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Resumo 

A tese de mestrado “Integração dos Procedimentos de Controlo de Processo e de Controlo de 

Qualidade com a Implementação de um ERP” está inserida num projeto de longa duração do 

grupo Cerealis que tem como principal objetivo conseguir implementar de forma sustentada e 

faseada uma mudança cultural na rotina de trabalho do processo produtivo e dos processos de 

controlo. Os trabalhos desta dissertação pretendem complementar as ações desenvolvidas 

nesta evolução da visão do grupo e está assente nos objetivos abaixo descritos. 

Primeiro, pretende-se mudar a forma de proteger e trabalhar o conhecimento adquirido sobre 

o ciclo de vida do produto, tornando o fluxo de informação e atribuição de tarefas mais claro, 

descentralizando e responsabilizando as partes. 

Segundo, migrar os dados da base de dados atual, obsoleto e sobrecarregado, para um novo 

sistema que possibilite o tratamento de informação de forma integrada. 

Terceiro, otimizar os planos de controlo do processo produtivo, rentabilizando da melhor 

forma os recursos do grupo na área de controlo de processo e controlo de qualidade. 

Para atingir estes objetivos propõe-se implementar as seguintes estratégias: 

 Desenho e desenvolvimento de um software – módulo SET (Sistema de 

Especificações Técnicas) – como sendo o suporte documental de dados técnicos de 

matérias-primas (MP), matérias subsidiárias (MS), material de embalagem (ME) e 

produto acabado (PA) ao longo da cadeia de abastecimento da Cerealis, servindo de 

ponte entre o suporte técnico e processual da Cerealis e os seus fornecedores e 

clientes. Paralelamente pretende-se proteger a informação sobre as especificações 

técnicas dos produtos com recurso a tarefas associadas ao desenvolvimento e alteração 

de qualquer artigo, através de um workflow que permita a gestão destes processos, 

assim como a utilização da informação durante o ciclo de vida do produto; 

 Migrar a informação da base de dados atual para o módulo SET; 

 Integração de uma plataforma informática – módulo Quality Management System 

(QMS) – que sirva de base ao controlo de processos e controlo de qualidade. 

As estratégias pensadas foram desenvolvidas sob o requisito de trabalhar a informação de 

forma integrada, utilizando o Enterprise Resource Planning (ERP) do grupo como principal 

ferramenta. 

Durante o tempo associado aos trabalhos desta dissertação foi possível testar e passar para 

ambiente real o produto final do módulo SET na família de produtos das farinhas industriais. 

Adicionalmente, foi conseguido integrar o módulo SET e o módulo QMS no mesmo ERP. 

Prevê-se ter até ao final do ano o módulo SET acessível a todos os outros produtos – 

bolachas, massas, farinhas para usos culinários, cereais de pequeno-almoço e barras de cereais 

–, assim como averiguar de que forma as condições definidas no módulo QMS respondem à 

rotina diária dos processos de produção. 

 

Palavras-chave: Controlo de Processo; Controlo de Qualidade; ERP; Melhoria Contínua 
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Integration of Process Control and Quality Control Procedures on an 
ERP 

Abstract 

The master thesis named “Integration of Process Control and Quality Control Procedures on 

an ERP” is inserted on a long term project of the Cerealis group which aims at being able to 

implement a cultural change on its production process and control process through sustained 

and step by step stages. The work produced in this report intends to complement the actions 

being developed to ensure the group evolutionary vision to achieve the following goals. 

First, the group pretends to change the way of protecting and managing the knowledge 

acquired about the product lyfe cicle, turning the information workflow and its tasks more 

clear, descentralized and add more responsibility to the areas involved. 

Second, transition the data from the actual database, which is obsolete and overloaded, to a 

new system that can manage information in an integrated way. 

Third, optimization of the production control plans to better  use the resources Cerealis 

invests on process control and quality control. 

To achieve these goals is proposed to implement the following measures/strategies: 

 Software design and development – SET module (Technical Specifications System) – 

which functions as documental support of technical data regarding raw material, 

subsidiary material, packaging material and end product through Cerealis supply 

chain, serving as a bridge between technical and procedure support and their 

suppliers/clients. Besides that, is intended to protect the information about products 

technical specifications using tasks designated to the development and modification of 

any item, creating a workflow that allows the management of procedures, as well as 

the information used during the product life cicle. 

 Migrate the information from the actual database to the new module SET; 

 Integration of an informatic platform – Quality Management System (QMS) module – 

that serves as a foundation to process control and quality control. 

The strategies planned were developed under the requirement of being able to work the 

information in an integrated way, using the group Enterprise Resource Planning (ERP) as the 

main tool. 

During the time of this dissertation, it was possible to test and go to live production with the 

SET module for the industrial flour family product. Besides, the integration between SET 

module and QMS module under the same ERP was accomplished. 

It is predicted that the SET module will be accessible to all products – cookies, pasta, flour for 

cooking purpose, breakfast cereals and cereal bars -  until the end of the year, as well as in 

which way does the QMS module responds to the conditions defined to deal with daily 

routine of the production procedures. 

 

Keywords: Process Control; Quality Control; ERP; Continuous Improvement  
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1 Introdução 

Neste capítulo é feita uma apresentação geral do grupo Cerealis, da sua contextualização 

histórica e do seu modelo organizacional. É feito um enquadramento e são traçados os 

objetivos dos trabalhos desta dissertação, “Integração dos Procedimentos de Controlo de 

Processo e de Controlo de Qualidade com a Implementação de um ERP”, alinhados com a 

visão geral da Direção da Qualidade a curto e longo prazo. De forma a responder às metas 

traçadas é também enumerada a metodologia aplicada. 

1.1 Grupo Cerealis 

A Cerealis é um grupo centenário, sendo atualmente a maior empresa agroalimentar de 

transformação de trigo e de fabrico de massas a nível nacional, com uma faturação anual de 

200 milhões de euros e contando com cerca de 700 colaboradores. Esta posição de referência, 

sempre com uma visão a longo prazo, foi atingida através de um processo natural de 

crescimento sustentado (Cerealis 2019). 

O início remonta a 1919, quando três sócios formam a Amorim, Lage & Soares, Lda., 

dedicando-se à produção de farinhas de panificação através da marca Paradense. Anos mais 

tarde, as famílias Lage e Amorim seguiriam com o projeto e o grupo passaria a Amorim, 

Lage, Lda. Pela mesma altura, em 1933, é criada a marca Milaneza e com ela, o início do 

fabrico de massas alimentícias (Cerealis 2019). 

Seguem-se alguns investimentos nas moagens e entre 1935 e 1937 são adquiridas a Moagem 

do Minho, Lda. e a Moagem da Restauração, Lda. Após a 2ª Guerra Mundial, enquanto a 

conjetura social procurava algum equilíbrio, o grupo volta a apostar na modernização e 

reestruturação, sendo edificada uma nova moagem, montados novos equipamentos e dando-se 

a transferência da Moagem do Minho, Lda. em Guimarães para o polo em Águas Santas 

(Cerealis 2019). 

Entre 1955 e 1970, novamente voltada para a inovação, seguem-se novas conquistas como o 

aparecimento das primeiras embalagens em celofane, lançamento do pão de forma, novas 

linhas de fabrico para produção de massas cortadas, construção da primeira semolaria 

portuguesa para transformação de trigo duro em sêmola (matéria-prima das massas) e ainda a 

elaboração, com outras parcerias, de uma nova moagem, a Moacir – Moagem de Coimbra, 

Lda., que permitiria expandir o comércio das farinhas industriais e levar uma nova força para 

o mercado a sul (Cerealis 2019). 

Em 1978, arrojando na capacidade de se moldar às necessidades do mercado, é desativada a 

produção de pão e substituída pelo fabrico de bolachas (Cerealis 2019). 

 

 

 

 



Integração dos Procedimentos de Controlo de Processo e de Controlo de Qualidade com a Implementação de 

um ERP 

 

2 

Os anos 80 trouxeram novos desafios. Como forma de se preparar para a entrada de Portugal 

na Comunidade Económica Europeia (CEE), o ainda grupo Amorim, Lage, Lda. renovou as 

suas estruturas na Maia e reforçou as linhas de produção com tecnologia mais atual e capaz de 

lidar com as oportunidades de mercado que se adivinhavam (Cerealis 2019). 

Sabendo que para ser sustentável era importante juntar forças, na década de 90 uma série de 

fusões e aquisições no domínio das farinhas industriais culminaram com a aquisição, na 

totalidade, da Companhia de Moagens Harmonia, S.A. e da Moacir – Moagem de Coimbra 

(Cerealis 2019). 

A década de 90 termina com dois grandes marcos. O primeiro deve-se à atribuição da 

Certificação da Qualidade ISO 9001 e o segundo pela aquisição da marca Nacional. Este 

mega projeto de investimento de uma marca que, por sua vez, já tinha 160 anos de história, 

exigiu ainda mais do grupo, catapultando-o para o topo da indústria agroalimentar, assim 

como na maior empresa portuguesa de moagem de cereais e fabrico de massas. 

Consequentemente, tal projeção foi alicerçada por um plano estratégico a longo prazo que 

permitiu abranger novos mercados e ainda remodelar e construir novas unidades industriais. 

Um investimento que rondou os 100 milhões de euros e que permitiu aumentar 

exponencialmente a sua competitividade (Cerealis 2019). 

Face à sua dimensão, e aproveitando a profunda transformação das áreas de negócio, em 2004 

procede-se à reestruturação organizacional com o objetivo de uniformizar todas as vertentes 

do grupo, nascendo assim a atual designação Cerealis (Figura 1). Deste processo resultam a 

empresa holding Cerealis SGPS, S.A., a Cerealis Produtos Alimentares, S.A., a Cerealis 

Moagens, S.A. e a Cerealis Internacional – Comércio de Cereais e Derivados, S.A. (Cerealis 

2019). 

Com uma imagem reforçada, mas mantendo a inovação e o foco no futuro que lhe deram 

origem, os anos seguintes ficaram marcados pelo investimento em larga escala do polo da 

Trofa para cereais de pequeno-almoço, automatização das linhas de embalamento e a 

construção de raiz de uma nova semolaria na Maia (Cerealis 2019). 

Em 2013 é inaugurada uma nova moagem em Lisboa e no ano seguinte é concluído o projeto 

de melhoria contínua iniciado em parceria com o instituto Kaizen, que sistematizou os fluxos 

de trabalho internos do grupo através da implementação de metodologias Lean e 5S (Cerealis 

2019). 

 Até à data, o grupo Cerealis continuou a sua aposta na proximidade e confiança do 

consumidor, obtendo certificações Halal, UTZ, IFS, entre outras (Figura 2); apoiando em 

áreas como o desporto, alimentação saudável e segurança e saúde no trabalho e mostrando-se 

sempre flexível na gama de produtos disponibilizada, acompanhando as novas tendências e 

procura do cliente (Cerealis 2019). 

 

 

 

Figura 1 - Logo da Cerealis (Cerealis 2019) 
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Assente em princípios estruturais que a acompanham desde a sua criação e transversal à sua 

história, a Cerealis é, hoje, indiscutivelmente um grupo reconhecido em todo mundo. Prova 

disso é a presença da Cerealis em lugares de consultoria e implementação de leis, normas e 

planos estratégicos em Portugal (Cerealis 2019) e o reconhecimento da Europa como sendo 

uma das empresas a ter em conta nos próximos anos (Rita Atalaia 2018).  

