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Resumo 

O projecto realizado teve como objectivo principal a redução de perdas, tanto de tempo e 

trabalho como de materiais, na fábrica de lixívia Neoblanc da Procter & Gamble Porto. A 

simplificação de processos e/ou a sua melhoria foram essenciais para que se pudesse obter um 

bom resultado final que pudesse ser implementado a curto prazo e mantido no futuro. 

Num meio industrial, qualquer ganho ou perda representa um impacto ao nível da 

competitividade. Além da poupança óbvia em custo de esforço humano que advém da 

simplificação dos processos, a redução da complexidade representa também um aumento da 

fiabilidade, a redução de erros e o aumento da motivação de todos os envolvidos nos 

processos. O foco deste projecto foi a simplificação de todos os processos ligados à execução 

da produção. Desenvolveram-se ferramentas que permitem reduzir em média 70% do tempo, 

custo, erros, ou número de pessoas envolvidas nos processos de confirmação e verificação da 

produção, e uma grande melhoria nos processos de introdução de inventários na base de dados 

e gestão da aderência ao plano de produção, através da automatização de tarefas repetitivas. 

Através de melhorias rápidas, aliando o conhecimento das pessoas, os dados existentes, e os 

meios tecnológicos disponíveis, conseguem-se bons resultados a baixo custo, cujo impacto se 

reflecte no aumento da produtividade geral da empresa. 
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Process improvement and simplification at Procter & Gamble Porto 

Abstract 

The main goal of this project was to reduce time, work and material losses at the Neoblanc 

bleach plant, property of Procter & Gamble Porto. The process simplification and 

improvement were essential to achieve a target that could be implemented in a short period of 

time, and sustained in the future. 

In an industrial environment, any loss or saving represents a competitiveness impact. Besides 

the savings on human effort that the work processes simplification represents, the reduction 

on complexity also brings a higher reliability, less errors and a better motivation for all the 

people involved in the processes. This project focused on production execution processes 

simplification. The developed tools that were designed to reduce the complexity on them, 

brought an average reduction of 70% on time, cost, errors and number of people involved in 

production confirmation and verification processes and a large improvement on inventory 

reconciliation and master production schedule adherence management processes, through the 

automation of repetitive tasks. 

By allying the people knowledge, the existing data records and the technological means 

available, the development of fast improvements at a low cost is not hard to do, and the 

productivity of the company increases. 
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1 Introdução 

O projecto de dissertação realizado na fábrica de lixívia Neoblanc, propriedade da Procter & 

Gamble, teve como objectivo a introdução ao meio empresarial e industrial e o contacto 

directo com metodologias e conceitos base da Engenharia Industrial e Gestão. Foram 

desenvolvidos projectos com vista à redução das perdas identificadas na fábrica, em matérias-

primas ou processos de trabalho.  

Nas páginas seguintes será feita uma descrição da Procter & Gamble Internacional e da 

Procter & Gamble Porto, seguida de uma breve apresentação do principal projecto, método 

utilizado e ferramentas desenvolvidas. 

1.1 Apresentação da Procter & Gamble 

Em 1833, James Gamble, filho de irlandeses emigrados e fabricante de sabão, casou com 

Elizabeth Ann Norris, filha de Alexander Norris, um fabricante de velas já estabelecido. 

Alguns meses mais tarde, William Procter, pequeno fabricante de velas emigrado de 

Inglaterrra, casou com Olivia Norris, irmã de Elizabeth Ann. O sogro, persuadiu os dois 

cunhados a entrarem juntos no negócio. Após vários anos concordaram. No dia 31 de Outubro 

de 1837, William Procter e James Gamble assinaram o acordo de sociedade que marcaria a 

fundação, em Cincinnati, EUA, da Procter & Gamble (P&G). Em 1859 as vendas atingiram 1 

milhão de dólares. Durante a Guerra Civil Americana, a companhia ganhou os contratos para 

fornecer o exército com sabão e velas. Juntamente aos lucros obtidos durante a guerra, estes 

contratos foram um óptimo meio de publicidade dos produtos da P&G entre os soldados de 

todo o país. Aplicando uma estratégia inovadora e uma forte compreensão das necessidades 

do consumidor, um pequeno negócio de família tornou-se num dos mais importantes negócios 

de bens de consumo do mundo. 

Hoje, 172 anos depois, a P&G distribui mais de 300 marcas a mais de 5 mil milhões de 

consumidores em 140 países diferentes, conseguindo atingir, em 2008, vendas totais de mais 

de 83 mil milhões de dólares, tornando-se assim a oitava maior corporação do mundo, e a 14ª 

maior companhia dos Estados Unidos em termos de lucro. Em 2005, com a aquisição da 

Gillette, tornou-se a maior companhia de produtos de consumo mundial, destronando assim a 

Unilever. Contando com cerca de 138 000 empregados, a P&G tornou-se grandiosa em 

numerosos sectores do mercado, como por exemplo: detergentes, produtos de limpeza, 

produtos de beleza e higiene, produtos farmacêuticos, bens alimentares e pequenos 

electrodomésticos. É a empresa que mais gasta em publicidade a nível mundial, tendo gasto 

em 2007 cerca de 2.62 mil milhões de dólares só nos Estados Unidos. Cerca de 7500 

investigadores trabalham nos 28 centros de investigação da empresa, em 12 países do mundo, 

e os seus esforços conduziram à criação de mais de 25000 patentes registadas pela P&G, 

cerca de 3800/ano. Como exemplos de sucesso, podemos referir a invenção do detergente em 

pó (Tide), da fralda descartável (Dodot), óleo alimentar não assimilável (Olestra), líquido de 

remoção de cheiros (Febreze), pano anti-estático (Swiffer), medicamentos para a osteoporose, 

etc. A consulta do ANEXO A: Produtos Procter & Gamble, permitirá ter uma ideia do 

portfolio de produtos da Procter & Gamble. 

