão de 

Forma Y 
Pão de 

Forma X 
Pão de 

Forma Y 
Pão de 

Forma X 
Pão de 

Forma Y 

Antes 1,3% 1,6% 62 165 
0,78% 1,1% 

Depois 0,50% 0,57% 24 58 

 

Os resultados obtidos indicam que a percentagem de pães partidos é superior para o Pão de Forma 

Y mas, depois de tomadas as acções necessárias houve uma redução no número de pães partidos 

em ambos os formatos de pão, tendo a redução sido ligeiramente superior nos pães com maior 

percentagem de pães partidos. 

Essas diferenças podem também ser vistas analisando os diagramas de Pareto, após as acções 

tomadas para os dois formatos considerados. 
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Figura 3.25- Diagrama de Pareto obtido após as acções de melhoria para o Pão de Forma X (A) e para o 
Pão de Forma Y (B). 

 

O diagrama de Pareto feito para o Pão de Forma X no final do projecto (Figura 3.25-A) mostra que os 

pães partidos deixaram de ser o principal defeito. Por um lado devido às acções de melhoria 

realizadas, que como se pode verificar na Tabela 3.4, surtiram o efeito desejado, por outro devido 

também ao aparecimento de novos defeitos que foram sendo identificados à medida que se foi 

acompanhando o processo de fabrico do pão. Contudo, no caso do Pão de Forma Y, o pão partido 

continua a ser o defeito mais frequente (Figura 3.25- B).  

Como referido anteriormente, uma das causas mais prováveis para o pão partir era o pão tombar ao 

logo do percurso entre a desmoldeadora e a câmara de arrefecimento.  

Os dados recolhidos, usando a folha de recolha de dados da Figura 3.22, à saída da desmoldeadora 

e à entrada da Câmara de Arrefecimento, mostram que inicialmente, 1,7% (em média) dos Pães de 

Forma X visualizados tombavam na desmoldeadora enquanto à entrada da Câmara de Arrefecimento 

4,7% dos pães vinham tombados. Conclui-se que 3,1% dos pães deste formato tombavam ao longo 

do percurso. Relativamente ao Pão de Forma Y, em média 1,7% dos pães tombavam na zona da 

desmoldeadora e 0,01% dos pães tombavam no percurso até à entrada da Câmara de Arrefecimento. 

A 

B 
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Os valores referentes ao número de pães que tombam entre a desmoldeadora e a câmara de 

arrefecimento por dia foram estimados considerando os valores produzidos diariamente para cada 

formato, referidos anteriormente. Estes valores estão resumidos na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5- Tabela resumo dos valores iniciais de pães tombados na zona da desmoldeadora e à entrada 
da Câmara de Arrefecimento para os dois tipos de formato de Pão de Forma considerados. 

 
Pães tombados 

na 
Desmoldeadora 

Pães tombados 
à Entrada da 
Câmara de 

Arrefecimento 

Pães que 
tombam entre a 
desmoldeadora 
e a Câmara de 
Arrefecimento 

Número de Pães 
que tombam entre 
a desmoldeadora 

e a Câmara de 
Arrefecimento/dia 

Redução 

 
Pão de 
Forma 

X 

Pão de 
Forma 

Y 

Pão de 
Forma 

X 

Pão de 
Forma 

Y 

Pão de 
Forma 

X 

Pão de 
Forma 

Y 

Pão de 
Forma 

X 

Pão de 
Forma Y 

Pão de 
Forma X 

Pão de 
Forma 

Y 

Antes 1,7% 1,7% 4,7% 1,9% 3,1% 0,15% 149 15 

2,7% 0,01% 
Depois 0,74% 2,5% 1,1% 2,7% 0,37% 0,14% 18 14 

 

No que diz respeito à percentagem de pães tombados, os dados retirados inicialmente apontam para 

uma maior percentagem de pães tombados entre a desmoldeadora e a câmara de arrefecimento para 

o formato Pão de Forma X do que para o formato Pão de Forma Y. Tal pode ser justificado 

exactamente pelo peso de cada um. Por ser maior e mais pesado, o Pão de Forma Y mais 

dificilmente tomba nas passagens de uns transportadores para os outros. Após as medidas de 

melhoria, houve uma redução na percentagem de pães tombados para o formato X, porém a 

percentagem de pães tombados ao longo do percurso entre a desmoldeadora e a câmara de 

arrefecimento, para o formato Y, não sofreu qualquer alteração, o que pode ser explicado pela 

suposição anterior. 