 

1.2 Modelo Organizacional 

Em 2004 a Cerealis sofreu uma reorganização estrutural que permitiu tornar o grupo mais 

ágil, simplificando e dividindo as suas áreas de negócio. Deste planeamento surgiu a Cerealis 

SGPS, S.A., funcionando como a empresa holding e gerindo as seguintes vertentes do grupo: 

 Cerealis – Produtos Alimentares, S.A., focada no fabrico de produtos afetos ao 

consumidor final, como por exemplo, massas alimentícias, cereais de pequeno-almoço 

e bolachas, assim como a comercialização de farinhas para uso culinário; 

 Cerealis – Moagens, S.A., focada na produção e comercialização de farinhas e sêmeas 

industriais; 

 Cerealis Internacional – Comércio de Cereais e Derivados, S.A., focada na importação 

de cereais e outras matérias-primas, assim como na exportação de produtos para 

mercados fora da Península Ibérica. 

Paralelamente, a Cerealis detém um terço da participação social de uma empresa checa de 

massas alimentícias, a Europasta. A Figura 3 ilustra a organização atual do grupo. 

Figura 2 - Certificação Halal, Ecocert, IFS, UTZ, RSPO (Esquerda); Valores da Cerealis 

(Direita) (Cerealis 2019) 
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Os capítulos seguintes pretendem mostrar, em traços gerais, a Cerealis – Produtos 

Alimentares, S.A. e a Cerealis – Moagens, S.A., uma vez que são os ramos do grupo mais 

direcionados para o fabrico de produtos e onde os trabalhos desta dissertação terão um 

impacto maior. 

Cerealis – Produtos Alimentares, S.A. (CPA) 

Apesar da maioria do volume de negócio ser voltado para as massas alimentícias, a CPA visa 

também produzir cereais de pequeno-almoço, bolachas e barras de cereais. Paralelamente, são 

comercializadas farinhas para uso culinário (FUCs) que são fornecidas pela Cerealis – 

Moagens, S.A. 

Existem 2 centros de produção diretamente ligados à CPA – Maia e Trofa. 

Na Maia está instalado o entreposto logístico de maior dimensão, contendo dois edifícios 

industriais, Maia 1 e Maia 2. Aqui, estão inseridas as unidades produtivas de massas 

alimentícias, com capacidade instalada de 450 ton/dia, e das bolachas, com uma capacidade 

de 31 ton/dia. Adicionalmente, na Maia 1 está montada a semolaria, onde se dá a moenda de 

trigo duro que origina a sêmola, a matéria-prima das massas. (Manual de G. Q. S. A do Grupo 

Cerealis, 2019) 

Por sua vez, na Trofa estão instaladas as linhas de produção de cereais de pequeno-almoço, 

com uma capacidade de 136 toneladas, assim como a recente linha dedicada exclusivamente a 

barras de cereais, inaugurada em 2018. (Manual de G. Q. S. A do Grupo Cerealis, 2019) 

O esquema da Figura 4 permite ilustrar de forma mais intuitiva a abrangência da CPA. 

Figura 3 - Modelo Organizacional da Cerealis (Cerealis 2019) 

Figura 4 - Modelo organizacional da CPA 
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A CPA produz para as suas marcas próprias – Napolitana, Nacional, Milaneza e Familiar 

Amiga (Figura 5) – assim como para marcas de distribuição para clientes nacionais e 

externos. 

 

 

 

 

 

 

Cerealis – Moagens, S.A. (CM) 

O âmbito da CM é inteiramente virado para a produção de farinhas industriais, com uma 

capacidade de 1280 ton/dia de cereais de trigo e 240 ton/dia de farinhas para uso culinário, 

estando distribuída por 3 centros de fabrico – Porto (com capacidade para 300 ton/dia de trigo 

mole e 80 ton/dia de centeio), Coimbra (180 ton/dia) e Lisboa (720 ton/dia) (Manual de G. Q. 

S. A do Grupo Cerealis, 2019). Existem várias gamas de farinhas no mercado e a sua 

produção é dividida pelos 3 locais da seguinte forma: 

 Porto – Farinhas industriais, sêmeas de trigo e centeio; 

 Coimbra – Farinhas industriais e sêmeas de trigo; 

 Lisboa – Farinhas industriais, farinhas de uso culinário (FUCs) e sêmeas de trigo 

mole. 

A CM possui as marcas Harmonia, Concordia, Big e Nacional (referente às farinhas) (Figura 

6). 

1.3 Enquadramento e Objetivos do Projeto 

Paralelamente às divisões organizacionais, o grupo Cerealis está dividido em Direções, cada 

uma com responsabilidades distintas. A Direção da Qualidade (DQ) é responsável pela 

coordenação, implementação e manutenção dos sistemas de gestão de qualidade, segurança 

alimentar, Food Defense, Saúde e Segurança no Trabalho, Ambiente e ainda dinamização de 

metodologias de melhoria contínua e controlo da qualidade. Assim, os trabalhos desta 

dissertação “Integração dos Procedimentos de Controlo de Processo e de Controlo de 

Qualidade com a Implementação de um ERP” foram supervisionados pela DQ e pretendem 

complementar a ação dos últimos anos do grupo a atingir os objetivos abaixo descritos. 

Primeiro, reformular o sistema inerente ao tratamento de informação das especificações 

técnicas dos produtos. Principais metas: 

 Proteção, filtragem e rastreabilidade da informação, consoante as responsabilidades de 

cada colaborador; 

Figura 5 - Marcas próprias da CPA (Cerealis 2019) 

Figura 6 - Marcas próprias da CM (Cerealis 2019) 
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 Descentralização e responsabilização de tarefas mais claras; 

 Gestão do processo de desenvolvimento de um novo produto ou alteração de um 

artigo já existente. 

Segundo, transpor toda a informação referente ao processo de fabrico e produto final de cada 

artigo para uma plataforma atual e sustentável. Pretende-se: 

 Abandonar a base de dados atual; 

 Reformular a estrutura de uma ficha técnica um artigo; 

 Disponibilizar plataforma intuitiva e com mais funcionalidades. 

Terceiro, otimizar os planos de controlo existentes com a finalidade de: 

 Rentabilizar recursos usados no controlo de processos e controlo de qualidade; 

 Minimizar o erro humano; 

 Eliminar a informação redundante em vários suportes e, desta forma, minimizar erros. 

1.4 Metodologia 

Com o propósito de perceber o contexto industrial, foi realizada uma introdução aos projetos 

em curso no grupo Cerealis, assim como acolhimento nas linhas de produção e embalamento 

das diferentes famílias de produtos da Cerealis Produtos Alimentares (CPA) – massas, 

bolachas, cereais de pequeno-almoço e barras – e da Cerealis Moagens (CM) – farinhas 

industriais –, importante para perceber de que forma os centros de trabalho comunicam entre 

si, que rotinas são realizadas e quais as suas principais debilidades. 

Para se proceder à reformulação do tratamento da informação de cada produto, pretende-se 

desenhar e desenvolver um software – Sistema de Especificações Técnicas (SET) –, através 

da criação de uma equipa em contacto permanente com as áreas funcionais da Cerealis que 

permita identificar, codificar e interligar não só a informação referente à especificação técnica 

de um produto, como também a todo o processo de desenvolvimento de um artigo. 

Consequentemente, é necessária uma transposição da informação para o software através de 

um plano de migração faseado e programado que permita, paralelamente, encerrar a anterior 

base de dados. 

A otimização dos planos de controlo pretende ser obtida através da integração de um novo 

módulo – Quality Management System (QMS) – no Enterprise Resource Planing (ERP), já 

em uso na Cerealis. A introdução do QMS no ERP é conseguida através da recolha e 

identificação dos controlos de processo e controlos de qualidade usados atualmente e a sua 

posterior codificação através de plataformas de suporte. 

Pretende-se interligar os módulos SET e QMS sob o mesmo ERP e, assim, criar as bases 

necessárias para um tratamento e consulta de informação de forma mais integrada e segura. A 

construção destas ferramentas informáticas foi elaborada através de uma colaboração e 

acompanhamento constantes por parte dos responsáveis da qualidade dos vários centros de 

produção (Freixo, Lisboa, Maia e Trofa). 

A Figura 7 apresenta o cronograma inicial previsto antes, durante e após os trabalhos 

inerentes a esta dissertação. As tarefas a uma cor mais escura representam os trabalhos a 

serem feitos durante o período relativo a esta dissertação.  
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A conclusão foi descrita através de uma análise ao ponto de situação atual e comparando-o 

com o cronograma proposto no início do projeto. Pela mesma linha de ideias, os trabalhos 

futuros realçam as tarefas seguintes, já propostas, complementando-as tendo por base ilações 

retiradas até ao momento. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Com a finalidade de garantir um fio condutor na produção desta tese de mestrado, o 

documento apresenta a estrutura abaixo descrita. 

O capítulo 2 trata a revisão bibliográfica efetuada para estudar os conceitos mais pertinentes 

referentes aos controlos de processo, controlos de qualidade e a sua integração num ERP. 

O capítulo 3 permite analisar o contexto atual da Cerealis, nomeadamente os seus processos 

de fabrico, sistemas de tratamento e armazenamento de informação, os controlos de processo 

e qualidade usados inicialmente e de que forma a Cerealis está a trabalhar para os otimizar. 

O capítulo 4 analisa com algum detalhe a solução proposta para colmatar os desafios 

identificados previamente. 

O capítulo 5 permite medir os prós e contras deste projeto, analisando todas as etapas 

realizadas até ao momento e retirar algumas ilações. 

No capítulo 6 estão descritas as conclusões e os trabalhos futuros planeados. 

Figura 7 - Cronograma inicial 
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2 Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo apresenta-se a investigação efetuada que permite complementar a 

implementação de procedimentos de controlo num ERP e a sua integração com outras 

plataformas de gestão de informação. Para tal, é importante perceber conceitos como desenho 

de processos, gestão de atividades, ERP e que estratégias de controlos de processo e controlos 

de qualidade existem atualmente numa indústria agroalimentar. 

2.1 Desenho de Processos 

Um processo é definido pela norma NP EN ISO 9000:2015 (norma em vigor em Portugal que 

trata da Gestão de Sistemas de Qualidade) como sendo um “Conjunto de atividades inter-

relacionadas ou interatuantes que utiliza entradas para disponibilizar um resultado 

pretendido.” O esquema da Figura 8 mostra de que forma um processo está conectado com 

outros conceitos. 

Neste alinhamento, um desenho de processos pode ser interpretado como o desenvolvimento, 

implementação e melhoramento da eficácia de um sistema, seguindo uma abordagem por 

processos (NP EN ISO 9001:2015). 

Figura 8 - Abragência do conceito "processo" (NP EN ISO 9000:2015) 
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Segundo a norma NP EN ISO 9001, a metodologia da abordagem por processos envolve a 

definição e a gestão sistemáticas dos processos e das suas interligações, sendo que a sua 

aplicação num sistema de gestão da qualidade permite: 

 A compreensão e a satisfação consistente dos requisitos; 

 A consideração dos processos em termos de valor acrescentado; 

 A obtenção de um desempenho eficaz dos processos; 

 A melhoria dos processos baseada na avaliação de dados e de informação. 

Por sua vez, a norma NP EN ISO 9000 destaca ainda os seguintes benefícios desta 

metodologia: 

 Melhoria na aptidão para concentrar esforços em processos-chave e oportunidades de 

melhoria; 

 Resultados consistentes e prevísiveis através de um sistema de processos alinhados; 

 Desempenho otimizado através de gestão eficaz de processos, utilização eficiente de 

recursos e redução das barreiras entre as funções; 

 Permitir que a organização proporcione confiança às partes interessadas quanto à sua 

consistência, eficácia e eficiência. 

2.2 Segurança Alimentar, Sistema de Gestão e Controlo da Qualidade 

Segurança Alimentar (Food Safety) 

A norma portuguesa NP EN ISO 22000:2005 define segurança alimentar como sendo um 

“Conceito de que um género alimenticio não causará dano ao consumidor quando preparado 

e/ou ingerido de acordo com a atualização prevista.” 