Desde a sua fundação, a contínua determinação da empresa em lançar novos produtos – e em 

melhorar os existentes – foi a verdadeira chave do seu sucesso. De facto, a empresa investiu, 

em 2004/2005, quase 2 mil milhões de dólares em investigação e desenvolvimento. 
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Foi durante os anos 80 do século XX que a P&G se tornou uma empresa verdadeiramente 

global, reforçando a sua presença nos negócios existentes, investindo em novas indústrias, 

expandindo-se no mercado internacional. Para acelerar este processo, a empresa seguiu uma 

estratégia de crescimento externo, fazendo uma série de aquisições. A compra da Neorwick 

Eaton Pharmaceuticals e a tomada de direcção da Richardson – Vicks, por exemplo, ajudou a 

P&G a consolidar a sua posição na indústria farmacêutica. 

A P&G continuou a expandir-se durante os anos 90, adquirindo outras empresas tais como 

Noxell, Max Factor e Ellen Beatrix, e consequentemente fortalecendo a sua posição nos 

sectores de artigos de limpeza e de produtos de higiene pessoal. Neste processo, as 

actividades internacionais da empresa (fora dos EUA) chegam a atingir quase metade das 

vendas totais. 

A Companhia iniciou o negócio na Europa em 1924, com a aquisição da Thomas Hedley na 

Grã-Bretanha. No final de 1999, tinha-se tornado um dos grupos industriais de topo na 

Europa, com vendas totais de mais de 12 mil milhões de euros. Em 2000, o mercado europeu 

era responsável por 30% das vendas totais, com mais de 28000 empregados em 35 fábricas e 

6 centros de Investigação e Desenvolvimento, e mais de 100 marcas em 31 países europeus. 

Tirando partido do grande conhecimento das suas numerosas filiais locais, a P&G encontrou o 

caminho para adaptar com sucesso as sua políticas globais às necessidades de mercados 

específicos.  

1.2 Apresentação da P&G Porto 

A Procter & Gamble Porto nasceu através da aquisição, em Dezembro de 1989 da empresa 

Neoblanc, Produtos de Higiene e Limpeza, Lda. Esta empresa era já líder no mercado 

nacional da venda de lixívia e contava com uma fábrica com 14 anos de laboração em 

Matosinhos. A Neoblanc é líder do mercado nacional e possui actualmente 52% da quota de 

mercado da lixívia em valor de vendas. Hoje, a fábrica do Porto conta com apenas 38 

colaboradores, resultado da elevada automatização da produção. A estrutura organizacional é 

dividida por departamentos, estando a gestão de topo localizada na fábrica de Mataró, em 

Espanha (Figura 1). 

Figura 1 - Organigrama da P&G Porto 
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A fábrica possui três linhas de produção, duas exclusivamente dedicadas a 1 litro e 4 litros e 

outra de 2 e 2.5 litros. Cada tipo de produto possui entre duas a quatro variantes, existindo 

treze na totalidade: 

 1L Tradicional, 1L Frescura do Campo, 1L Denso Perfumada Azul e 1L Denso 

Perfumada Verde; 

 2L Tradicional, 2L Frescura do Campo, 2L Denso Perfumada Azul e 2L Denso 

Perfumada Verde; 

 2.5L Tradicional, 2.5L Tradicional (Ace Espanha), 2.5L Frescura do Campo (Ace 

Espanha); 

 4L Tradicional e 4L Frescura do Campo.   

Relativamente à estrutura da fábrica, esta é constituída pela área de produção, que 

compreende três áreas principais (Processo, onde a lixívia é produzida; DPE – departamento 

de produção de embalagem, onde as garrafas e as rolhas são produzidas; Enchimento, onde a 

lixívia é engarrafada e embalada nas caixas) e por um armazém com capacidade para 741 

paletes de produto acabado. 

1.3 O “W.P.I.” de Confirmações de Produção 

W.P.I. é um acrónimo interno utilizado na P&G que significa Work Process Improvement, ou 

Melhoria de Processo de Trabalho. O WPI realizado para o processo de confirmações de 

produção teve como objectivo a melhoria a nível de complexidade, tempo de confirmação, 

quantidade de erros e número de pessoas envolvidas no procedimento. A P&G utiliza o 

software de gestão SAP, no qual é necessário introduzir sempre a produção, no final de cada 

turno de trabalho, por parte dos operadores das linhas de produção. Este passo não acrescenta 

valor ao produto final, no entanto é necessário, e por isso deve ser feito no menor tempo 

possível, de maneira a reduzir o tempo de valor não acrescentado e aumentar a produtividade. 

Para isso analisou-se a situação actual existente na empresa e determinou-se um plano de 

melhoria, no qual intervieram todos os responsáveis dos departamentos intervenientes no 

processo. Depois de definidos os objectivos e de idealizado o novo procedimento, 

desenvolveu-se a ferramenta para o tornar possível e implementou-se o novo método, 

fornecendo o treino necessário às pessoas nele envolvidas. A nova ferramenta, juntamente 

com a redução e simplificação de algumas tarefas, permitiu a redução de, em média, 80% de 

todos os aspectos relacionados com as confirmações de produção (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Melhorias após W.P.I. 
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1.4 Método seguido no projecto 

O método para a execução do projecto seguiu os passos base do sistema WPI, o qual consiste 

em cinco etapas (Figura 2). 

Estes 5 passos e a sua documentação e dados produzidos durante o planeamento e até à 

implementação, devem ser resumidos num poster standard (Figura 3) de maneira a estruturar, 

identificar e eliminar perdas em processos de trabalho. Além disso, serve para que todos 

visualizem o trabalho desenvolvido e para que esta melhoria possa ser partilhada com outras 

fábricas da P&G. Os WPI‟s são até frequentemente utilizados como benchmarking, 

principalmente entre fábricas da mesma linha de produtos. 

É esperado que os resultados finais de um WPI sejam, no mínimo, os seguintes: 

 Melhoria de produtividade; 

 Processos livres de falhas; 

 Eliminação de variabilidade nos processos; 

 Processos fáceis de aprender; 

 Poupar dinheiro à empresa. 

Este método deve ser utilizado por razões óbvias: há sempre oportunidade para „fazer 

melhor‟, já que muitos processos não estão optimizados e estandardizados; é um método 

poderoso, já que o envolvimento dos trabalhadores no „desenho‟ da melhoria traz rápidas 

melhorias a baixo custo; pode ser utilizado em várias áreas, desde as linhas de produção até 

aos escritórios. 