A diminuição do número de pães partidos e tombados para o pão de forma X mostra que de facto 

existia uma relação entre o defeito mais frequente e o facto de os pães tombarem no percurso entre a 

desmoldeadora e a câmara de arrefecimento. Essa relação não se verificou no formato Y. Neste 

caso, houve uma redução de pães partidos mas não dos pães tombados, o que permite concluir que 

as acções realizadas na desmoldeadora para melhorar a desmoldagem surtiram algum efeito no 

número de pães partidos. Contudo, considerando ainda o formato Y, verificou-se um aumento do 

número de pães deitados à saída da desmoldeadora que pode ser justificado por ajustes 

inadequados da altura dos tapetes da desmoldeadora de ventosas e do tapete onde são depositados 

os pães (devido à existência de dois tipos de moldes para o Pão Y: uns moldes são mais altos do que 

outros, o que faz com que as alturas dos tapetes tenham que ser ajustadas) ou pelo agravamento das 

condições de conservação dos moldes dos pães deste formato.  

Ainda assim, pode concluir-se que as acções de melhoria tomadas para que o número de pães que 

tombavam no caminho entre a desmoldeadora e a câmara de arrefecimento tiveram o efeito 

desejado. 



51 
 

Por ser uma das causas de microparagens, estudou-se também o número de pães que ficavam nos 

moldes, ou seja, que não eram desmoldados. O resultado desse estudo está resumido na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6- Percentagem de pães que ficam nos moldes após passarem pela desmoldeadora, antes e 
depois de tomadas as acções de melhoria, para os dois formatos de pães considerados. 

 %Pães que ficam nos moldes Redução 

 
Pão de Forma 

X 
Pão de Forma 

Y 
Pão de Forma 

X 
Pão de Forma 

Y 

Antes 5,0% 2,6% 
0,30% 0,56% 

Depois 4,7% 2,0% 

 

 

Através dos resultados obtidos, verificou-se que a percentagem de pães que ficam nos moldes é 

superior para o formato X do que para o formato Y. Durante a recolha de dados verificou-se uma 

elevada variabilidade nos valores dos dados recolhidos nos dois formatos. A variabilidade dos dados 

verificada de dia para dia pode ser explicada pelas condições dos moldes (amolgados ou com o 

revestimento de Teflon
®
 em mau estado), pelas condições da massa e pelas condições atmosféricas 

da fábrica, o que tornam os dados pouco assertivos e pouco reprodutíveis. Contudo podem ser 

tomados como dados indicativos. Para além das condições dos moldes, as outras variáveis são 

difíceis de controlar e portanto considera-se o estado dos moldes, nomeadamente do revestimento e 

da manutenção da forma inicial, como factor crucial na desmoldagem. Porém, verificou-se uma 

melhoria, ainda que pouco significativa, depois de se ter alterado a operação do transportador à saída 

do forno e a geometria do sopro. Assim sendo, pode dizer-se que as acções planeadas influenciaram 

positivamente a desmoldagem do pão, uma vez que se conseguiu reduzir 0,30% e 0,56% para o Pão 

de Forma X e Pão de Forma Y, respectivamente. 

 

Em termos de OEE, o impacto que estas alterações provocaram é visível na Tabela 3.7. O valor de 

OEE no início do projecto era 72,4% (valor referente ao mês de Janeiro de 2014), no final de Março, 

mês em que alguns moldes do formato X e Y foram revestidos com Teflon
®
, a OEE subiu para 78,8% 

e no final do mês de Maio a OEE aumentou para 79,4% devido às medidas de melhoria adoptadas. 

Analisando estes valores e relembrando o objectivo inicial, aumentar o valor de OEE de 72,4% para 

77,4% com a reposição das condições básicas, incluindo o revestimento de Teflon
®
 dos moldes, e 

após a implementação das acções de melhoria, aumentar para 79%, pode dizer-se, que o objectivo 

foi alcançado com sucesso. 

O ganho obtido em termos de OEE com o projecto foi calculado e o resumo dessa informação 

encontra-se na Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7- Valores de OEE e de ganhos alcançados com as alterações de melhoria propostas. 

 Janeiro 2014- Março 2014* Março 2014- Maio 2014** Total 

OEE (%) 72,4%-78,8% 78,8%- 79,4% 72,4%-79,4% 

Ganho OEE (%) 6,5% 0,6% 7,0% 

Ganho (K€/mês) 3,81 0,354 4,16 

Ganho (K€/ano) 45,7 4,25 49,95 
*Período anterior à implementação das acções de melhoria. 
**Período após a implementação das acções de melhoria. 

 
 
No entanto para o cálculo da OEE, não se considera a quantidade de produto rejeitado (merma) e 
portanto, para saber o ganho total do projecto, estimou-se também o ganho relativamente aos pães 
partidos. A forma como se obtiveram as percentagens já foi referida nesta secção. As parcelas que 
permitem obter a estimativa do ganho devido à redução da perda devido a pães partidos estão na 
Tabela 3.8. 
 