A garantia de que uma indústria alimentar assegura a segurança e a qualidade de produtos e 

processos alimentares pode ser realizada pela International Featured Standard (IFS) (Intertek 

2019). Mais concretamente, a IFS Food, focada na indústria agroalimentar, certifica empresas 

que pretendam “diferenciar-se pela excelência na qualidade, segurança alimentar e satisfação 

dos clientes.” (Apcer 2019). A certificação é obtida caso os requisitos impostos pela IFS 

sejam verificados. Assim, a IFS serve como referencial para a indústria, sendo reconhecida 

pela Global Food Safety Initiative (GFSI) (Intertek 2019).  

A importância do conceito de segurança alimentar e a partilha desse conhecimento tem ganho 

maior relevo nos últimos anos (Hoffmann, Moser, e Saak 2019). Contudo, em países como os 

Estados Unidos da América, o centro de controlo de doenças estima que 48 milhões de 

pessoas padeçam de doenças transmitidas através de alimentos (Reynolds e Dolasinski 2019). 

Entre os principais fatores estão: 

 Compra de comida de fontes duvidosas; 

 Pobre higiene pessoal; 

 Sanitização e limpeza imprópria; 

 Relação tempo – temperatura inadequada; 

 Contaminação cruzada. 

A integração de dados relativos a controlo dos processos e de qualidade de produtos e/ou 

serviços garantindo a ligação direta à rastreabilidade do produto ao longo da sua cadeia de 

abastecimento, desde o fornecedor do fornecedor da matéria-prima até casa do consumidor 
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final, é fundamental para a garantia de segurança alimentar, assim como base à melhoria 

contínua no sentido da gestão de uma correta alocação de esforço face aos resultados obtidos 

e à fiabilidade dos processos (Hoffmann, Moser, e Saak 2019). 

É esperado que a população mundial atinja os 9 biliões de pessoas em 2050, sendo necessária 

70% mais comida. Face a estes números, é exigido à indústria alimentar que torne os seus 

sistemas de produção e cadeia de abastecimento mais sustentáveis. O caminho para esse 

objetivo passa inevitavelmente pelo desenvolvimento de tecnologias de informação e 

computação, assim como a capacidade de trabalhar quantidades elevadas de dados, adequando 

os procedimentos internos em função dos resultados (King et al. 2017). 

Sistemas de Gestão 

A norma NP EN ISO 9000:2015 define um sistema de gestão como um “Conjunto de 

elementos interrelacionados ou interatuantes de uma organização para o estabelecimento de 

políticas e objetivos e de processos para atingir esses objetivos”.  O esquema da Figura 9 

permite ligar alguns pilares desta definição, desconstruindo-a e identificando parâmetros base 

rumo a uma mudança cultural macro. Entre eles destacam-se a importância de uma 

identificação clara do propósito da entidade empresarial (missão), no que aspira tornar-se 

(visão) e quais os planos (estratégia) e orientações (política) que pretende seguir. 

 

Figura 9 - Abrangência do conceito “sistema de gestão” (NP EN ISO 9000:2015) 
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Melhoria Contínua para Controlo de Qualidade 

Melhoria contínua é definida como sendo um esforço sucessivo no desenvolvimento e 

melhoria de produtos, serviços ou processos. Algumas estratégias usadas são o recurso a 

ciclos PDCA (Sangpikul 2017), ciclos DMAIC (Smętkowska e Mrugalska 2018) e controlos 

de processos estatísticos (Gejdoš 2015). 

Os ciclos PDCA (Plan, Do, Check, Act) foram propostos por W.E. Deming para aumentar a 

eficiência de atividades (Sangpikul 2017), e são usados por serem um modelo comprovado de 

uma implementação versátil na melhoria contínua de sistemas, processos e atividades 

operacionais (Prashar 2017). É composto por 4 fases: 

 Planear (Plan) – fase de preparação e definição da estratégia; 

 Fazer (Do) – implementação e operacionalização; 

 Balanço (Check) – monitorização e avaliação; 

 Agir (Act) – assegurar a realização de tarefas de melhoria. 

Os ciclos DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) apareceram posteriormente, 

tendo sido apresentados como uma evolução do modelo proposto por Deming (Smętkowska e 

Mrugalska 2018), dando mais ênfase à fase de planeamento e recorrendo maioritariamente a 

métodos estatísticos (Napoleão 2018). 

Segundo alguma literatura, os controlos de processo estatísticos são pouco usados na indústria 

alimentar comparativamente a outras indústrias (Abdul et al. 2015). Algumas das causas 

apontadas para a falta de investimento do setor alimentar em controlos estatísticos prende-se 

com a subvalorização do retorno financeiro face ao investimento inicial na implementação de 

sistemas, a elevada resistência à mudança e um compromisso reduzido das pessoas 

responsáveis pelas tomadas de decisões (Abdul et al. 2015). Adicionalmente, a falta de 

referências e de acompanhamento durante o processo de adoção de controlos estatísticos 

causam a desistência e abandono de projetos deste tipo (Abdul, Lim, e Antony 2016). 

Um caminho para a implementação de controlos estatísticos nas rotinas de controlo de 

processo e controlo de qualidade sugere 5 fases: o reconhecimento da necessidade de 

mudança; preparação e criação de uma visão para a empresa; iniciação de um projeto; balanço 

e institucionalização de procedimentos; formação contínua baseada num sistema 

conhecimento adquirido e consequente recompensa (Abdul et al. 2015). 

Segundo Abdul et al. (2015), o sucesso de uma implementação de controlos estatísticos 

precisa que os seguintes fatores sejam considerados: 

 Elevado compromisso por parte da direção; 

 Cultura organizacional; 

 Conhecimento estatístico; 

 Programas de formação contínua; 

 Trabalho de equipa; 

 Bases em engenharia. 
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A Figura 10 resume os principais pontos. 

Assim, os controlos estatísticos introduzidos na indústria alimentar, nomeadamente 

fluxogramas, histogramas, diagramas de Pareto, diagramas causa efeito, diagramas de 

dispersão, entre outros, servem de base para um sistema de garantia da qualidade e controlo 

alimentar eficiente, com melhores níveis de rendimento (Djekic e Tomasevic 2018). 

2.3 Ciclo de Vida de um Produto 

Tudo tem um ciclo de vida associado, desde uma pessoa até uma estrela ou uma árvore. Da 

mesma forma, também uma empresa, um produto ou mercado têm a si associados etapas 

desde o seu desenvolvimento até ao seu desaparecimento. Lex Sisney afirma que todos os 

ciclos de vida existem dentro de um balanço entre o desenvolvimento de um sistema e a sua 

estabilidade, seguindo várias fases. A Figura 11 mostra as etapas propostas tendo a sequência 

nascimento, crescimento inicial, crescimento, maturidade, declínio, envelhecimento e morte 

(Lex Sisney 2011). 

Figura 10 - Principais fatores na implementação de controlos estatísticos 

(Abdul et al. 2015) 

Figura 11 - Etapas de um ciclo de vida (Lex Sisney 2011) 
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Uma vez que o âmbito desta dissertação está centrada na indústria agroalimentar, a revisão 

bibliográfica irá focar o ciclo de vida de um produto e o seu impacto nas diversas áreas 

funcionais de um negócio, sendo que “produto” pode ser interpretado como um ativo, ou seja 

um artigo para comércio ou até mesmo um serviço (Lex Sisney 2011). 

No que toca ao ciclo de vida de um produto, o balanço desenvolvimento versus estabilidade 

pode ser visto na Figura 12. 

 

As cinco etapas associadas ao ciclo de vida de um produto que foram identificadas são: 

 Desenvolvimento (apresentada na Figura 12 como Pilot it), em que o foco está voltado 

para a inovação e criação de um produto que proponha resolver um problema de 

mercado ou otimizar alguma solução já existente ; 

 Introdução (apresentada como Nail it), sendo uma fase voltada para a forma como se 

pretende dar a conhecer ao consumidor o produto, escolhendo um grupo de 

consumidores específico (Nell Patel 2019) e perceber o que realmente tem impacto ou 

não (Lex Sisney 2011); 

 Crescimento (apresentada como Scale it), nesta fase a introdução no mercado está já 

assegurada, por isso a finalidade nesta fase é garantir que o produto se torna líder no 

seu segmento de mercado (Lex Sisney 2011); 

 Maturidade (apresentada como Milk it), onde o produto atinge o seu máximo potencial 

e as vendas estabilizam (Nell Patel 2019), o foco muda para estender a sua quota de 

mercado a mais clientes e prolongar o retorno financeiro do produto (Lex Sisney 

2011); 

 Morte (apresentada como Kill it) quando o produto deixa de ser viável (Lex Sisney 

2011). 

Segundo Lex Sisney, um produto é bem-sucedido quando passa por todas as fases do seu 

ciclo de vida. 

 

Figura 12 - Etapas do ciclo de vida de um produto (Lex Sisney 2011) 
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A possibilidade de retorno financeiro que um produto pode ter é esquematizado na Figura 13 

sob a forma de uma matriz que equilibra a taxa de crescimento no mercado que um produto 

pode ter e a sua quota de mercado. Na matriz estão identificados produtos que gozam de uma 

elevada quota de mercado e se encontram numa fase ascendente de crescimento (produtos 

estrela, stars), produtos que já atingiram a sua maturidade, tendo uma taxa de crescimento 

pequena mas uma quota de mercado elevada (produtos onde é possível ter bom retorno 

financeiro, cash cows), produtos com uma taxa de crescimento reduzida e baixa quota de 

mercado (produtos onde se está a perder dinheiro, dogs) e ainda produtos com uma taxa de 

crescimento elevada mas sem grande quota de mercado (produtos cujo retorno financeiro é 

imprevisível, question marks) (234Finance 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente a indústria alimentar está sujeita a uma enorme pressão competitiva. O universo 

cada vez maior de utilizadores de serviços potencia uma aposta mais avultada por parte das 

empresas no desenvolvimento de novos produtos (Pinna et al. 2018). 

Face ao retorno financeiro que os produtos têm nas empresas, o investimento industrial na 

análise ao ciclo de vida de um produto, nas suas diversas etapas, leva a um envolvimento de 

várias áreas funcionais de uma empresa. Existe, inclusivamente, um plano de trabalhos 

normalizado (NEN-EN-ISO 14040:2006) para a indústria alimentar e que evidencia quais as 

etapas de uma análise do ciclo de vida de um produto e que implicações diretas tem noutras 

áreas (Fraval et al. 2019). O esquema da Figura 14 resume as 3 etapas - definição do objetivo 

e âmbito, análise do inventário e análise de impacto – assim como as áreas que pode impactar, 

nomeadamente Inovação e Desenvolvimento, Planeamento Estratégico e Marketing. 

 

 

 

Figura 13 - Matriz Taxa de Crescimento versus Quota de Mercado (234Finance 2019) 
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2.4 Enterprise Resource Planing (ERP) 

Este subcapítulo pretente contextualizar o papel de um ERP na indústria. É feito um 

enquadramento através da caracterização de um ERP, os seus principais objetivos, de que 

forma pode ser implementado e algumas adaptações aos seus processos base. 

2.4.1 Definição e Objetivos 

Um Enterprise Resource Planing (ERP) consiste num software usado para a gestão e controlo 

em tempo real, por computarização, de várias atividades corporativas como compras, 

produção, vendas, distribuição ou departamento financeiro (Yang 2016). Paralelamente, 

permite também envolver no sistema entidades externas como fornecedores (suppliers) e 

clientes (customers), como mostra a Figura 15. 

As principais vantagens conseguidas com a implementação de um ERP são a sua capacidade 

de interligação com outras plataformas informáticas, uniformização dos processos num 

negócio e a capacidade de servir como um sistema de informações flexível (Yang 2016). 