Figura 2 - Passos do WPI 

Figura 3 - Poster standard de um WPI (base de dados P&G) 
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1.5 Estudo e desenvolvimento das novas ferramentas 

As ferramentas criadas para implementar os novos procedimento definidos foram 

desenvolvidas informaticamente e aproveitando o sistema de Intranet da empresa. O MS 

Office Excel foi o software utilizado no desenvolvimento dessas ferramentas, aliado à 

programação em Visual Basic for Applications (VBA) e ao SAP Scripting. As potencialidades 

de automatização de processos informáticos juntando estes três meios são bastante elevadas e 

permitem uma rápida melhoria com um baixo custo. Além disso, o Excel é um software 

bastante utilizado na empresa por todos os funcionários, desde os escritórios até às linhas de 

produção, pelo que estes estão já familiarizados com o seu funcionamento. 

O software de gestão SAP (abreviatura de Sistemas, Aplicativos e Produtos para 

Processamento de Dados, em português) é utilizado na P&G Porto há relativamente pouco 

tempo pelo que as suas potencialidades ainda não estavam completamente exploradas. O SAP 

R/3 é um sistema que oferece um conjunto de módulos com diversas aplicações de negócio. 

Os módulos são integrados e contêm a maior parte das funcionalidades necessárias às grandes 

corporações, incluindo produção, finanças, vendas, distribuição e recursos humanos. O 

sistema oferece o processamento de informações em verdadeiro tempo real ao longo da 

empresa onde estiver implementado. 

O SAP Scripting é uma linguagem que permite a automatização de tarefas repetitivas, e que 

pode ser integrado juntamente com o VBA para a comunicação com o SAP GUI (Graphical 

User Interface - Figura 4), imitando as acções do utilizador, mas com a velocidade de 

processamento máxima disponível informaticamente. Funciona através da atribuição de uma 

identificação a cada campo de informação ou de preenchimento pelo utilizador, de maneira 

semelhante ao MS Excel, em que cada célula tem uma identificação única, como por exemplo 

“C3”; no caso do SAP Scripting, cada campo é identificado através de uma linha de código, 

sendo assim possível flexibilizar a automatização do preenchimento dos campos ou até a sua 

leitura. As janelas são também diferenciadas, sendo possível identificar a janela principal da 

interface de SAP, ou as janelas informativas que podem surgir. 

Figura 4 - SAP GUI 
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Para gerar o código a utilizar nos módulos de VBA, existe uma funcionalidade em SAP que 

permite gravar todos os gestos do utilizador quando está a introduzir dados. Executa-se 

manualmente todo o processo necessário à tarefa que queremos automatizar, e o script é 

gerado num ficheiro de texto. Com as linhas de código geradas, pode-se efectuar a 

manipulação necessária através da linguagem disponível em VBA, ou seja, as possibilidades 

são quase infinitas. Na figura seguinte (Figura 5) está um exemplo dessa mesma integração. 

Há no entanto algumas complicações na interligação Excel-SAP, já que, por exemplo, os 

formatos de separadores decimais, formatos de datas, ou até o fuso horário, são diferentes 

entre Excel/Windows e SAP. Este facto obriga a um maior esforço de programação para a 

conversão dos dados no formato ideal. 

1.6 Temas abordados e sua organização na presente dissertação 

No Capítulo 2 é apresentado um contexto teórico sobre a Melhoria Contínua, enfatizando os 

actuais tópicos mais relevantes para o projecto realizado. O MRPII, ERP/SAP-R/3, a 

Simplificação de Processos, o Value Stream Mapping (VSM) e o Root Cause Analysis (RCA) 

são temas introduzidos no Capítulo 2. No Capítulo 3 é apresentado o estado da arte na Procter 

& Gamble, ao nível de sistemas de gestão integrada, cujos métodos são de excelência ao nível 

da Melhoria Contínua. O sistema I.W.S. – Integrated Work Systems – é apresentado ao 

pormenor, assim como todos os pilares que o constituem. A seguir, nos Capítulos 4, 5 e 6, são 

descritos os procedimentos existentes na empresa, cujo processo foi alvo de melhoria no 

presente projecto, seguido da proposta e solução de melhoria e a apresentação das ferramentas 

desenvolvidas. O procedimento de confirmações de produção, a gestão da aderência ao plano 

de produção, e o método de controlo de execução da produção e reconciliações de inventário 

são os processos analisados nestes capítulos. No Capítulo 7 é apresentado o projecto de 

redução de perdas de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e no Capítulo 8 o Value Stream 

Mapping da fábrica. As conclusões do projecto global e as restantes informações relevantes 

são incluídas a partir do Capítulo 9. 

Figura 5 - Exemplo de integração SAP Scripting-VBA 
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2 A melhoria contínua 

As organizações são cada vez mais pressionadas a produzir mais, com menos recursos e com 

mais qualidade, sejam produtos ou serviços. O esforço constante das empresas para atingir 

estes objectivos é o resultado da implementação de uma grande variedade de estratégias ou 

metodologias desenvolvidas desde há já várias décadas e bem conhecidas nos ambientes 

industriais mais desenvolvidos, desde o “Lean thinking”, melhoria da fiabilidade, qualidade 

total, recolha e análise de dados históricos, melhoria do local de trabalho (manter a segurança 

como princípio base), redução de trabalho humano até aos conceitos mais avançados de hoje 

em dia (apesar de uma diferente terminologia mas baseados em métodos antigos) como o Six 

Sigma, Poka-Yoke, SMED, 5S, Just in Time, Produce to Demand, Kaizen, Value Stream 

Mapping e todo um conjunto crescente de metodologias que se vão desenvolvendo com o 

crescimento do mercado global. 

A pressão das entidades governamentais e da população tem também aumentado no que toca 

a princípios como segurança, fiabilidade, preocupação ambiental e qualidade. Incidentes a 

estes níveis já não são aceitáveis hoje em dia, em qualquer organização. O consumidor passou 

a ser a entidade mais poderosa envolvida no mercado, e tudo é pensado em função de um fim 

único: entregar o produto com qualidade e segurança garantida para o cliente final. 