 

Tabela 3.8- Percentagem de Pães partidos, número de pães partidos e ganho para os dois formatos de 
pão considerados. 

 
% Pães 
partidos 

Número de 
pães partidos 

Custo de 
produção 

(€/unidade) 
Ganho /mês (K€) 

Ganho/ano 
(K€) 

 

Pão 
de 

Forma 
X 

Pão 
de 

Forma 
Y 

Pão 
de 

Forma 
X 

Pão 
de 

Forma 
Y 

Pão 
de 

Forma 
X 

Pão de 
Forma 

Y 

Pão de 
Forma 

X 

Pão de 
Forma Y 

Pão de 
Forma 

X 

Pão de 
Forma 

Y 

Antes 1,3% 1,6% 62 165 
0,45 0,60 0,44 1,7 5,3 20 

Depois 0,50% 0,57% 24 58 

        
TOTAL 

(K€) 
25 

 

Por fim, determinou-se o ganho relativamente à diminuição do número de pães tombados. O facto de 

o pão vir deitado, como já foi referido, não se pode considerar um defeito. Contudo exige que um 

operador tenha que estar sempre a endireitá-los antes destes serem fatiados e embalados ocupando 

tempo que deveria estar a ser aproveitado de outra forma. 

As parcelas que permitem estimar o ganho devido à diminuição dos pães tombados, para os dois 

formatos de pão, bem como o valor desse ganho podem ser consultados na Tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9- Ganho obtido devido à diminuição do número de pães tombados. 

 

Número de Pães que 
tombam entre a 

desmoldeadora e a 
Câmara de 

Arrefecimento 

Valor da Mão de Obra 
(€)/pão 

Ganho Mão de Obra 
(€)/ano 

 
Pão de 

Forma X 
Pão de 

Forma Y 
Pão de 

Forma X 
Pão de 

Forma Y 
Pão de 

Forma X 
Pão de 

Forma Y 

Antes 149 15 
0,06 0,07 2.525 20 

Depois 18 14 
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O valor obtido para o número de pães que tombam no percurso entre a desmoldeadora e a câmara 

de arrefecimento já foi explicado nesta secção. O valor de mão-de-obra indicado para cada tipo de 

formato é um valor estimado pela Panrico. 

Finalmente foi possível calcular o ganho total obtido com o projecto através da soma de todas as 

parcelas estimadas anteriormente. Como se pode confirmar através da Tabela 3.10, o ganho total 

conseguido com o projecto de melhoria contínua foi de 77.751€/ ano. 

 

Tabela 3.10- Ganho total obtido com o projecto e as propostas de melhoria. 

 Ganho (€)/ano 

Reposição das condições básicas (OEE) 45.696 

Alterações de melhoria (OEE) 4.251 

Ganho Mão de Obra 2.545 

Ganho Pães Partidos 25.259 

Total 77.751 

 

 

O ganho esperado com este projecto era cerca de 19500€/ano devido ao aumento da OEE. Após o 

tratamento dos resultados verificou-se que no final do projecto, o ganho em termos de OEE foi 4.251 

€/ano (devido apenas às acções de melhoria implementadas). Porém, como foi referido, para além de 

se ter conseguido aumentar a OEE, reduziu-se também o número de pães partidos e o número de 

pães tombados (que se reflecte em tempo desperdiçado por parte do operador) e assim, o ganho 

total obtido com este projecto foi 77.751 €/ano. 

 

 

Payback time 

 

Com o custo das acções de melhoria e da reposição das condições básicas do processo, foi possível 

calcular o payback time. 

 

Tabela 3.11- Custos das acções de melhoria e de restabelecimento das condições básicas do processo. 

Acção Valor (€) 

Revestimento dos moldes com Teflon
®
 18.762 

Substituição das guias em Teflon
®
 do transportador comprido 

2.196 

Alteração dos carretos do tapete azul 

Colocação da vareta na passagem da rampa para a curva por cima do forno 

Saída do forno passo-a-passo 

Ajustes da vareta na passagem entre transportadores antes da câmara de arrefecimento 

Substituição do sopro 

Arranjar e soldar moldes de diversos formatos 
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Considerando os dados da Tabela 3.10 e da Tabela 3.11 e a forma de cálculo descrita na secção 

3.4.7, o valor de payback time obtido foi de cerca de 3 meses. 

Já foi referido anteriormente, a importância de manter o bom estado dos moldes é fundamental. Para 

tal, pode ser necessário revestir os moldes com Teflon
®
 se este revestimento estiver gasto, ou pode 

ser necessário apenas endireitá-los. Determinou-se assim o payback time individual destas acções de 

manutenção, dado a sua importância. O custo de colocar um revestimento em Teflon
®
 nos moldes 

encontra-se na Tabela 3.11 e o ganho na Tabela 3.10 logo o valor de payback time é 

aproximadamente 5 meses. 