Potencia, ainda, uma integração com fluxos de trabalho complexos e permite um histórico de 

ações (Powell et al. 2013). A conjugação de todos estes fatores faz do ERP um investimento 

com uma relação custo-benefício muito recompensadora (Kocaoglu e Acar 2015). 

 

Figura 14 - Plano de trabalho e abragência na análise do ciclo de vida de um produto 

(Fraval et al. 2019) 
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2.4.2 Implementação  

Apesar do desenho e a adoção de um ERP ser visto como um processo meramente 

informático, existem outras variáveis que têm um impacto igualmente importante. Por 

exemplo, o menosprezo pela fase da formação dos utilizadores no chão de fábrica, que estarão 

em contacto com o sistema na sua rotina diária de trabalho, leva à queda de muitos projetos de 

implementação de um ERP (Yang 2016). 

Kocaoglu e Acar (2015) definem 5 etapas para a implementação de um ERP, sendo elas: 

1. Desenho: onde o cliente define objetivos concretos para a sua empresa (modelo TO-

BE) e se faz o levantamento da realidade atual (modelo AS-IS); 

2. Implementação: passagem para o ambiente produtivo (go-live), sendo nesta fase que o 

rendimento de uma empresa pode cair momentaneamente uma vez que se está a 

adaptar a um novo contexto; 

3. Estabilização: correção de erros que advêm da implementação; 

4. Melhoria contínua: adição de novas funcionalidades ou introdução de novos módulos 

no ERP com o intuitivo de otimizar determinada área funcional da empresa; 

5. Transformação: a longo prazo a cultura organizacional desenvolve-se naturalmente. 

Algumas variantes deste processo foram surgindo. Sun, Ni, e Lam (2015) propõem a adição 

de duas etapas complementares: 

 Numa fase inicial, prévia ao desenho e escolha do ERP, avaliar se a empresa está 

pronta para suportar o esforço na sua implementação através da criação e análise de 

indicadores próprios para o efeito; 

 Antes da passagem para o go-live, realizar uma preparação final assegurando, por 

exemplo, que o hardware passa por testes de stress e se todos os utilizadores que serão 

abrangidos pelo ERP tiveram uma formação adequada. 

Complementarmente, um estudo de Cooke D, Peterson (Yang 2016) identificou ainda alguns 

fatores independentes importantes num projeto de implementação de um ERP, como por 

exemplo: 

Figura 15 - Envolvência interna e externa de um ERP (Yang 2016) 
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 Elevado empenho executivo; 

 Um objetivo claro e bem definido do modelo de negócio; 

 A abertura para mudanças na gestão da equipa. 

O último ponto revela ser preponderante no que toca à resolução de problemas como 

resistência à mudança, liderança do projeto e mudanças de perspectivas. Segundo Yang 

(2016), a capacidade de reconhecer um bloqueio no projeto e ter a flexibilidade para efetuar 

mudanças na equipa (Change Management focus) ou até mesmo na estratégia definida é um 

fator importante para criar valor acrescentado, conforme mostra o gráfico da Figura 16. 

Tendo em conta as imprevisibilidades num projeto que envolva implementações ou 

integrações em ERP, alguma literatura refere ainda a importância de serem identificados 

durante a fase de desenho do projeto os principais fatores de risco (risk factor RF) que possam 

ocorrer durante as várias etapas. Uma vez identificados, é proposto que seja delineada uma 

estratégia para lidar com o risco caso ele ocorra (Mamoghli, Goepp, e Botta-Genoulaz 2018). 

Na Figura 17 é possível ver uma abordagem proposta por Mamoghli, Goepp, and Botta-

Genoulaz (2018) composta essencialmente por 3 fases: 

1. Identificação dos fatores de risco; 

2. Implementação da estratégia pensada caso o fator de risco ocorra; 

3. Análise e realização das tarefas originadas pela implementação de uma nova 

estratégia.  

 

Figura 16 - Gráfico que mostra o valor de negócio atingido versus o tempo passado (Yang 2016) 
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Para além das variações nos processos de implementação de um ERP, surgiram também 

junções com outras metodologias. Por exemplo, segundo Powell et al. (2013), adotar 

estratégias lean em paralelo com a implementação de um ERP permite um desenvolvimento 

na produtividade e qualidade, permitindo também ambicionar a longo prazo uma mudança 

cultural sustentável numa indústria. 

2.4.3 Cloud ERP 

Um sistema de ERP na nuvem (cloud-ERP) baseia-se em técnicas de computorização na 

nuvem. A computização na nuvem pode ser definida como um modelo de gestão de dados 

flexível em que o fornecedor deste serviço se encarrega de armazenar a informação em 

servidores partilhados e com uma enorme capacidade de recursos. O nome nuvem vem do 

facto do cliente que requer este serviço não saber onde e como os dados são armazenados, 

uma vez que essa responsabilidade fica apenas do lado de quem providencia o serviço (Demi 

e Haddara 2018).  

A adopção de um cloud-ERP, em vez de um sistema ERP tradicional, traz vantagens como 

um custo inicial mais reduzido, melhor suporte informático por parte do fornecedor do serviço 

e atualizações do sistema mais rápidas (Demi e Haddara 2018). 

Contudo, foram também identificadas algumas desvantagens. A implementação de um cloud-

ERP não é algo linear e traz consigo alguns obstáculos, chegando ao ponto de algumas 

empresas não estarem preparadas tecnologicamente para receber um sistema destes. No 

entanto, a principal desvantagem identificada em alguns países é o perigo associado à 

segurança e confidencialidade da informação. Na Noruega, a escolha do fornecedor que 

providencie um sistema cloud-ERP é a principal barreira na sua implementação (Demi e 

Haddara 2018). 

2.5 Gestão de Atividades por Fluxo de Trabalho (Workflow) 

Os fluxos de trabalho (workflows) e sua codificação interpretam um papel vital na ciência 

moderna possibilitando a análise de informação. Um workflow adequado permite maximizar 

benefícios. Contudo, a sua implementação, na prática, traz problemas, provocando a 

deterioração do workflow (Qasha et al. 2019). Entre os principais problemas estão: 

 Mudanças incontroláveis nos dados de entrada; 

Figura 17 - Etapas do processo de tratamento de fatores de 

risco (Mamoghli, Goepp, e Botta-Genoulaz 2018) 
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 Configuração de parâmetros errada; 

 Descrição não realista do fluxo de trabalho seguido; 

 Problemas com o software usado para a implementação; 

 Impossibilidade de usar o mesmo workflow ao longo do tempo. 

Para resolver esta questão, Qasha et al. (2019) propõem uma solução baseada nos seguintes 

príncipios: 

 Capacidade do utilizador poder escolher entre uma abordagem mais eficiente seguindo 

sequências de trabalho lineares, ou uma abordagem mais flexível seguindo sequências 

de trabalho paralelas (Figura 18); 

 Sistema assente num controlo de versões capaz de saber lidar com as mudanças que 

um workflow pode sofrer ao longo do tempo; 

 Possibilidade de customizar workflows; 

 Integração do workflow com sistemas que recorram à nuvem. 

A Figura 19 apresenta o sistema proposto por Qasha et al. (2019), composto por 6 

componentes base: 

1. Repositório com os workflows e as tarefas definidas (identificado como Task/WF 

Repository); 

2. Repositório com a informação base do que se propõe tratar, por exemplo, o ciclo de 

vida de um produto (identificado como Core Repository); 

3. Repositório de imagens (identificado como Image Repository); 

4. Sistema de codificação e criação de imagens (identificado como AIC), que vai 

transmitir a informação ao repositório de imagens; 

5. Módulo que recebe a informação dos três repositórios e trata de implementar o 

software (identificado como Enactment Engine); 

6. Otimizador que tem como função principal a seleção automática da tarefa compatível 

para determinado workflow. 

Figura 18 - Diferença entre workflow linear (cima) e workflow paralelo (baixo) (Qasha et al. 2019) 
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A validação da abordagem proposta por Qasha et al. (2019) propõe resolver a maioria dos 

problemas relacionados com a deterioração de workflows. 

 

 

Figura 19 - Sistema proposto por Qasha et al. (2019) para resolver 

a deterioração de workflow 
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3 Contexto Atual 

Este capítulo permite representar o modelo AS-IS das principais variáveis que influenciam os 

controlos de processo e controlos de qualidade na cadeia produtiva da Cerealis.  

São apresentadas as ideias principais das etapas de produção de cada família de produtos, 

importante para se perceber em que momentos da cadeia de produção se dão os controlos de 

processo e controlo de qualidade. Tal conhecimento serve de base para identificar pontos a 

melhorar. 

Toda a informação referente às especificidades de cada produto é tratada recorrendo à 

plataforma informática FAS Specs. Um subcapítulo é dedicado a explicitar quais as 

características principais deste sistema, os riscos do modelo atual e os motivos da necessidade 

de substituição. 

Para além do FAS Specs, são usados outros procedimentos para os controlos de processo. 

Neste capítulo são enumeradas algumas das ferramentas usadas e apresentado o impacto que 

têm na rotina diária de trabalho. 

Após a identificação de alguns fatores críticos, é introduzido o Programa Ceed, um projeto de 

longa duração colocado em prática pela Cerealis de forma faseada e que pretende tornar os 

sistemas de informação mais robustos e capazes de lidar com os obstáculos e a exigência da 

indústria. 

3.1 Processo Produtivo 

Os subcapítulos seguintes pretendem dar a conhecer os aspetos gerais subjacentes ao processo 

produtivo das famílias de produtos comercializados pela Cerealis, nomeadamente massas, 

cereais de pequeno-almoço, farinhas industriais, farinhas para usos culinários, bolachas e 

barras de cereais. 

3.1.1 Massas 

O processo de produção de massas inicia-se adquirindo o cereal em mercados internacionais, 

sendo posteriormente rececionado e trabalhado na semolaria, que é responsável por 

transformar trigo duro em sêmola. O processo de transformação é atualmente bastante 

automatizado, pelo que recorre a processos tecnológicos avançados e o recurso a mão-de-obra 

“humana” é apenas usado para um controlo visual nas máquinas, garantindo que estão dentro 

dos intervalos recomendados. A gestão das várias fases do processo de moagem é realizada 

numa sala de controlo, onde o controlador responsável consegue observar em tempo real 

alguns indicadores que verificam se o processo está a tomar o curso previsto. 

A sêmola é a principal matéria-prima de qualquer massa alimentícia. O processo de fabrico 

recorre a processos tecnológicos avançados e automatizados. O trabalho manual é mais 

relevante na substituição de moldes, quando existe uma troca no fabrico de tipo de massa. 
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Sendo também necessário na limpeza das linhas de produção e, em algumas linhas, na fase 

final do processo de embalamento. 

O processo de fabrico, como mostra o esquema da Figura 20, divide-se principalmente nas 

seguintes fases: mistura e amassagem dos ingredientes necessários, compressão e extrusão da 

mistura contra um molde com a forma da massa desejada, seguindo-se um processo de corte e 

posterior arrefecimento e estabilização. O produto final é colocado em silos onde fica a 

aguardar autorização para passar à fase de embalamento. Apesar do processo de embalamento 

para embalagens individuais ser feito de forma automática, a parte final do seu 

empacotamento e fecho em caixas é manual em algumas linhas. 

3.1.2 Cereais de Pequeno-Almoço e Barras de Cereias 

Os cereais de pequeno-almoço, produzidos na Trofa, podem seguir 3 processos de fabrico 

diferentes conforme se tratem de flocos laminados, cereais extrudidos ou multigrão. O 

processo produtivo é iniciado através da mistura e cozedura dos ingredientes necessários. O 

composto prossegue por caminhos diferentes caso o produto seja laminado ou extrudido, 

prosseguindo para o torrador, estabilização, armazenamento e embalamento. 