A melhoria contínua é assim uma obrigação e não uma opção. Porque enquanto “nós” não o 

fazemos, o nosso competidor continua a melhorar a sua eficiência. 

2.1 MRP II 

MRP II, ou Manufacturing Resource Planning é um método para o planeamento de todos os 

recursos de uma empresa. A sua base é o MRP, Materials Requirements Planning que calcula 

os requerimentos para materiais, mas que mais tarde evoluiu para outras formas. Existem 

algumas vantagens na utilização deste método cujos efeitos podem ser mensuráveis. É uma 

metodologia de planeamento integrado e controlo dedicada a construir processos de trabalho e 

sistemas de informação sistémicos capazes de uma excelência execucional no planeamento de 

recursos. Não se prende apenas com o esforço do software mas também com as qualificações 

das pessoas, dedicação à manutenção de bases de dados fiáveis e aos recursos informáticos. 

As vantagens de utilizar o MRPII são a velocidade que ele traz ao mercado, através da sua 

capacidade de simulação no planeamento de situações “What if?”. Engloba-se na estratégia de 

simplificação e estandardização, possibilitando às marcas o planeamento global e a 

capacidade de obter dados financeiros rapidamente. Este facto leva a uma redução do custo 

total do produto, inventário e uma melhoria no serviço do cliente. 

A integração do MRPII com o SAP possibilita a transparência e a rápida e eficaz troca de 

informação entre várias organizações nos sistemas de planeamento. Financeiramente permite 

o uso de um sistema standard entre toda a organização, facilitando o fecho de anos fiscais. A 

nível de compras, permite uma simplificação global ao nível de preços de materiais, termos e 

condições, pagamentos e portais de fornecedores. 

Este método ajuda ao desenho e implementação de sistemas numa organização para uma 

utilização eficiente dos recursos. A experiência diz-nos que na indústria com excelentes 

sistemas de MRPII acontecem melhorias no serviço ao cliente, produtividade e redução de 
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inventário e custo (para referência, 30% de redução de inventário, 26% de melhoria no 

serviço ao cliente, 20% de melhoria de produtividade e 13% de redução de custos). 

O seguinte esquema (Figura 6) mostra a estrutura de conhecimento do MRPII que foi sendo 

construída ao longo dos anos. 

A integração de toda esta informação, na implementação eficaz do MRPII, acelera a taxa de 

melhoria de processos e melhora o desempenho. O planeamento estratégico, o planeamento 

de negócio e a estratégia de operação são os elementos chave que orientam a direcção dos 

processos do MRPII. 

Para uma análise mais extensa sobre este tema, consultar Alves (2001). 

2.2 ERP / SAP R/3 

ERP – Enterprise Resource Planning é o descendente do MRPII. É um sistema de gestão de 

negócio que integra todos os aspectos com ele relacionados, incluindo o planeamento, 

produção, vendas e marketing. O SAP R/3 é um software de ERP utilizado em inúmeras 

organizações e cuja implementação pode levar a vantagens como a redução de custos, a 

optimização do fluxo de informação e de tomada de decisões, a eliminação de tarefas 

desnecessárias e tempos de espera na resposta ao mercado e redução de incerteza. No entanto 

existem alguns riscos comprovados em alguns casos, em que os custos de implementação não 

trazem um benefício sustentável. Além disso obriga a que a informação esteja sempre 

presente em tempo real, estando uns departamentos dependentes de outros e até mesmo 

fornecedores e clientes estão dependentes da funcionalidade do sistema. A complexidade do 

mesmo pode trazer elevada resistência e desmotivação por parte dos utilizadores, que vêm 

neste processo, uma carga de trabalho extra. 

Figura 6 - Estrutura do MRPII 



Simplificação e melhoria de processos 

9 

A implementação destes sistemas de gestão integrada implica um esforço extra no vencimento 

de barreiras e resistências, para que não haja desperdício de tempo e dinheiro. Algumas 

empresas decepcionam-se com o resultado obtido devido ao reflexo da mudança tecnológica 

na organização, na estrutura organizacional e no relacionamento das pessoas, segundo Jesus e 

Oliveira (2006). 

Os factores críticos de sucesso para a implementação dos sistemas de ERP nas empresas são, 

segundo Holland e Light (1999), a nível estratégico: a visão clara do negócio, a definição de 

uma estratégia de ERP, o apoio da gestão de topo, o desenvolvimento de um plano e projecto 

de implementação e a integração dos sistemas antecedentes da empresa. A nível táctico 

refere-se a consulta dos clientes e pessoal, a mudança dos processos de negócio, a aceitação 

dos clientes, a monitorização e controlo, e a comunicação e resolução de problemas. 

O SAP R/3 seria um sistema orientado para grandes empresas mundiais, já que possibilitaria a 

integração e estandardização de todos os sistemas em todas as localizações, e uma troca 

simples de informação em tempo real. A sua implementação em pequenas e médias empresas 

seria provavelmente desnecessária, já que os sistemas de gestão ditos „caseiros‟ seriam menos 

complexos do que o SAP. No entanto, de acordo com Gable e Stewart (1999), já desde há 

alguns anos que o esforço da SAP AG tem-se orientado para as pequenas e médias empresas, 

de maneira a criar um sistema SAP R/3 de rápida e fácil implementação. 

2.3 Simplificação de processos 

A simplificação de processos de trabalho gera milhões de euros de poupança através do 

aumento da eficácia e eficiência nas organizações que fornecem aos seus empregados 

ferramentas para criar melhorias. Durante as últimas duas décadas, a evolução da tecnologia 

levou muitas organizações a tratar as pessoas como dispensáveis. Para aquelas companhias 

cujos líderes acreditam que as pessoas são o recurso mais valioso, as ferramentas para 

simplificação de processos são o melhor aliado possível. O processo de melhoria deve ser 

participativo, as pessoas que fazem uma tarefa sabem melhor do que ninguém qual a melhor 

maneira de a fazer, logo são as mais indicadas para ajudar a melhorá-la. Esta parte humana do 

processo de simplificação é essencial para o sucesso, visto que são os mesmos indivíduos que 

vão continuar a fazer a tarefa, mas da melhor e mais simples maneira. Além disso, a 

participação do trabalhador em desenvolver o método de melhoria, elimina a maior parte da 

resistência à mudança e assegura uma aceitação com entusiasmo. 