As acções de melhoria implementadas trazem vantagens, contudo podem apresentar também 

algumas desvantagens. 

A Tabela 3.12 resume as acções tomadas e descreve as vantagens e desvantagens de cada uma 

delas. 

 

Tabela 3.12- Quadro resumo das vantagens e desvantagens das acções de melhoria adoptadas. 

Acções de Melhoria Vantagens Desvantagens 

Aumento da velocidade do 
tapete à saída da 
desmoldeadora 

O espaço entre pães é maior 
evitando possíveis danos nos 

pães próximos 
- 

Alteração do material do tapete 
à saída da desmoldeadora 

Os pães não escorregam e 
assim espaço entre pães é 
mantido evitando possíveis 
danos nos pães próximos 

- 

Introdução da vareta em falta 
na passagem entre 

transportadores 

Previne/diminui o número de 
pães tombados 

- 

Alteração da saída do forno 
(passo-a-passo) 

Diminuição do número de 
tampas/moldes encravados na 

desmoldeadora; Previne 
acidentes 

Moldes podem encravar à 
saída do forno (apenas quando 
vêm moldes desalinhados no 

forno) 

Alteração do sopro na 
desmoldeadora 

Aumento da eficiência da 
desmoldagem 

Se mal ajustado danifica as 
ventosas da desmoldeadora 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

3.6. Trabalho Futuro 
 

Como se pode visualizar na Figura 3.26, a estante de arrumação dos moldes é constituída por uma 

placa de metal na parte inferior e por traves metálicas nas partes laterais e traseira. A forma como os 

moldes são arrumados por um lado impede que estes caiam pelos espaços entre as traves, mas por 

outro não evita que se amolguem caso sejam colocados com demasiada força, o que não é 

conveniente por todos os motivos já apresentados. 

Sendo esta uma causa de danos nos moldes, encontrar uma solução é extremamente importante. 

Logo, como trabalho futuro, propõe-se estudar a viabilidade de colocação de uma placa metálica 

(semelhante à que se encontra na parte inferior da estante) na parte de trás, para impedir que os 

moldes se amolguem lateralmente. 

 

 

Figura 3.26- Estante de arrumação dos moldes. 

 

Ainda como trabalho futuro propõe-se fazer marcas nos ajustes das guias dos transportadores que 

encaminham o pão até a fatiadora. Estas guias têm que ser ajustadas conforme o tamanho do pão. 

Actualmente esse ajuste é feito pelo operador que vai ajustando à medida que faz passar um pão do 

formato que se vai fabricar. Um dos objectivos das marcas é permitir um ajuste mais rápido. Mesmo 

que depois sejam necessários ajustes mais precisos, esses poderão já ser feitos com o pão a passar. 

Para além disso, pretende criar-se uma numeração ou nomenclatura, exclusiva para cada formato ou 

grupos de formatos de pães, para as zonas da linha que necessitem de ser ajustadas. A ideia é 

analisar os ajustes feitos para cada formato de pão e tentar agrupá-los caso seja possível. A partir do 

momento que se atribuía uma nomenclatura a um grupo de pães, essa teria de ser a mesma para 

todos os ajustes para não causar confusão nem enganos, ou seja, para standardizar a linha.  
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4. Projecto: Redução do Sobrepeso em massa na Linha do Pão 
 

Paralelamente ao projecto de aumento de OEE da linha do Pão decorria, na mesma linha, um outro 

projecto com o objectivo de diminuir o sobrepeso dos produtos (em massa).  

Uma das acções de reposição de condições básicas referidas na secção 3.4.2 foi a activação da 

rejeição da balança de linha na zona dos Amassados do Pão. A oscilação do peso das massas, 

devido ao mau funcionamento da divisora, e a falta de rejeição de massas após a balança de linha na 

zona dos amassados causava muito desperdício de recursos e de pão no fim de linha, por não 

conformidade em termos de peso. Por esses motivos, e para diminuir a rejeição por falta de peso no 

final de linha, aumentou-se o peso da massa do pão, pois legalmente o pão não pode sair para o 

mercado com peso a menos (vide secção 2.3).  

A activação da rejeição após a balança de linha na zona dos amassados permitiu fazer a rejeição das 

massas cruas cujo peso se encontrava fora das especificações, contribuindo para a diminuição do 

número de pães rejeitados no final de linha, poupando recursos. Porém, continuavam a ser rejeitadas 

massas cruas agora na zona dos amassados após a balança de linha. Tal poderia eventualmente ser 

explicado pelo mau funcionamento da divisora de massas, devido ao desgaste sofrido pelas horas de 

trabalho. 