O processo de fabrico das barras de cereais contém uma linha de produção e embalamento 

recente, montada em 2018. Atualmente, apesar da Cerealis comercializar barras de cereais, a 

linha ainda se encontra em fase de testes com o objetivo de otimizar o processo de fabrico e 

uniformizar o resultado final da barra. Numa fase inicial procede-se à mistura e cozedura dos 

ingredientes constituintes, passando de seguida a uma zona onde se dá forma à barra. O 

próximo passo é um arrefecimento do produto, pelo que passa por um túnel de frio e por uma 

secção de corte que permite estabelecer a largura e o comprimento da barra. De seguida, esta 

passa pela zona da banhadora onde lhe é acrescentado um ingrediente na sua base, por 

exemplo, uma base de chocolate. Por fim há um momento de estabilização, esperando 

aprovação para embalamento.  
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Figura 20 - Processo de fabrico de massas (Manual de G. Q. S. A do Grupo 

Cerealis, 2019) 
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Os processos produtivos estão esquematizados na Figura 21. 

3.1.3 Farinhas Industriais e Farinhas para Uso Culinário (FUC) 

O fabrico de farinhas recorre a processos industriais avançados capazes de transformar um 

cereal em farinha sem recorrer a qualquer trabalho manual. A transformação, apresentada na 

Figura 22, começa pela receção do cereal e sucessivas etapas que pretendem limpá-lo de 

impurezas. O cereal é humedecido e a casca do grão é removida, procedendo-se de seguida à 

moenda do grão, por gravidade, até à granulometria pretendida. O produto final, a farinha, é 

colocada em silos para posterior embalamento. 

Figura 21 - Processo produtivo de cereais de pequeno-almoço e barras de cereais (Manual de G. Q. S. A do 

Grupo Cerealis, 2019) 

Figura 22 - Processo produtivo de farinhas (Manual de G. Q. S. A do Grupo Cerealis, 2019) 
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3.1.4 Bolachas 

O fabrico de bolachas na Cerealis possui duas linhas de produção, tendo sido reformulado em 

2017. Ao contrário do que seria ideal, a produção de bolachas é feita num sistema vertical por 

oposição a uma linha inteiramente uniforme, num único piso. 

Sendo um processo de fabrico vertical, a mistura de ingredientes e amassadura é realizada 

num piso superior, caindo, por gravidade, para o piso inferior onde o composto é moldado 

com a forma pretendida. Na etapa seguinte, a bolacha é cozida sequencialmente em vários 

fornos, arrefecida e embalada (Figura 23). 

3.2 FAS Specs / Gestão do Ciclo de Vida do Produto 

As especificações técnicas de um artigo são um aspeto crucial na indústria agroalimentar. 

Parâmetros como características físico-químicas, nutricionais, organoléticas, dimensionais, de 

embalamento, entre outras, são compilados e guardados nestas fichas de especificações 

técnicas. A importância do preciosismo e nível de detalhe necessários deve-se a vários fatores, 

entre eles: 

 Exigência cada vez maior do consumidor, mais preocupado com a sua saúde e 

alimentação; 

 Imposições legais não só aos produtos finais, como também aos processos de fabrico 

associados; 

 A validação e emissão de certificações (por exemplo: Certificação IFS, Certificação 

Halal, etc…), fulcral para o sentimento de segurança e confiança do consumidor no 

produto; 

 A enorme gama de produtos produzidos, que estão associados a vários distribuidores 

(clientes), onde cada pequena variação nas suas especificações pode originar uma 

reclamação e consequente prejuízo para a empresa. 

Num mercado tão dinâmico, onde cada marca testa regularmente novos produtos, as 

especificações técnicas de cada um variam com uma regularidade maior do que seria 
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Figura 23 - Processo produtivo de bolachas (Manual de G. Q. S. A do Grupo Cerealis, 2019) 



Integração dos Procedimentos de Controlo de Processo e de Controlo de Qualidade com a Implementação de 

um ERP 

 

25 

comummente expectável. Por estas razões, é de extrema importância manter estas 

informações atualizadas em tempo real. Da mesma forma, é importante garantir que cada área 

funcional do processo produtivo está a par de cada alteração, assim como a montante da 

Cerealis (fornecedores) e a jusante (clientes). 

O FAS Specs (Figura 24) é a plataforma informática atual que funciona como uma base de 

dados de fichas técnicas de matérias-primas, matérias subsidiárias, material de embalagem e 

produto acabado, ou seja, de todos os artigos geridos pela Cerealis. Adicionalmente, faz um 

controlo de versões mediante qualquer modificação ao produto que seja necessária, 

trabalhando num universo aproximado de 1500 fichas de especificações técnicas. 

O FAS Specs tem uma importância significativa na rotina de trabalho diária de várias áreas 

funcionais da Cerealis. Qualquer colaborador, seja de que área for, pode recorrer a este 

software e retirar a informação de que precisa. Por exemplo, se um operador de armazém 

necessitar de saber que tipo de paletização é usada numa determinada massa, recorre ao FAS 

Specs. Em paralelo, se um cliente necessitar da composição físico-química de uma bolacha 

específica, os laboratórios na Direção da Qualidade recorrem ao FAS Specs, retiram uma 

versão PDF da bolacha e enviam ao cliente. O Anexo A é um exemplo de uma ficha técnica 

impressa para um cliente, contudo por questões de confidencialidade e controlo dos 

parâmetros dos campos, a mesma ficha técnica tem uma versão interna mais completa. 

É necessário fazer alterações às fichas técnicas dos produtos com alguma frequência, podendo 

ser requisitadas por diferentes áreas. Contudo, a alimentação dessas modificações no FAS 

Specs está dependente de uma pessoa, que as transpõe para o programa (Figura 25). 

Figura 24 - Plataforma FAS Specs 

Figura 25 - Modelo de tratamento da informação no FAS Specs 
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Apesar do FAS Specs cumprir com os príncipios básicos necessários, apresenta também 

algumas limitações. Primeiro, o facto de ser uma ferramenta informática obsoleta, sem a 

possibilidade de suporte externo, impossível de ser integrada no ambiente industrial dos dias 

de hoje e com reduzidas funcionalidades. Por exemplo, os motores de busca não são 

eficientes, impossibilitando uma extração de dados filtrada ou até mesmo um tratamento 

estatístico. Paralelamente, não permite qualquer interligação com outras ferramentas office 

nem com o ERP em uso. Ainda, devido à elevada quantidade de fichas técnicas de produtos 

que a Cerealis produz, o FAS Specs entrou em rotura, deixando de possibilitar a abertura de 

novas fichas técnicas e obrigando a alguma flexibilidade das áreas funcionais para que seja 

possível continuar a usar esta ferramenta informática. Adicionalmente, não permite um 

controlo de permissões e responsabilidades, ou seja, o mesmo operador que precisava de ver 

que tipo de palete é usada em determinada massa, tem também a possibilidade de ver a 

composição físico-química da bolacha que o laboratório necessitava de enviar para o cliente. 

3.3 Controlos de Processo e Controlos de Qualidade 

O FAS Specs permite aceder às informações necessárias de qualquer produto da Cerealis. 

Contudo, os controlos de processo e controlos de qualidade, seja do produto acabado ou da 

sua cadeia de produção, são realizados com recurso a outras ferramentas. 

Em 2013 a Cerealis, suportada por uma mentalidade focada em inovação, investiu num 

projeto de melhoria contínua apoiado em metodologias lean que permitiram tornar os 

controlos mais visuais e intuítivos. A Figura 26 demonstra o resultado final da aplicação deste 

tipo de metodologias, onde é possível verificar e acompanhar a evolução de indicadores de 

produção, bem como as ações de melhoria contínua propostas, planeadas, em curso e as que já 

se encontram finalizadas. 

Figura 26 - Exemplo de metodologias lean introduzidas pela Cerealis 
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Mais do que melhorar os fluxos de produção, comunicação e informação, este investimento 

permitiu transmitir os príncipios base para futuras mudanças, incutindo a necessidade de uma 

cultura industrial dinâmica e flexível para manter os níveis competitivos. 

Mesmo com este marco atingido, podem ainda ser identificados alguns pontos críticos nos 

controlos de processo e qualidade da Cerealis. Cada área produtiva pode necessitar de 

diversas plataformas informáticas como complemento aos registos manuais. Por exemplo, a 

área da Inovação e Desenvolvimento (I&D) durante o desenvolvimento de determinado 

projeto vê se o cronograma previsto está a ser cumprido no MsProject. Paralelamente, aponta 

o resultado de qualquer teste que seja necessário de forma manual, transfere para um 

documento excel, podendo vir a precisar de usar o FAS Specs para comparação de resultados 

e comunica os avanços usando correio electrónico. 

Alguns métodos diários presentes nos processos de controlo atuais envolvem o registo manual 

e posterior passagem de informação para uma plataforma informática, originando uma 

duplicação do trabalho. O Anexo B é um plano de controlo seguido num cereal de pequeno-

almoço laminado. Nele é possivel ver, por exemplo, qual o procedimento a ser seguido no 

controlo da temperatura e densidade. O operador de fabrico sabe em que etapa do processo de 

fabrico está, onde se situa o ponto de controlo, com que periodicidade tem de o fazer e o 

método a seguir. Escreve num registo em papel (Anexo C) o resultado, que posteriormente é 

lançado em excel pela controladora de produção. A falta de integração destas informações 

leva a falhas de comunicação que se traduzem em fluxos de trabalho menos fluídos. 

Assim, a multiplicidade das formas de controlar e registar a informação necessária potencia 

riscos. Para além da duplicação de trabalho, o erro humano associado ao preenchimento 

manual de registos e formulários torna o processo frágil, moroso, o seu acompanhamento 

ineficiente e a relação custo-benefício pouco rentável. 

Consequentemente, o tratamento global da informação, assim como um trabalho estatístico 

integrado dos controlos de processo e qualidade torna-se complexo. 

Um sistema integrado permitirá, por exemplo, perceber com maior exatidão de que forma os 

controlos usados se interligam, ou se a periodicidade dos testes é apropriada. Com esta 

ferramenta, a alocação de recursos prevê-se ser mais adequada. 

O Programa Ceed, descrito no capítulo seguinte, permite colmatar as fragilidades 

identificadas nos capitulos anteriores e tornar o fluxo de tratamento de informação e dos 

controlos de processo e qualidade mais equilibrados. 

3.4 Programa Ceed 

Seguindo um dos motes do grupo, o Programa Ceed nasce assim da vontade de apostar na 

inovação e tornar a Cerealis uma organização mais ágil, eficiente e produtiva, capaz de 

responder de forma equilibrada e sustentada aos constantes desafios do mercado. Ceed surge 

do inglês seed (semente), e do C de Cerealis, pretendendo alinhar o grupo com o plano 

estratégico para os sistemas de informação, “semeando” um conjunto de projetos voltados 

para o futuro e prevendo dar frutos a curto, médio e longo prazo (Figura 27). 

Principalmente apoiado na revolução digital a que se assiste nas indústrias nos dias de hoje, o 

Programa Ceed torna os fluxos de informação internos mais robustos. Algumas das ambições 

para este programa são: 

 Assegurar sincronismo entre atividades da Produção, Qualidade e Manutenção 

conferindo melhor visibilidade dos processos e comunicação entre as áreas; 

 A gestão de planos de controlo; 

 Uma nova abordagem ao tratamento das não conformidades; 
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 Utilizar dados e controlos estatísticos dos processos que permitam uma correta e 

eficaz gestão de recursos; 

 Integrar a leitura e controlos de processo diretamente à máquina; 

 Gerir e executar processos internos como auditorias, avaliação de fornecedores ou 

reclamações; 

 Garantir uma rastreabilidade alimentar que permita ter o controlo mássico desde a 

receção das matérias-primas até à expedição. 