Hoje em dia, os processos mudam tão rápido que as organizações falham no seu 

acompanhamento. O trabalho realizado não é documentado e à medida que se constroem 

mudanças, a complexidade aumenta.  

Actualmente, se uma organização tenta implementar metodologias Six Sigma, Kaizen ou 

Value Stream Mapping, se tenta integrar a cadeia de abastecimento na sua rede, se tenta 

estabelecer presença através de comércio electrónico, se no dia-a-dia documenta processos 

para certificações em auditorias tentando perceber os fundamentos dos processos de trabalho, 

então o caminho para o sucesso está quase garantido. 

A simplificação de processos de trabalho conjuga o aumento da complexidade com a melhoria 

contínua e permite aos operadores serem profissionais a fazer as suas tarefas. Este tema é já 

parte de programas em várias universidades e é aplicado num número crescente de 

organizações em todo o mundo. Na Universidade da Virginia, nos Estados Unidos, em Abril 

de 2009, foi até aberto um cargo denominado de Director de Simplificação de Processos, com 
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o objectivo de melhorar a qualidade, eficácia e eficiência dos processos que envolvem toda a 

faculdade, pessoal e estudantes (consultar http://www.virginia.edu/processsimplification/) 

Este texto foi baseado em Graham (2001) e Harrington (1987). 

2.4 Value Stream Mapping 

Tipicamente, o tempo gasto na realização de tarefas que não trazem valor acrescentado a um 

produto representa cerca de 95%. O Value Stream Mapping (Mapeamento de Fluxo de Valor) 

é uma ferramenta que permite analisar o fluxo de processos desde o cliente final até aos 

fornecedores, permitindo a “visualização” de todos os fluxos de tempo, materiais e 

informação além de capacidades e custo, o que facilita a eliminação de actividades não 

criadoras de valor, ou seja, desperdício. Value Stream é o conjunto de todas as acções (de 

valor acrescentado ou não) necessárias para desenvolver um produto desde o conceito até ao 

lançamento, encomenda até à entrega, ou matéria-prima até produto final nas mãos do 

consumidor (Figura 7). 

É criado valor sempre que haja uma alteração física do produto que o aproxime do que o 

consumidor vai comprar, ou quando haja modificação da percepção do cliente em relação ao 

valor do produto. Se não estivermos a acrescentar valor, estamos a acrescentar custo ou 

desperdício. O objectivo fundamental esperado com a realização do VSM, é a completa 

eliminação do desperdício de maneira a que todas as actividades na cadeia de fluxo criem 

valor da perspectiva do cliente, através da visualização das oportunidades (Kaizens) que mais 

potencialidade têm para melhorar o sistema de produção. 

O VSM traz inúmeros benefícios como: 

 Visualização da totalidade do fluxo de materiais e informação relativo à produção; 

 Identificar áreas problemáticas e fontes de desperdício; 

 Obter uma visão de como as operações ocorrem verdadeiramente; 

 Localizar bottlenecks („gargalos‟ – zonas onde há um asfixiamento da produção, 

geralmente ocorre no processo necessário e mais lento da cadeia) e trabalho em curso; 

 Melhoria no nível de inventário; 

 Redução do tempo da cadeia de abastecimento. 

Estes benefícios podem ser atingidos através da redução de oito tipos comuns de desperdício, 

normalmente presentes em qualquer fábrica/organização: 

 Defeitos; 

 Produção excessiva; 

 Inventário; 

 Tempo de espera; 

 Processamento em excesso; 

 Transporte desnecessário; 

 Movimentos inúteis; 

 Inutilização de pessoas e das suas capacidades. 

Figura 7 – Value Stream 

http://www.virginia.edu/processsimplification/
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É necessário realizar o mapa do estado actual, do estado ideal, e do estado futuro. No mapa do 

estado actual, faz-se um „desenho‟ do panorama existente na empresa no momento, 

identificando todos os locais, processos e tempos necessários à produção, localização de 

inventário e produto intermédio. Depois, deve ser feito um mapa do estado ideal, que 

representaria todas as melhorias possíveis de realizar caso não houvesse restrições, e que 

levariam a um aumento substancial do tempo de valor acrescentado. Através do cruzamento 

das informações dos dois mapas, cria-se um híbrido que representa o mapa do estado futuro, 

onde as melhorias possíveis (o mais próximo possível do estado ideal) são representadas, e 

que deverá ser seguido como o plano estratégico para o futuro a curto prazo na organização. 

Deverão ser considerados os seguintes pontos básicos para o início da melhoria, para além dos 

restantes, específicos e identificados para cada caso particular: 

 Tornar o inventário visível; 

 Redução de transporte; 

 Criação de „supermercado‟ para materiais; 

 Eliminar capacidade não utilizada; 

 Reduzir tempo de set-up (preparação); 

 Melhorar a manutenção das máquinas; 

 Adopção de sistemas „Kanban‟; 

 Redução do consumo energético; 

 Redução de barulho; 

 Reciclagem de materiais; 

 Utilização de mais tempo em melhorias; 

 Gestão de controlos visuais. 

A realização dos mapas deve ser feita envolvendo todos os líderes de equipa, de maneira a 

que todos os pontos sejam considerados, e que todas as melhorias possíveis sejam 

identificadas. Existem ícones standards de fácil compreensão para o desenvolvimento do 

Value Stream Mapping, de maneira a que a sua leitura seja universal. Esses ícones são 

apresentados na Figura 8. 

 

Figura 8 - Ícones utilizados no VSM (base de dados P&G) 
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A conjugação destes ícones, com a informação obtida „no terreno‟ dá origem ao Value Stream 

Mapping, que pode ter o aspecto do exemplo representado na Figura 9. 

 

 

Este texto foi baseado em Lian e Landeghem(2002) e na base de dados de conhecimento 

interno da P&G. 