Idealmente, ao fim de um determinado número de rejeições, quer por excesso quer por falta de peso, 

a balança de linha daria informação à divisora no sentido desta corrigir automaticamente o corte e 

restabelecer o peso correcto das massas. Como a divisora não estava a funcionar correctamente, o 

objectivo deste trabalho era, antes de mais, substituir todo o bloco mecânico da divisora e realizar 

uma revisão geral à máquina, para que depois se conseguisse estabelecer a ligação balança de 

linha-divisora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1- Fotografia da balança de linha e da divisora na zona dos Amassados do Pão. 

Balança de 
linha 

Divisora 
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Assim que essa ligação fosse estabelecida, o peso dos pães em massa poderia ser reduzido e assim 

deixaria de haver sobrepeso nestes produtos. 

Antes de se iniciar o projecto de melhoria, o controlo do sobrepeso dos produtos no final de linha 

demonstrou que, para todos os pães considerados, a percentagem de pães com sobrepeso estava 

acima dos 60% (Figura 4.2). Isto significa que mais de 60% dos pães saiam para o mercado com 

excesso de peso, para não prejudicar o consumidor no que respeita o cumprimento do controlo 

metrológico dos produtos pré-embalados. Aumentar o peso da massa dos pães foi uma medida 

tomada para que estes não fossem rejeitados por falta de peso no final de linha. É importante referir 

que o valor de rejeição é muito baixo (inferior a 1,1%) porque a fraca capacidade de controlo do peso 

dos pães levou ao aumento dos limites superior de aceitação (estipulados pela produção) para que o 

pão não fosse todo rejeitado, em linha, por excesso de peso. 

 

Figura 4.2- Avaliação de sobrepeso dos pães e de pães rejeitados no final de linha, para oito produtos de 
panificação da linha em estudo. 

 

 

Figura 4.3- Número de unidades produzidas em média no mês de Janeiro de 2014, de oito produtos de 
panificação fabricados na linha do Pão.  
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Sabendo o número de pães com sobrepeso, o número de pães rejeitados por falta de peso, 

registados diariamente na balança de final de linha, e sabendo o preço unitário de cada pão, foi 

possível estimar a perda total relativa a não conformidade em termos de peso ao fim de um ano. Essa 

perda está representada na Figura 4.4 para cada formato de pão. 

 

 

Figura 4.4- Perda anual (€) por não conformidade em termos de peso, para cada formato de pão 
produzido na linha em questão. 

 

Estes valores são significativos e justificam um projecto nesta área. O projecto foi implementado mas 

infelizmente, não foi possível acompanhar o resultado das alterações implementadas durante o 

decurso do estágio na Panrico que gerou esta dissertação contudo, a acção de verificação de 

percentagem de pães com sobrepeso no final de linha foi executada por outros colaboradores para 

decidir sobre os ajustes necessários no peso da massa até se obter o resultado pretendido. 
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5. Conclusões 
 

A essência da melhoria contínua está em procurar todos os dias alcançar a perfeição e para isso é 

necessário seguir metodologias e estratégias que permitam antecipar possíveis falhas e solucionar os 

problemas encontrados. 

Hoje em dia, a qualidade do produto ou do processo traz vantagens competitivas e a necessidade de 

melhoria e evolução tornam-se cada vez mais necessárias. Ficou claro, após a realização deste 

projecto na fábrica da Panrico em Mem Martins e tendo em conta os resultados obtidos, que o 

conceito de melhoria contínua é muito importante quando se pretende corresponder às expectativas 

dos clientes e vingar num universo empresarial cada vez mais exigente. 

Concluiu-se que em fábricas como esta, em que o processo está muito dependente dos operadores 

fabris, a comunicação é essencial para alcançar o sucesso. A interacção, a responsabilização e o 

envolvimento destas pessoas em projectos desta natureza é muito importante pois são eles que na 

grande maioria das vezes detectam os problemas e ajudam na sua resolução. Para eles, saber que a 

sua opinião é tida em consideração é motivo para trabalhar melhor e contribuir para o bom 

funcionamento dos processos. Contudo, nem todos os trabalhadores estão conscientes da 

importância de uma participação activa; alguns são muito resistentes a mudanças. Por isso, é 

importante transmitir-lhes conhecimentos, segurança e confiança e provar-lhes que a sua 

contribuição é vantajosa para eles e para a empresa. Neste aspecto há ainda muito por onde evoluir 

e trabalhar. 

Para além disso, a informação que se retira dos indicadores do processo e da qualidade de saída do 

produto demonstrou ser também muito relevante e muito útil para a tomada de decisões de forma 

consciente e acertada, tendo em conta as limitações do processo de fabrico, e para acompanhar a 

evolução e a reacção do processo às medidas de melhoria implementadas.  