O Ceed está previsto para 3 fases distintas. O esquema da Figura 28 ilustra cada fase do 

programa. 

A primeira, desenvolvida em 2017, alicerçou áreas centrais da organização, nomeadamente 

planeamento tático, gestão da produção, qualidade, manutenção e robustez nos controlos de 

desempenho. 

A segunda e terceira fases, focadas na gestão da qualidade, pretendem alcançar a “Eficiência 

Operacional e Suporte Avançado de Processos” e “Otimização de Processos de Suporte”. 

Dentro deste prisma, estão em desenvolvimento alguns projetos como: 

 Projeto SET – Atualização dos fluxos de informação das especificidades técnicas de 

todos os artigos; 

 Projeto QMS – Digitalização e uniformização dos registos de controlo de processos e 

controlo de qualidade; 

 Atualização da plataforma WeMake – Nova versão da plataforma que gere as 

reclamações, não conformidades e gestão de auditorias. 

Esta dissertação pretende apoiar o Programa Ceed auxiliando nos trabalhos relacionados com 

os projetos SET e QMS. Nos capítulos seguintes apresentam-se as especificidades de cada 

um. 

Figura 27 - Logotipo do programa Ceed (Manual de G. Q. S. A do Grupo Cerealis, 2019) 

Figura 28 - Fases do programa Ceed (Manual de G. Q. S. A do Grupo Cerealis, 2019) 



Integração dos Procedimentos de Controlo de Processo e de Controlo de Qualidade com a Implementação de 

um ERP 

 

29 

4 Estratégia Implementada 

No alinhamento do Programa Ceed, este capítulo expõe com mais detalhe a estratégia 

proposta, tendo sempre como princípio base montar uma cultura organizacional assente em 

áreas funcionais integradas, informação filtrada consoante a responsabilidade de cada 

colaborador e controlos de processo e qualidade mais fluidos. 

A estratégia que se pretende seguir contempla três pilares: 

 Desenho, desenvolvimento e implementação de um software que permita gerir as 

especificações técnicas da gama de produtos da Cerealis – Sistema de Especificações 

Técnicas (SET); 

 Migração dos dados dos produtos da base de dados anteiror, FAS Specs, para o novo 

software desenvolvido; 

 Digitalização e diminuição dos registos em papel através da implementação de uma 

plataforma informática que permita os controlos de processo e qualidade – módulo 

Quality Management System (QMS). 

O módulo SET e o módulo QMS estão integrados sob o mesmo ERP, o Infor M3. Neste 

capítulo apresenta-se o ERP em causa, assim como as principais metas que SET e QMS 

pretendem alcançar e o caminho para a sua implementação. 

4.1 ERP: Infor M3 

O Infor M3 é o ERP usado na Cerealis (Figura 29). Apresenta como principais vantagens o 

foco para a indústria, flexibilidade, adaptabilidade ao tipo de negócio em questão e a 

facilidade de utilização na ótica do utilizador (Infor 2019). Adicionalmente, o Infor M3 

apresenta soluções transversais a várias áreas funcionais de uma empresa como recursos 

humanos, manutenção e área financeira e comercial (Technology Evaluation Centers 2019). 

Figura 29 - Exemplo da plataforma Infor M3 
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O Infor M3 permite montar o ERP de forma tradicional ou então recorrendo a um sistema 

ERP apoiado pela nuvem. A Cerealis adotou a segunda via, garantindo assim uma maior 

capacidade de alocação de recursos. 

Para uma empresa tirar partido de alguma destas funcionalidades precisa de adquirir o módulo 

correspondente. 

A Cerealis atualmente usa na área dos processos produtivos alguns dos módulos que o Infor 

M3 disponibiliza, nomeadamente para gestão de armazéns, manutenção, compra e venda de 

produtos, receção de matérias-primas, logística, entre outros. 

Alinhado com um dos objetivos principais do projeto, a estratégia proposta pela Direção da 

Qualidade contempla a introdução de mais módulos da Infor M3 como forma de manter o 

caminho para um sistema integrado de informação.  

4.2 Módulo Sistema de Especificações Técnicas (SET) 

Nesta secção pretende-se enquadrar o módulo de especificações técnicas desenvolvido, assim 

como descrever que objetivos pretende atingir e de que forma será implementado. 

4.2.1 Contextualização e Objetivos 

O Sistema de Especificações Técnicas (SET) é um software criado de raiz adaptado às 

necessidades atuais da Cerealis como forma de responder aos problemas provocados por uma 

base de dados obsoleta, renovando-a com mais funcionalidades. O SET não pretende ser 

apenas uma base dados, mas um módulo mais abrangente e completo. De seguida descrevem-

se as orientações base para a sua construção: 

1. Capacidade de integração com os restantes módulos do ERP Infor M3; 

2. Gestão de toda a gama de produtos comercializados pela Cerealis, matérias-primas, 

matérias subsidiárias, material de embalagem e produto acabado; 

3. Sistema capaz de controlar os acessos à informação em conformidade com a função 

que determinado colaborador tem; 

4. Descentralização do trabalho numa pessoa, passando a adoptar um fluxo de trabalho 

mais aproximado ao esquema da Figura 30 (em contraste com o apresentado no 

Capítulo 3.2), descentralizado, em que as áreas funcionais passam a ter 

responsabilidade direta na contínua atualização das informações sobre os artigos; 

5. Capacidade de acompanhar o projeto de desenvolvimento de novos artigos ou projetos 

de alteração, através de sistemas de alerta que avisam quando determinada tarefa está 

pendente, seguindo um workflow predefinido, mas que pode ser modificado em caso 

de necessidade. 

Figura 30 - Modelo de tratamento de informação desejado 
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4.2.2 Implementação 

A implementação do módulo SET traz dificuldades acrescidas por se tratar de algo pensado 

desde a sua génese. A primeira fase foi a criação de uma equipa interna, em colaboração com 

entidades externas de desenho e parametrização da plataforma informática.  

Seguiram-se os levantamentos funcionais através de visitas e diálogos com as áreas 

funcionais, capazes de perceber o modelo AS-IS, e identificar as mudanças necessárias para 

chegar ao modelo TO-BE. 

Após a aprovação dos traços gerais da plataforma, o seu desenvolvimento foi realizado 

através de interfaces de trabalho que pretendem interligar e gerir algumas variáveis principais, 

entre as quais: 

 Característica: determinado campo numa ficha de especificação técnica, por exemplo, 

humidade, densidade, presença de determinada microbiologia, espessura do material 

de embalagem, etc; 

 Grupos de características: é um conjunto de parâmetros (características) alocados ao 

mesmo tipo de informação, por exemplo, a humidade e a cinza pertencem ao mesmo 

grupo de características designado “Características Fisico Químicas”; 

 Responsabilidade (role): trata-se das funções associadas a determinado cargo, por 

exemplo, a controladora de produção de massas tem um conjunto de funções que lhe 

estão afetos; 

 Tarefa: uma atividade específica, por exemplo, preencher o registo de controlo de 

humidade. As sucessivas tarefas, em série ou paralelo, permitem criar um fluxo de 

trabalho (workflow). 

As principais interfaces de trabalho montadas apresentam-se de seguida: 

Características vs Grupos de Característica 

Este interface de suporte pretende codificar cada característica presente numa ficha de 

especificação técnica e associá-la ao seu respectivo grupo. A Figura 31 exemplifica uma 

destas interligações. Até ao momento, neste processo foram identificadas cerca de 2000 

características associadas a 180 grupos de características. 

Segmento de Produto vs Grupos de Característica vs Responsabilidade (role) 

Nesta plataforma de trabalho definem-se os acessos/autorizações que cada role tem a 

determinada família de produtos. A Figura 32 representa uma chave possível, sendo que cada 

chave relaciona variáveis como o código de artigo e grupos de características com o role. Este 

exercício contou com a criação de 1500 chaves. 

Figura 31 - Plataforma que relaciona caraterísticas e grupos de características 

Figura 32 - Plataforma que relaciona segmento do produto, grupos de características e roles 



Integração dos Procedimentos de Controlo de Processo e de Controlo de Qualidade com a Implementação de 

um ERP 

 

32 

Tarefas vs Responsabilidade (role) 

Por sua vez, esta plataforma pretende atribuir determinada tarefa/atividade a um role 

específico. 

A construção deste suporte merece particular atenção uma vez que serve de base para criação 

de workflows. A Figura 33 representa o workflow desejado que acompanha a evolução do 

processo de desenvolvimento de um novo produto. 

Cada etapa identificada no workflow em questão desdobra-se em sub tarefas. O Anexo E 

contém exemplos mais detalhados das etapas 1, 2 e 3, onde é possível verificar com mais 

pormenor os diferentes caminhos que o workflow pode tomar. O processo de desenho e 

desenvolvimento do workflow completo levou à criação e codificação de 160 tarefas 

diferentes e à identificação de 120 roles. 

Ultrapassada a fase de desenvolvimento, a etapa seguinte na implementação do SET é a 

passagem de conhecimento e formação de todas as pessoas a que se pretende dar acesso ao 

software. A etapa de formação é realizada de forma faseada, começando pelos utilizadores 

principais e, posteriormente, às áreas abrangentes. 

A fase que se segue do processo de implementação trata-se de um periodo de testes, onde as 

pessoas referentes ao desenvolvimento do SET, em conjunto com os utilizadores principais 

das áreas, afinam as funcionalidades necessárias e analisam a aproximação do software ao 

modelo projetado e desejado. 

A última etapa do projeto será o Go-live, ou seja, a passagem do sistema para o chão de 

fábrica, apoiada e acompanhada por uma equipa de suporte para ajudar a fazer a transição de 

sistemas. 

Figura 33 - Workflow que se pretende implementar 
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Cientes da dimensão e do esforço necessário para colocar em prática este projeto, procedeu-se 

à identificação e categorização de fatores de risco capazes de impactar o cronograma e fluxo 

de trabalho programado. A Tabela 1 mostra que fatores de risco foram apontados e qual a 

ação de mitigação pensada para lidar com o problema. Os fatores de risco reconhecidos estão 

apontados a amarelo, simbolizando um risco moderado. 

4.3 Migração da Informação 

Um dos requisitos para que o tratamento da informação possa potenciar uma mudança cultural 

na Cerealis é a mudança da sua base de dados. 

Em parceria com colaboradores externos, a transição de toda a informação divide-se em três 

fases: 

1. Exportação dos dados do FAS Specs através de robots, criados unicamente para o 

efeito por parceiros externos, diretamente para plataformas informáticas (templates de 

migração) preparadas para a importação em SET; 

2. Momento de transição em que quer o SET, quer o FAS Specs estariam acessíveis aos 

colaboradores; 

3. Descontinuação do FAS Specs e a adoção em absoluto do SET. 

O uso de robots para a passagem de informação está sujeita a avaliação e validação, de forma 

a garantir que os dados que serão posteriormente alimentados em SET estão corretos. 

O processo de migração de dados foi aproveitado, paralelamente, para corrigir erros presentes 

na base de dados anterior, assim como filtrar a informação realmente necessária, eliminando 

dados desatualizados. 

À semelhança do modo de atuação na implementação do módulo SET, foi pensada, de igual 

forma, uma estratégia de identificação de fatores de risco e consequente ação de mitigação. A 

Tabela 2 representa o resultado. 

Tabela 2 - Principais riscos identificados e respetivas ações de mitigação na migração de dados 

Tabela 1 - Principais riscos identificados e respetivas ações de mitigação do software SET 
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Apesar de ter sido identificado apenas um fator de risco, este apresenta-se como um risco 

elevado, uma vez que caso realmente aconteça, tem um impacto muito significativo no 

projeto. 