2.5 Root Cause Analysis 

Uma das ferramentas utilizadas para nos ajudar a compreender os problemas e melhorá-los, é 

o chamado Root Cause Analysis ou Análise da Causa Raiz. É um método estrutural que pode 

ser aplicado a vários níveis dentro de uma organização, incluindo processos cujas 

consequências do seu mau funcionamento afectam a produtividade, fiabilidade, qualidade, 

segurança. Este método pode ser aplicado a incidentes únicos, ou pode também ajudar a 

perceber problemas crónicos.  

Esta simples ferramenta foi pensada para ajudar os investigadores a descobrir: 

 O QUE aconteceu (qual é o problema); 

 COMO aconteceu; 

 PORQUÊ que aconteceu. 

O que acontece muitas vezes, é que as pessoas que investigam os problemas preocupam-se 

apenas em descobrir o que e como aconteceu, e não porquê que se deu esse mesmo 

acontecimento. Imaginando uma situação corrente numa fábrica, imaginemos que um 

operador deveria ter carregado no botão A, mas em vez disso carregou no botão B. A 

conclusão típica de investigação deste problema seria que o que lhe deu origem foi um “erro 

do operador”. Não deixa de ser uma análise válida ao que aconteceu e como aconteceu, no 

Figura 9 - Exemplo de Value Stream Mapping (base de dados P&G) 
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entanto seria interessante perceber porquê que o operador se enganou ao seleccionar o botão. 

Neste caso, poderíamos formular algumas hipóteses, tais como os botões estarem mal 

assinalados, o procedimento ser confuso, ou até o operador não estar preparado para esta 

tarefa em particular. Estas questões são importantes para perceber o “porquê” dos problemas 

ocorrerem, e para dar uma melhor resposta à criação de uma solução. A solução gerada por 

esta ferramenta para o exemplo apresentado, seria por exemplo, verificar se as etiquetas dos 

botões estão em condições, em vez de apenas alertar os operadores a terem mais cuidado 

quando manusearem os botões. 

A causa raiz pode ser definida como uma causa básica que pode ser identificada num espaço 

de tempo aceitável, que pode ser controlada e para a qual podem ser encontradas soluções de 

maneira a evitar problemas recorrentes. Os quatro principais passos para encontrar a causa 

raiz e gerar uma solução são os seguintes: 

 Recolha completa de dados; 

 Visualização de dados (converter dados em gráficos, de maneira a facilitar a 

identificação de falhas); 

 Identificação da causa raiz; 

 Recomendação de hipóteses de solução e implementação. 

A procura da causa raiz pode seguir um método muito simples, cuja estrutura de pensamento 

assenta numa ferramenta chamada „diagrama espinha de peixe‟ ou „diagrama de causa-efeito‟ 

(Figura 10) e cujo objectivo é procurar as causas, desde o efeito visível, até à raiz. Para vários 

aspectos possíveis (método, máquinas, materiais, homem, gestão, ambiente, etc.), introduzem-

se as causas possíveis do que poderia originar o efeito, para posterior análise. 

Este texto foi baseado em Heuvel, Lorenzo, Montgomery, Hanson e Rooney (2005) e Latino 

(2002). 

Figura 10 - Diagrama Espinha de Peixe (Causa-efeito) 
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3 A filosofia I.W.S. na Procter & Gamble 

I.W.S – Integrated Work Systems é um modelo de gestão integrado, uma filosofia ou cultura 

organizacional implementada na P&G, que resume a optimização e melhoria dos métodos 

desenvolvidos ao longo dos anos, num sistema eficaz de gestão operacional. 

Este modelo permite a estandardização das estratégias de gestão de todas as fábricas da P&G 

em todo o mundo, de maneira a tornar possível o tão crítico aumento de competitividade 

necessário hoje em dia. A base do IWS assenta em três estratégias antigas de gestão criadas 

entre os anos 60 e 80 (Figura 11): 

HPWS – High Performance Work Systems, uma abordagem de gestão focada na elevada 

performance baseada na capacidade das pessoas, e que prima em pontos como a formação dos 

funcionários, a compensação baseada nos resultados, a autonomia e responsabilidade dos 

trabalhadores ou a segurança no emprego; 

TPM – Total Productive Maintenance, tão conhecida pela sua origem na Toyota no Japão, e 

cuja filosofia assenta numa relação entre produção e manutenção, baseada em três pontos 

essenciais: Eficiência Total (máxima eficiência económica e rentabilidade), Manutenção Total 

(equipamentos pensados e desenhados tendo em mente a fiabilidade e facilidade de 

manutenção) e a Participação Total (todos os empregados são responsáveis, através das 

actividades de manutenção autónoma, pelo estado de saúde do seu equipamento); 

PR – Process Reliability, um indicador de desempenho e uma estratégia de medição de 

performance que sintetiza num único indicador todos os aspectos relativos à organização 

(qualidade, manutenção e produção), e que permite agir sobre cada um dos pontos onde há 

maiores perdas, de maneira a aumentar a performance global do sistema. 

 𝑃𝑅 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢 çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢 çã𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
×

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒  𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒  𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎
×

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢 çã𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜  𝑑𝑜𝑠  𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠  𝑑𝑒  𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢 çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

O sistema IWS está dividido em 12 pilares, e cada um deles possui métodos e ferramentas 

próprios que devem ser seguidos na organização diariamente. Em seguida apresenta-se cada 

um dos pilares (Figura 12) e o seu contributo para o objectivo do sistema, enfatizando aqueles 

com maior relevância para os projectos realizados na empresa. 

Figura 11 - A origem do IWS 
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3.1 Os 12 pilares do IWS 

Focused Improvement 

O objectivo da melhoria focada é permitir a redução de perdas e defeitos através da sua 

análise, da análise da causa raiz e da melhoria da fiabilidade dos processos. Assim maximiza-

se a eficácia dos equipamentos, processos e organizações. Está dividido em 4 fases, como se 

pode ver na Tabela 1. 

Tabela 1 - Fases do Focused Improvement 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Eliminar a rápida 

„deterioração‟ controlando 

as principais fontes de 

„contaminação‟. Melhorar a 

acessibilidade. 

Corrigir fraquezas 

de desenho e de 

fabricação. 