Com o passar do tempo de estágio, foi-se tornando evidente que, apesar das vantagens que este tipo 

de metodologias trazem, por vezes aplicar qualquer acção torna-se muito difícil. Em determinadas 

situações, os recursos disponíveis são escassos ou não permitem realizar algumas acções previstas, 

exigindo alternativas. O facto de haver um procedimento pré-definido e das ferramentas utilizadas em 

melhoria contínua serem simples de interpretar, não garante que qualquer decisão que se tome terá 

os resultados pretendidos. Por isso, é tão importante a monitorização e a avaliação das acções que 

se pretendem realizar e, caso estas não funcionem, replanear tudo novamente (como sugere o ciclo 

PDCA). A persistência, paciência e sentido crítico devem estar sempre presentes nestes projectos, 

porque de facto trazem resultados positivos que a médio/longo prazo irão trazer vantagens 

competitivas à empresa. 

Procurar a perfeição, querer fazer sempre melhor, querer corrigir, melhorar com o objectivo de 

aumentar a eficiência de produção e a qualidade do produto final, produzir gastando menos recursos, 

optimizar e inovar são conceitos que devem estar sempre presentes na busca pela melhoria contínua. 
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O objectivo do projecto desenvolvido durante o tempo de estágio na fábrica da Panrico era aumentar 

o valor da OEE da linha do Pão de Forma (por redução de produto defeituoso e microparagens) de 

72,4%, valor referente ao mês de Janeiro de 2014, para 77,4% com a reposição das condições 

básicas do processo e finalmente, após a implementação de acções de melhoria, para 79%. 

Por visualização e acompanhamento do processo de fabrico, identificaram-se os tipos de defeitos do 

pão e as zonas onde as condições básicas de operação tinham que ser restabelecidas. O aumento 

de OEE que se obteve apenas do restabelecimento de condições processuais foi de 6,5%, ou seja, o 

valor de OEE aumentou de 72,4% para 78,8% só devido às acções de reposição das condições 

básicas do processo. Esse aumento foi ligeiramente superior ao que se estimou, enfatizando a 

importância que tem a manutenção das condições apropriadas de fabrico. 

Só depois de se restabelecerem as condições básicas do processo de produção é que se podem 

aplicar acções de melhoria. Uma vez identificados, no final de linha, os defeitos do pão, e após a 

contagem desses defeitos, identificou-se “pão partido” como sendo o defeito mais frequente nos dois 

formatos estudados, Pão de Forma X e Pão de Forma Y. Uma vez conhecido o defeito mais 

frequente, identificaram-se as causas que originam esse defeito. Uma das causas poderia ser o facto 

de o pão tombar à saída da desmoldeadora e ao longo do percurso até à câmara de arrefecimento.  

As acções de melhoria tomadas permitiram reduzir o número de pães partidos de 1,3% para 0,50% e 

de 1,6% para 0,57% para o Pão de Forma X e Y, respectivamente. Para além disso, a percentagem 

de pães tombados no percurso entre a desmoldeadora e a câmara de arrefecimento diminuiu de 

3,1% para 0,37%, no caso do Pão de Forma X, e de 0,15% para 0,14% no caso do Pão de Forma Y. 

Em termos de OEE, as acções de melhoria provocaram um aumento de 0,6% no valor de OEE assim, 

no final do projecto o valor de OEE era 79,4%.  

O ganho obtido com o projecto de aumento do valor de OEE da linha do pão foi 4.251 €/ano, se se 

considerar o incremento de OEE devido apenas às acções de melhoria. No entanto, para além do 

aumento da OEE, reduziu-se também o número de pães partidos e o número de pães tombados (que 

requer que o operador esteja a endireitá-los antes do pão ser embalado, desperdiçando tempo). Da 

soma do ganho obtido com o aumento da OEE após a reposição de condições básicas, com o ganho 

obtido devido ao aumento da OEE depois de implementadas as acções de melhoria, e com o ganho 

obtido devido à diminuição do número de pães partidos e de pães tombados, obteve-se um ganho 

total de 77.751 €/ano.  

Conclui-se que o projecto de melhoria contínua realizado na linha do pão da fábrica de Mem Martins 

foi benéfico para a empresa, demonstrando a relevância de projectos desta natureza. 
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7. Anexos 

I. Análise 5 Porquês 

a) Microparagens 

 

  

Porquê (1) Porquê (2) Porquê (3) Porquê (4) Porquê (5) ACÇÃO PREVENTIVA ACÇÃO CORRECTIVA QUEM QUANDO