4.4 Módulo Quality Management System (QMS) 

Neste subcapítulo é enquadrado o módulo do ERP que pretende colmatar as debilidades atuais 

nos controlos de processo e controlo de qualidade, fazendo um enquadramento geral, 

enumerando os principais objetivos que se pretende atingir e de que forma será 

implementado. 

4.4.1 Contextualização e Objetivos 

O módulo QMS está disponibilizado pela Infor M3, por isso, ao contrário do que sucedeu 

com o desenho do módulo SET, a estratégia consiste em pensar de que forma a visão da 

Cerealis para os controlos de processo e controlos de qualidade se podem moldar ao módulo 

QMS. Os principais requisitos são os seguintes: 

1. Integração com o módulo SET, uma vez que algumas das características que se 

pretende controlar em QMS estão a ser codificadas e inseridas no ERP pelo módulo 

SET; 

2. Possibilidade de incorporar motores de busca intuitivos, garantindo um processo de 

rastreabilidade rápido e claro; 

3. Criação de alertas em tempo real em caso de desvios dos processos; 

4. Assegurar a sistematização e periodicidade das variáveis centrais do processo; 

5. Uniformização e integração das plataformas de informação existentes referentes a 

controlos de processo; 

6. Capacidade de tratamento estatístico da informação e consequente dimensionamento e 

ajuste dos planos de controlo de qualidade e processo. 

4.4.2 Implementação 

Pretende-se que a implementação do módulo QMS decorra em momentos semelhantes do 

módulo SET. Dada a ligação natural que se pretende manter entre as duas plataformas, a 

equipa de implementação foi a mesma, aliada de parceiros externos para acompanhar a 

parametrização de ambos. 

A primeira fase do processo, levantamento e desenho funcional, pretende aferir, junto das 

áreas responsáveis pelos controlos de processo e controlos de qualidade, os testes a serem 

controlados, assim como perceber de que forma se pretende parametrizar, aplicando 

novamente a transformação do modelo AS-IS para TO-BE. 

A segunda fase da implementação pretende desenvolver as plataformas e templates de apoio 

para a parametrização do módulo, nomeadamente: 

 Codificação e parametrização dos controlos de processo e controlos de qualidade 

existentes, ou seja, transposição para formato informático dos controlos atuais; 

 Interligação entre o módulo SET e QMS, assegurando que o software em 

desenvolvimento (SET) e o QMS têm mecanismos que os permitam estar integrados; 

 Identificação e configuração, produto a produto, de todas as características 

(codificadas no módulo SET) que se pretendem estar sujeitas a controlos de processo 

ou controlos de qualidade. 
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À semelhança do módulo SET, as fases finais do processo de implementação do QMS 

envolvem um período de testes, formação faseada das áreas abrangentes e a passagem para 

ambiente produtivo. 

No Capítulo 3.3 foi exemplificado de que forma um operador de fabrico de cereais de 

pequeno-almoço deveria proceder para controlo de temperaturas e densidades. Com a 

implementação do QMS, o mesmo operador não teria de preencher nenhum registo em papel 

nem a controladora de produção necessitaria de lançar o resultado em formato excel. Basta 

apenas que a controladora de produção escreva o valor na plataforma informática, num centro 

de trabalho. Pretende-se, paralelamente, que seja incluída a periodicidade do controlo e que o 

alerta do mesmo seja lançado diretamente a partir da ordem de fabrico em curso. É esperado, 

ainda, que o módulo QMS mantenha os registos, quer de conformidade, quer de cumprimento 

do plano no ERP, para que seja acessível diretamente pelos diversos intervenientes da ação. 

De futuro, é ambicionado colocar o módulo QMS a ler diretamente os valores nas máquinas, 

em vez da necessidade de uma pessoa escrever o valor na plataforma. 
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5 Discussão 

Este capítulo pretende servir de balanço aos trabalhos realizados no âmbito desta dissertação, 

fazendo uma análise objetiva dos progressos e imprevistos encontrados, assim como um 

diagnóstico dos recursos investidos nas três estratégias. 

É realizada também uma avaliação comparativa entre os problemas encontrados no início do 

projeto e o contexto atual. 

O desenho e implementação do software SET e a sua integração com o ERP usado pela 

Cerealis revelou ser, como previsto, um projeto exigente. A Tabela 3 resume, em números, a 

abrangência e o impacto que se prevê ter nas várias áreas funcionais do grupo. 

Tabela 3 - Informação relativa ao levantamento e codificação de informação 

Tipo de informação levantada Número 

Características 2000 

Grupos de características 200 

Tarefas 160 

Responsabilidades (roles) 120 

Chaves 1500 

A estratégia de implementação seguida aborda, em traços gerais, o modelo proposto por 

Qasha et al. (2019) no capítulo 2.5, onde um software relaciona vários repositórios de 

informação com o complemento de ferramentas computarizadas, garantindo a fluidez de todo 

o processo. A Figura 34 pretende evidenciar alguns paralelismos entre o modelo de Qasha et 

al. (2019) e a realidade da Cerealis. Por exemplo: 

 O “Repositório de tarefas e workflows” está intrinsecamente ligado com o trabalho de 

codificação e identificação das tarefas e roles; 

 O “Repositório com info do produto” e o “Repositório de Imagens” referem-se à 

informação presente em FAS Specs e que se pretende migrar; 

 O “Otimizador” é o desenvolvimento informático que representa um dos pilares do 

projeto, a capacidade de atribuir determinada tarefa a um workflow variável; 

 O “SET” é o produto final que se pretende implementar; 

 As plataformas informáticas estão integradas sob o mesmo ERP. 
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Figura 34 - Paralelismo do modelo Qasha et al. (2019) com a realidade da Cerealis 

Contudo, o processo de migração sofreu um revés durante a fase de desenvolvimento, uma 

vez que se chegou à conclusão de que era impossível proceder à extração da informação da 

base de dados anterior, FAS Specs, de uma forma expedita, automática e com um grau de 

confiança significativo. Face a este imprevisto, a estratégia de migração da informação foi 

revista e o cronograma inicialmente previsto readaptado. 

A solução adotada foi abandonar a tentativa de desenvolvimento de novos robots de 

exportação, uma vez que não garantiam uma percentagem de fiabilidade de passagem de 

informação suficientemente grande. Como tal, a opção foi recorrer a processos puramente 

manuais, através da criação de uma equipa dedicada exclusivamente a copiar a informação, 

produto a produto, um a um, para um template de importação de dados criado para o efeito. 

O contratempo impediu a passagem para ambiente produtivo no momento em que era 

suposto, optando-se por uma transição faseada, por família de produtos. Contudo, a adoção 

desta estratégia trouxe algumas vantagens, uma vez que permitiu aplicar a metodologia 

PDCA. Em vez da transferência de informação num único momento (como inicialmente 

previsto), a possibilidade de partir a enorme volumetria de informação em partes mais 

pequenas e migrá-las uma de cada vez, permitiu identificar erros numa fase inicial do 

processo, resolvê-los e voltar a testar, permitindo uma otimização do processo de migração, 

como mostra o esquema da Figura 35. 

 

Figura 35 - Estratégia PDCA seguida 
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Até ao final dos trabalhos inerentes a esta dissertação foi possível migrar a informação 

relativa às farinhas industriais. Consequentemente, foi possível testar o software 

desenvolvido, validar o módulo SET e, principalmente, assegurar um dos objetivos do 

projeto: criar uma cultura organizacional assente em informações protegidas e um fluxo de 

trabalho integrado, rápido e prático. 

O Anexo D mostra uma ficha de especificações técnicas impressa através do módulo SET. 

Apesar do resultado final parecer semelhante à ficha técnica apresentada anteriormente no 

Anexo A e que representa a impressão da mesma ficha técnica a partir do FAS Specs, o 

processo de obtenção está assente em processos de gestão de informação adequados e 

próprios para lidar com os desafios industriais atuais. 

A Tabela 4 compara os desafios com que a Cerealis se deparava no início do projeto e de que 

forma foram resolvidos através da implementação do módulo SET. 

Tabela 4 - Quadro comparativo entre as características FAS Specs e SET 

Contexto inicial (FAS Specs)  Implementação SET 

Ferramenta obsoleta  
Plataforma informática construída de raiz para 

as necessidades da Cerealis 

Funcionalidades limitadas  
Flexível, com possibilidade de atualização e 

suporte 

Plataforma sobrecarregada  
Sem problemas de armazenamento de 

informação 

Tratamento de informação limitado  
Motores de busca personalizados e capacidade 

de trabalhar informação estatisticamente 

Ligação com outras plataformas 

informáticas condicionada 
 Integrado num ERP 

Acesso geral ao conteúdo  
Informação filtrada em função da 

responsabilidade do colaborador 

Alimentação centralizada  Alimentação pelas áreas 

Apenas contempla dados de 

especificação técnica de produtos 
 

Comporta o ciclo de desenvolvimento do 

produto 

 

O imprevisto encontrado na migração da informação do FAS Specs para o SET trouxe 

também consequências na implementação do módulo QMS, uma vez que este está dependente 

das plataformas informáticas que sustentam o SET. 

Como tal, até ao final da escrita deste relatório não foi possível colocar o módulo QMS em 

ambiente produtivo. Contudo, outro dos grandes objetivos foi conseguido – o desenho e a 

interligação entre o QMS e o SET. As bases para controlos de processo e controlos de 

qualidade ficam desta forma lançadas. 

A Tabela 5 compara, da mesma forma, o contexto inicial relativo aos controlos de processo e 

controlos de qualidade da Cerealis e como esses obstáculos podem ser ultrapassados num 

futuro breve. 
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Tabela 5 - Quadro comparativo entre as caraterísticas dos controlos utilizados e o que se pretende atingir com a 

implementação do módulo QMS 

Contexto inicial (Controlos de 

processo e controlos de qualidade) 
 Implementação QMS 

Falhas de comunicação  Avisos automáticos 

Acompanhamento do processo 

ineficiente 
 

Sistema de alerta em caso de desvios no 

processo 

Duplicação de trabalho  Plataforma informática única 

Multiplicidade de plataformas de 

controlo 
 Sistema integrado num ERP 

Maior potencial de erro humano 

devido ao preenchimento manual 
 

Sistema intuitivo na ótica do utilizador e 

minimizador de erros 

Decisão face aos resultados manual e 

de comunicação dependente do 

operador 

 
Possibilidade de comunicação automática 

para um decisor habilitado 

Informação dos dados de controlo de 

difícil tratamento no sentido da 

melhoria e ajuste racional dos planos 

de controlo 

 

Informação acumulada e integrada, 

permitindo a utilização de parâmetros 

estatísticos na melhoria dos planos de 

controlo 

O cronograma atualizado, tendo por base os contratempos encontrados e os trabalhos futuros 

previstos encontram-se descritos na Figura 36. As tarefas com uma cor mais escura 

simbolizam as atividades trabalhadas durante a realização da presente dissertação. 

Figura 36 - Cronograma atualizado, após os trabalhos desta dissertação 
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6 Conclusões e Trabalho Futuro 

Os trabalhos desta dissertação de mestrado na Cerealis consistiram no desenvolvimento e 

suporte de tarefas que visam provocar uma mudança cultural e organizacional no grupo. A 

transformação nas dinâmicas de trabalho do grupo pretende ser conseguida através de uma 

nova forma de tratar a informação, mais protegida e com níveis de acessos definidos. 

Adicionalmente, pretende-se otimizar os planos de controlo atuais, tornando-os mais 

uniformes e autónomos. 

As estratégias utilizadas tiveram como linha orientadora principal assegurar que qualquer 

informação poderia ser trabalhada de forma integrada com outras áreas funcionais através do 

ERP já em uso pela Cerealis. 