Estudar análises 

de falhas 

Desenvolver novos 

processos, materiais 

ou tecnologia 

 

A principal ferramenta fornecida pelo FI para resolução de problemas é o chamado “7 Steps”. 

É um método que recorre a sete passos que deverão ser seguidos criteriosamente para atingir 

uma solução para o problema. Esta ferramenta utiliza-se quando existem problemas crónicos. 

Os 7 passos são os seguintes: 

Passo 0 - Preparação - definir claramente prazos, tarefas, expectativas e recursos. 

Estabelecer uma dinâmica de equipa; 

Passo 1 - Compreender a situação – Compreender a situação actual e definir metas, 

recolher informação de várias fontes, incluindo observações no local, e estratificar os 

dados recolhidos. Utiliza-se um método chamado 5W‟s e um H (Who, What, When, 

Where, Wich, How); 

Focused Improvement

Work Process Improvement

Leadership

Organization

Autonomous Maintenance

Progressive Maintenance

Education & Training

Initiative Management

Supply Network

Quality

Health/Safety/EnvironmentIWS 

Figura 12 - Pilares do IWS 
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Passo 2 – Expor e eliminar anormalidades - Devolver o equipamento às condições 

básicas identificando os defeitos e criar uma imagem da situação ideal; 

Passo 3 – Analisar as causas - Usando técnicas apropriadas (Root Cause Analysis, 

Cause-effect Diagram, Why-Why), analisar para identificar e verificar a causa raiz; 

Passo 4 – Planear a melhoria - Desenvolver contra-medidas, avaliar e escolher a 

contra-medida, considerando os efeitos secundários que essa medida possa acarretar. 

Desenvolver o plano de implementação da melhoria; 

Passo 5 – Implementar a melhoria – Verificar o plano e os seus procedimentos, 

materiais e ferramentas necessárias. Desenvolver a formação de segurança e operação 

necessária. Implementar a melhoria planeada com uma integração vertical; 

Passo 6 – Verificar os resultados – Avaliar a situação actual em comparação com a 

planeada e verificar os resultados; 

Passo 7 – Consolidar os ganhos - Desenvolver os standards, treinar para manter os 

resultados e desenvolver uma recomendação de reaplicação. 

Work Process Improvement 

O objectivo do pilar de Melhoria de Processos de Trabalho é a optimização e estandardização 

de processos de maneira a aumentar a produtividade e reduzir custos. Por “trabalho 

estandardizado” entende-se que cada pessoa/equipamento efectua a mesma tarefa sempre da 

mesma maneira, sem variabilidade; o processo de trabalho é visualmente fácil de 

compreender através da identificação de componentes e controlos visuais; cada processo de 

trabalho está sincronizado com o resto da fábrica. 

Esta vertente de melhoria é importante, porque se não se fizer a mesma tarefa sempre do 

mesmo modo, não se pode prever a produtividade, não se pode saber se estão a acontecer 

melhorias e pode-se criar um risco de segurança para as pessoas. Sem controlos visuais gasta-

se demasiado tempo em inspecções e não é facilmente perceptível se tudo está a funcionar 

dentro dos parâmetros normais. Quanto à totalidade de processos sincronizados, a sua 

importância é evidente, já que se cria um fluxo regulado e contínuo, sem se criar inventário 

intermédio e trabalho desequilibrado. 

Tal como referido na introdução, este pilar segue 5 passos base, e dentro de cada um devem 

ser efectuadas as tarefas necessárias: 

 

 Passo 0 – Preparação da equipa 

Objectivos: 

 Definir qual o problema a resolver e qual é a perda; 

 Definir quem vai ser a equipa a trabalhar no projecto; 

 Definir metas temporais e quais os recursos disponíveis; 

 Assegurar que a equipa compreende os 5 passos; 

 Assegurar que o problema pode ser resolvido através dos 5 passos do WPI através do 

esquema apresentado na Figura 13. 
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 Passo 1 – Compreender a situação actual 

Objectivos: 

 Descrição do método actual do processo, através de mapa de fluxo; 

 Compreender realmente o fluxo do processo e as relações com outros departamentos 

ou entidades; 

 Definir e estratificar defeitos ou falhas; 

 Identificar oportunidades de melhoria. 

 

 Passo 2 – Restaurar o processo de trabalho 

Objectivos: 

 Repor as condições originais definidas para a execução do processo de trabalho. 

 

 Passo 3 – Implementar melhorias 

Objectivos: 

 Desenvolver o método ECRS para todas as tarefas. Identificar tarefas a eliminar, 

alterar, reduzir ou simplificar; 

 Desenhar o novo procedimento de trabalho, em linha com a sincronização da fábrica; 

 Criar um processo de controlo visual; 

 Resolver os restantes pequenos problemas. 

O esquema da Figura 14 mostra o método que deve ser seguido para estratificar as tarefas a 

eliminar/reduzir/alterar/simplificar. 

 

Figura 13 - Flowchart de análise de problema 
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 Passo 4 – Estandardização e reaplicação 

Objectivos: 

 Treinar todas as pessoas para o novo procedimento; 

 Documentar o novo processo de trabalho; 

 Reaplicar o conhecimento a processos semelhantes; 

 Documentar o WPI executado - Figura 15; 

 Acompanhamento: os resultados mantêm-se durante pelo menos 3 meses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Flowchart de estratificação de tarefas 

Figura 15 - Poster final do WPI 
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Leadership 

O pilar de liderança tem como objectivo dotar a organização das ferramentas necessárias para 

que os líderes a conduzam de maneira a que esta apresente resultados de negócio superiores 

através da implementação do método IWS. 

Organization 

O pilar de organização fornece ferramentas e capacidade que suporta a necessidade de 

negócio definida pelo pilar de liderança através do envolvimento de todos os colaboradores e 

da mentalidade de zero defeitos.  

Autonomous Maintenance 

A manutenção autónoma tem como objectivo implementar nas equipas uma filosofia de zero 

defeitos sem necessidade de intervenção externa. 

Progressive Maintenance 

A manutenção progressiva permite atingir óptimas condições de equipamento e de processo 

de uma forma eficiente e ao menor custo. 