Moldes encravados à 

saída da câmara de 

fermentação

transportadores 

desalinhados
Máquina

Verificação periódica do 

alinhamento dos 

transportadores

alinhamento do 

empurrador e 

transportadores

moldes encravados à 

entrada da 

desmoldeadora

velocidades 

transportador/desmold

eadora desajustados

Método

retirar manualmente 

moldes com pão que 

não foi desmoldado

Material/ Matéria-

prima

Valor de OEE 

baixo na linha 

do pão

Acções

microparagens

Descrição do 

problema

Potenciais causas

4"M"



64 
 

b) Produto Defeituoso fim de linha 

Porquê (1) Porquê (2) Porquê (3) Porquê (4) Porquê (5) ACÇÃO PREVENTIVA ACÇÃO CORRECTIVA QUEM QUANDO

Próprio pão deita
*análise 5 Porquês do 

Pão deitado

*análise 5 Porquês do 

Pão deitado

Espaçamento 

insuficiente entre pães 

do mesmo molde 

quando sai da 

desmoldeadora

Máquina

Ajuste de velocidades (de + 

rápido para + lento); 

separar tapete azul da 

desmoldeadora

Fica preso nas guias 

entre a câmara de 

arrefecimento e 

embalagem

Máquina Ajustes das guias

Pressão entre pães
Espaçamento 

insuficiente entre pães 
Máquina

Ajuste de velocidades (de + 

rápido para + lento); 

Pão "amolgado"
Bate nas ventosas da 

desmoldeadora
Sopro desajustado Método/material

Optimização do sopro de 

soltar

Pão do lado vem 

virado

Descoordenação das 

velocidades dos 

transportadores

Método
Ajuste de velocidades 

transportadores

Pão do lado vem 

deitado

*análise 5 Porquês do 

Pão deitado

Pães muito próximo 

uns dos outros
Máquina

zonas de pressão 

entre pães
Máquina

Produto 

defeituoso (fim 

de linha)

Valor de OEE 

baixo na linha 

do pão

Acções

O pão da frente vem 

deitado

Descrição do 

problema

Potenciais causas

Pão vincado de lado

4"M"

Pão partido
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c) Produto Defeituoso fim de linha (Continuação) 

 

  

Porquê (1) Porquê (2) Porquê (3) Porquê (4) Porquê (5) ACÇÃO PREVENTIVA ACÇÃO CORRECTIVA QUEM QUANDO

intervalos no forno Método

moldes/tampas gastos Material

Condução do forno Método

Prateleiras tortas na 

câmara de 

fermentação

Material

Quantidade/estabilidad

e da levedura

Método/Matéria-

prima

funcionamento 

irregular da Divisora
Máquina

 Varpe dos amassados 

independente da 

divisora

Máquina

Pão preso ao molde
molde gasto/mal 

teflonado
Material

Monitorização das horas 

de trabalho de cada molde

Comprar moldes novos/ 

teflonar moldes

estrutura do pão fraca
Matéria-

prima/Método

Pão sujo dos moldes
molde gasto/mal 

teflonado
Material

Monitorização das horas 

de trabalho de cada molde

Comprar moldes novos/ 

teflonar moldes

Pão sujo com restos de 

outro pão que ficou no 

molde

Dificuldade 

desmoldagem do pão 

integral

Características da 

massa: viscosidade, 

permeabilidade, 

humidade, etc...

Formulação/ Matérias 

primas

Matéria-

prima/Método

Entra torto na Câmara 

Arrefecimento

Transportadores 

desajustados entre a 

desmoldeadora e a 

entrada na Câmara de 

arrefecimento

Máquina Ajuste dos transportadores

Vira entre saída da 

câmara de 

arrefecimento e 

embalagem

Descoordenação das 

velocidades dos 

transportadores

Máquina
Ajuste de velocidades dos 

transportadores

intervalos no forno Método

moldes/tampas gastos Material

Monitorização das horas 

de trabalho de cada 

molde/tampa

Comprar moldes/tampas 

novos/ teflonar 

moldes/tampas

Condução do forno Método

moldes tortos Material

Endireitar moldes; colocar 

chapas nas estantes de 

arrumação dos moldes

moldes gastos/ mal 

teflonados
Material

Monitorização das horas 

de trabalho de cada molde

Comprar moldes novos/ 

teflonar moldes

estrututra do pão fraca
Matéria-

prima/Método

Produto 

defeituoso (fim 

de linha)

Valor de OEE 

baixo na linha 

do pão

Pão queimado

Acções
Descrição do 

problema

Potenciais causas

4"M"

dificuldade 

desmoldagem do pão
Pão com a parte de cima 

a estalar

Pão mal formado/baixo

oscilação de peso

Pão "sem tampa"

Pão virado 

Pão mal cozido
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d) Pão deitado 

 

Porquê (1) Porquê (2) Porquê (3) Porquê (4) Porquê (5) ACÇÃO PREVENTIVA ACÇÃO CORRECTIVA QUEM QUANDO