Para tal, foi desenhado, desenvolvido e implementado um novo software capaz de substituir a 

base de dados anterior, e trazendo novas funcionalidades aos fluxos de trabalho – módulo 

SET.  O seu desenvolvimento foi suportado em workflows complexos e adaptados a cada tipo 

de projeto, consoante a família de produtos em que esteja inserido, integrando desta forma 

várias áreas funcionais e, consequentemente, diversos responsáveis/utilizadores. 

Como consequência do desenvolvimento da plataforma informática, procedeu-se também à 

migração da base de dados anterior para o novo sistema. Complementarmente, a otimização 

dos planos de controlo pretende ser conseguida através da implementação de outro módulo do 

ERP, o QMS.  

Face à complexidade inerente a uma mudança profunda não só na rotina diária de trabalho, 

como também às ferramentas estruturais, surgiram imprevistos na implementação. A 

necessidade da mudança de estratégia não permitiu cumprir o cronograma inicialmente 

proposto. Contudo, a solução encontrada possibilitou uma adaptação ao sistema mais segura e 

faseada, por família de produtos. 

Até ao momento, o módulo SET passou para ambiente produtivo no que toca à família das 

farinhas industriais, estando ainda a serem feitas sucessivas correções à plataforma. Apesar de 

estas adaptações atrasarem o cronograma, possibilitam antever e resolver problemas, 

otimizando o processo de transição para as fases seguintes do projeto. Prevê-se que o módulo 

SET esteja operacional para todas as famílias de produtos no final de outubro. 

Relativamente ao módulo QMS, embora não tenha sido possível passar para ambiente 

produtivo, encontra-se preparado e com as ligações necessárias para começar a diminuir os 

registos em papel, iniciar o processo de recolha e tratamento da informação, análise estatística 

e consequente melhor alocação de recursos nos controlos de processo e controlos de 

qualidade. Projeta-se que esta parte do projeto esteja acessível para todas as famílias de 

produtos no final de novembro. 

Como nota final, apesar dos trabalhos desta dissertação estarem inseridos num projeto ainda 

em andamento, é importante fazer um balanço dos progressos até ao momento e em que ponto 

estes se situam face aos objetivos macro que a Cerealis pretende atingir. Assim, realça-se até 

ao final da escrita deste relatório as seguintes conclusões e respetivas considerações: 
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1. O cronograma inicial previsto não foi atingido, fruto do subdimensionamento do 

esforço na migração de dados da base de dados anterior para o software em 

desenvolvimento; 

2. Foi possível desenhar e desenvolver a ferramenta informática que pretende gerir a 

informação relativa às especificações técnicas de produtos e definir workflows 

adequados às exigências atuais da indústria alimentar – SET; 

3. A realização de testes e consequente validação do módulo SET na família de produtos 

das farinhas industriais foi conseguida; 

4. A interligação SET e a plataforma informática responsável pelos controlos de processo 

e controlos de qualidade (QMS) foi estabelecida. 

A junção dos pontos 2, 3 e 4 permitem concluir, neste momento, que o objetivo principal da 

Cerealis com este projeto será uma realidade - uma mudança cultural do processo produtivo e 

dos processos de controlo que se traduza num aumento de eficiência e otimização na alocação 

dos recursos do grupo. 



Integração dos Procedimentos de Controlo de Processo e de Controlo de Qualidade com a Implementação de 

um ERP 

 

42 

Referências  

234Finance. 2019. «Rate your Start Up: Stars, Cash Cows, Dogs or Question Marks? – 

234Finance». Último acesso: Agosto 2019. https://www.234finance.com/rate-your-start-

up-stars-cash-cows-dogs-or-question-marks/. 

Abdul, Sarina, Halim Lim, e Jiju Antony. 2016. «Trends in Food Science & Technology 

Statistical process control readiness in the food industry : Development of a self-

assessment tool». Trends in Food Science & Technology 58: 133–39. 

https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.10.025. 

Abdul, Sarina, Halim Lim, Jiju Antony, Jose Arturo Garza-reyes, e Norin Arshed. 2015. 

«Towards a conceptual roadmap for Statistical Process Control implementation in the 

food industry». Trends in Food Science & Technology 44 (1): 117–29. 

https://doi.org/10.1016/j.tifs.2015.03.002. 

Apcer. 2019. «APCER - IFS Standards». Último acesso: Agosto 2019. 

https://www.apcergroup.com/pt/certificacao/pesquisa-de-normas/195/ifs-standards. 

Cerealis. 2019. «HOME | CEREALIS». Último acesso: Agosto 2019. 

https://www.cerealis.pt/pt/. 

Demi, Sonny, e Moutaz Haddara. 2018. «Do Cloud ERP Systems Retire? An ERP Lifecycle 

Perspective». Procedia Computer Science 138: 587–94. 

https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.079. 

Djekic, Ilija, e Igor Tomasevic. 2018. «Tools in Improving Quality Assurance and Food 

Control». Food Control and Biosecurity, Janeiro, 63–104. https://doi.org/10.1016/B978-

0-12-811445-2.00003-9. 

Fraval, Simon, Corina E. van Middelaar, Brad G. Ridoutt, e Carolyn Opio. 2019. «Life Cycle 

Assessment of Food Products». Encyclopedia of Food Security and Sustainability, 

Janeiro, 488–96. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22221-X. 

Gejdoš, Pavol. 2015. «Continuous Quality Improvement by Statistical Process Control» 34 

(15): 565–72. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01669-X. 

Hoffmann, Vivian, Christine Moser, e Alexander Saak. 2019. «Food safety in low and 

middle-income countries: The evidence through an economic lens». World Development 

123 (Novembro): 104611. https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2019.104611. 

Infor. 2019. «Infor M3 | ERP Solutions for Enterprise Manufacturers | Infor». Último acesso: 

Agosto 2019. https://www.infor.com/products/m3. 

Intertek. 2019. «Certificação International Featured Standard (IFS) Food». Último acesso: 

Agosto 2019. http://www.intertek.pt/alimentacao/certificacao/ifs/. 

King, Thea, Martin Cole, Jeffrey M. Farber, Gerhard Eisenbrand, Dimitrios Zabaras, Edward 

M. Fox, e Jeremy P. Hill. 2017. «Food safety for food security: Relationship between 

global megatrends and developments in food safety». Trends in Food Science & 



Integração dos Procedimentos de Controlo de Processo e de Controlo de Qualidade com a Implementação de 

um ERP 

 

43 

Technology 68 (Outubro): 160–75. https://doi.org/10.1016/J.TIFS.2017.08.014. 

Kocaoglu, Batuhan, e A. Zafer Acar. 2015. «Developing an ERP Triggered Business Process 

Improvement Cycle from a Case Company». Procedia - Social and Behavioral Sciences 

181 (Maio): 107–14. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.04.871. 

Lex Sisney. 2011. «Lifecycle Strategy: Product, Market, Execution Fit – Organizational 

Physics by Lex Sisney». Último acesso: Agosto 2019. 

https://organizationalphysics.com/2011/10/18/lifecycle-strategy/. 

Mamoghli, Sarra, Virginie Goepp, e Valérie Botta-Genoulaz. 2018. «An approach for the 

management of the risk factors impacting the model-based engineering methods in ERP 

projects». IFAC-PapersOnLine 51 (11): 1206–11. 

https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.426. 

Manual de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar do Grupo Cerealis (2019). 

Napoleão, Bianca Minetto. 2018. «O que é DMAIC? - Blog da Qualidade». Último acesso: 

Agosto 2019. https://blogdaqualidade.com.br/o-que-e-dmaic/. 

Nell Patel. 2019. «Ciclo de Vida do Produto: O Que É, As 5 Fases, Exemplos e Muito Mais!» 

Último acesso: Agosto 2019. https://neilpatel.com/br/blog/ciclo-de-vida-do-produto/. 

NEN EN ISO 14040:2006 -  Environmental Management - Life Cycle Assessment - 

Principles and Framework. 

NP EN ISO 22000:2005 – Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar – Requisitos para 

qualquer organização que opere na cadeia alimentar. 

NP EN ISO 9000:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário. 

NP EN ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos. 

Pinna, Claudia, Francesco Galati, Monica Rossi, Clint Saidy, Ramy Harik, e Sergio Terzi. 

2018. «Effect of product lifecycle management on new product development 

performances: Evidence from the food industry». Computers in Industry 100 (Setembro): 

184–95. https://doi.org/10.1016/J.COMPIND.2018.03.036. 

Powell, Daryl, Erlend Alfnes, Jan Ola Strandhagen, e Heidi Dreyer. 2013. «Computers in 

Industry The concurrent application of lean production and ERP : Towards an ERP-

based lean implementation process». Computers in Industry 64 (3): 324–35. 

https://doi.org/10.1016/j.compind.2012.12.002. 

Prashar, Anupama. 2017. «Adopting PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle for energy 

optimization in energy-intensive SMEs». Journal of Cleaner Production 145 (Março): 

277–93. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.068. 

Qasha, Rawaa, Zhenyu Wen, Jacek Cała, e Paul Watson. 2019. «Sharing and performance 

optimization of reproducible workflows in the cloud». Future Generation Computer 

Systems 98 (Setembro): 487–502. https://doi.org/10.1016/J.FUTURE.2019.03.045. 

Reynolds, Joel, e Mary Jo Dolasinski. 2019. «Systematic review of industry food safety 

training topics &amp; modalities». Food Control 105 (Novembro): 1–7. 

https://doi.org/10.1016/J.FOODCONT.2019.05.015. 

Rita Atalaia. 2018. «Há dez PME portuguesas que estão a inspirar a Europa - PME - Jornal de 

Negócios». Último acesso: Agosto 2019. 

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/pme/detalhe/ha-dez-pme-portuguesas-que-

estao-a-inspirar-a-europa. 

Sangpikul, Aswin. 2017. «Implementing academic service learning and the PDCA cycle in a 

marketing course: Contributions to three beneficiaries». Journal of Hospitality, Leisure, 



Integração dos Procedimentos de Controlo de Processo e de Controlo de Qualidade com a Implementação de 

um ERP 

 

44 

Sport & Tourism Education 21 (Novembro): 83–87. 

https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2017.08.007. 

Smętkowska, Monika, e Beata Mrugalska. 2018. «Using Six Sigma DMAIC to Improve the 

Quality of the Production Process: A Case Study». Procedia - Social and Behavioral 

Sciences 238: 590–96. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2018.04.039. 

Sun, Hongyi, Wenbin Ni, e Rocky Lam. 2015. «A step-by-step performance assessment and 

improvement method for ERP implementation: Action case studies in Chinese 

companies». Computers in Industry 68 (Abril): 40–52. 

https://doi.org/10.1016/J.COMPIND.2014.12.005. 

Technology Evaluation Centers. 2019. «Infor M3 Modules, Feature List &amp; Functions 

(2019) | TEC». Último acesso: Agosto 2019. 

https://www3.technologyevaluation.com/store/benchmark/infor-m3.html. 

Yang, Heechun. 2016. «Project team right-sizing for the successful ERP implementation». 

Procedia - Procedia Computer Science 91 (Itqm): 672–76. 

https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.07.168. 

 



Integração dos Procedimentos de Controlo de Processo e de Controlo de Qualidade com a Implementação de 

um ERP 

 

45 

ANEXO A: Impressão da Ficha Técnica de uma Farinha Industrial a 
partir do FAS Specs 
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ANEXO B: Plano de Controlo do Processo de uma Linha de Cereais de 
Pequeno-Almoço 
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ANEXO C: Registo em Papel do Controlo de Temperatura e Densidade  
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ANEXO D: Impressão da Ficha Técnica de uma Farinha Industrial a 
partir do módulo SET 
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ANEXO E: Workflow Detalhado de Determinadas Etapas no Processo 
de Desenvolvimento de um Novo Produto 
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