Molde torto Material

Endireitar moldes; colocar 

chapas nas estantes de 

arrumação dos moldes

Molde gasto/mal 

teflonado

Horas de trabalho 

ultrapassadas
Material

Monitorização das horas 

de trabalho de cada molde

Comprar moldes novos/ 

teflonar moldes

Localização do 

sopro 

condicionada

Limitação de espaço Máquina

Desenho/tipologia 

do sopro
Material

Molde torto Material

Endireitar moldes; colocar 

chapas nas estantes de 

arrumação dos moldes

Molde gasto/mal 

teflonado

Horas de trabalho 

ultrapassadas
Material

Monitorização das horas 

de trabalho de cada molde

Comprar moldes novos/ 

teflonar moldes

Localização do 

sopro 

condicionada

Limitação de espaço Máquina

Desenho/tipologia 

do sopro
Material

Design/ 

Funcionamento da 

desmoldeadora de 

ventosas( tapete)

Máquina

Alteração do 

funcionamento da 

desmoldeadora de 

ventosas

Posição/ Design 

do próprio tapete
Máquina Alteração do tapete azul

Pão não avança 

na saída da 

desmoldeadora

Falta de aderência do 

tapete de saída
Material

Monitorização das horas 

de trabalho/aderência da 

tela

Diferença de nível 

entre tapetes
Máquina nivelar (levantar esteira)

Tapetes de 

diferentes 

materiais

Material

Espaçamento 

entre telas
Máquina

Diminuir espaços entre 

telas (cilindros, teflons...)

Não estão 

paralelos
Máquina

Espaçamento 

entre 

transportadores

Máquina

Paragem do pão 

muito em cima do 

Gap

Máquina
Alterar sensor contador de 

pães

4"M"

Acções

Pão fica preso num pão 

que não sai bem do 

molde

Pão não é totalmente 

desmoldado

 Pão não é depositado 

de uma só vez no tapete 

azul

Optimização do sopro de 

soltar

Optimização do sopro de 

soltar

Passagem entre tapetes 

(esteira/tela- tela/esteira). 

Crítico:saída da tela a 

subir para esteira

Passagem no contador

 Pão deita no 

precurso entre a 

desmoldeadora 

e a Câmara de 

arrefecimento

Pão deitado na 

entrada da 

Câmara de 

arrefecimento

Descrição do 

problema

Potenciais causas

Pão deita na 

saída da 

desmoldeadora

Sopro ineficiente

Sopro ineficiente
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II. Plano de Acção 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2014

Verificar passagens entre transportadores (saída da desmoldeadora até câmara de arrefecimento)

Manutenção

Activar pneumático do transportador antes do contador de pães (entrada na câmara de arrefecimento) 

(Falta programar)

Ajustes da vareta na passagem entre tapetes antes da câmara de arrefecimento

Manutenção
Substituir teflons do transportador curvo por cima do forno por uns mais altos de forma a que os pães 

maiores não virem durante este percurso.

Manutenção

Luís

Saída do forno passo-a-passo com autómato

Luís

Manutenção Marcações nas guias na zona de embalagem e laminagem.

PARA QUANDO

Substituição das telas superior e inferior da desmoldeadora (tela inferior antiderrapante --> pão é 

transportado correctamente sem deslizar) (tela superior preenchida com todas as bases e ventosas)
Mantenução

Produção + 

Manutenção 
Programação da VARPE Amassados com rejeição activa e ligada a divisora

Produção
Comprar moldes (de cada formato) suficientes para completar a linha e substituir os que estão em fim de 

vida

Manutenção
Substituir teflons do transportador comprido (entrada na Câmara de Arrefecimento) por uns mais altos de 

forma a que os pães maiores não virem durante este percurso.

Manutenção
Detector de metais causa muitas microparagens --> 1º Aumentar Threshold desajustado, 2º Subsituição 

de equipamento em fim de vida

Grupo Ensaiar/simular sopro duplo antes da desmoldeadora para soltar melhor os pães

Reduzir velocidade transportador curvo entre saída do forno e desmoldeadora (+sistema de 

arrefecimento?)   

Manutenção

Linha: Pão               Plano de Ação

Manutenção

Colocação de uma vareta na passagem da rampa para a curva por cima do forno

Manutenção

Luís

Grupo

Manutenção

Verificar estante onde os moldes são arrumados 

Verificar espaçamento e nivelamentoentre tapetes- alinhamento

Ensaiar/simular sopro com bico de pato- Sopro feito por Teixeira

Verificar carretos tapete azul

Produção + 

Manutenção 
Teflonar moldes em bom estado mas com teflon gasto


QUEM O QUÊ

Pr
io

rid
ad

e 
*

Planificado

Fechado
*Prioridade: 1-Elevada; 2-Moderada; 3-Baixa