Education & Training 

O pilar de educação e treino cria capacidade para eliminar perdas devidas a faltas de 

habilidades/conhecimento ou à ineficácia dos sistemas de treino. 

Initiative Management 

A gestão de iniciativa fornece sistemas para definir, desenhar e implementar projectos ao 

menor custo eliminando defeitos, perdas e trabalho extra. 

Supply Network 

O pilar da cadeia de abastecimento visa assegurar a capacidade de eliminar perdas como 

definido pelas necessidades do negócio e pela CBN (Compelling Business Need) da fábrica, e 

a integração dos fornecedores e clientes de maneira a criar um sistema óptimo de inventário, 

planeamento e produção. O estado ideal deste pilar seria definido pela sua habilidade para 

preencher perfeitamente as necessidades de capacidade da cadeia de abastecimento. 

Este pilar promove alguns paradigmas: 

1. A larga escala das cadeias de abastecimento 

 As cadeias de abastecimento trazem melhores resultados quando toda a sua extensão é 

considerada, ao contrário da optimização local; 

 Os competidores são as empresas que competem pelo mesmo negócio e pelas cadeias 

de abastecimento; 

 Os clientes e fornecedores fazem parte da nossa cadeia de abastecimento; 

 Os comportamentos da liderança, tais como as recompensas, têm de reflectir esta 

grande abrangência e compreensão da sua extensão; 

 A optimização entre limites traz ganhos limitados; 

 Novas medidas e recompensas aplicam-se ás cadeias de abastecimento; 

 O trabalho na fábrica é definido pelas necessidades da cadeia de abastecimento. Estas 

necessidades constam no CBN e Visão da fábrica. 

2. O consumidor é o chefe 

 O consumidor fornece os sinais para todos os produtos, existentes ou não; 

 As rupturas de stock são da responsabilidade da cadeia de abastecimento; 
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 A sincronização com a procura é a chave para um rápido crescimento. 

3. O sistema de fluxo de abastecimento é o novo desafio 

 A modulação e medição dos fluxos são importantes: o volume, tempo, velocidade 

deve reduzir-se; 

 Existem encravamentos de tráfego nas nossas cadeias de abastecimento 

 Ninguém é responsável pelas capacidades dos fluxos de abastecimento 

 Existem grandes oportunidades nos fluxos de informação e planeamento. 

4. Relações, aliados e adversários 

 As relações simbióticas nas cadeias de abastecimento trazem benefícios; 

 As relações próximas não se aplicam a todas as situações; 

 A competição pode ser destrutiva; 

 A compreensão da interdependência entre os fornecedores, clientes e nós mesmos, cria 

valor.  

5. O foque da cadeia de abastecimento é na capacidade e desempenho 

 É necessário manter sob controlo a avaliação do desempenho e capacidade da cadeia 

de abastecimento. 

Na Figura 16 está representado o fluxo relacionado com a cadeia de abastecimento, desde o 

fornecedor até à “prateleira” (consumidor). A optimização deve focar-se nos principais pontos 

apresentados: a eficácia/eficiência e qualidade do fornecedor, o planeamento interno de 

inventário de materiais, a progressão nas fases do IWS, a qualidade total na fábrica e a 

disponibilidade dos produtos ao consumidor, no tempo necessário e com a qualidade máxima. 

Todos estes factores devem estar sincronizados de maneira a haver um fluxo contínuo de 

informação e um fluxo monetário sem quebras. 

Quality 

O pilar de qualidade tem como objectivo desenvolver a capacidade de assegurar zero defeitos, 

zero incidentes de qualidade, e todas as expectativas e requerimentos definidos pela P&G. 

Health/Safety/Environment 

O pilar de saúde, segurança e ambiente mantém os sistemas que asseguram a segurança das 

pessoas, equipamento e ambiente com o objectivo de zero acidentes e incidentes. 

Figura 16 - Esquema do fluxo da cadeia de abastecimento (base de dados P&G) 
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3.2 Sistema de avaliação do IWS 

O comprometimento de cada fábrica com o sistema de gestão IWS é avaliado através de 

auditorias internas e estratificada por fases distintas, sendo cada uma delas caracterizada por 

níveis de expectativas diferentes em vários pontos a avaliar. Estas fases servem para que seja 

definida uma ordem de desenvolvimento de capacidades, desde um nível básico até avançado, 

para assegurar que a sustentabilidade dos resultados já alcançados se mantém e se possa 

passar ao próximo nível, e para permitir atingir metas de curto prazo consistentes com os 

objectivos de longo prazo. Existem 5 fases, desde a Fase 0, nível básico, até à Fase 4, nível de 

excelência; o objectivo esperado com a evolução das fases é que os resultados aumentem e o 

esforço diminua (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - A evolução entre fases do IWS (P&G) 



Simplificação e melhoria de processos 

22 

4 Projecto de melhoria do processo de confirmações de produção 

4.1 Descrição do processo de confirmação de produção 

O projecto de simplificação dos processos de confirmações de produção no SAP baseou-se 

num método standard denominado “WPI” (Work Process Improvement, em português, 

Melhoria de Processo de Trabalho). Este método segue uma estrutura simples, cuja estrutura 

inclui cinco passos a percorrer: 

 Preparação da equipa e definição de objectivo; 

 Analisar a situação actual; 

 Repor as condições básicas de trabalho; 

 Implementar melhorias; 

 Estandardização de processos de trabalho e reaplicação. 

Depois de criada a equipa para o projecto e definido do objectivo, foi necessário compreender 

a situação actual de funcionamento das confirmações de produção. 

O objectivo definido para o projecto foi o de simplificar ao máximo o processo, reduzindo o 

número de pessoas nele envolvido e automatizando determinados passos necessários à 

confirmação da produção no SAP.  

A situação actual foi analisada e seguia os seguintes procedimentos: 

1. Os operadores, em cada turno, produzem segundo o plano de produção afixado num local 

definido na fábrica; 

2. A 5 minutos do final do turno, os operadores de cada uma das linhas de enchimento, 

acedem a SAP, consultam as PO‟s (Process Orders ou Ordens de Produção) abertas, 

imprimem ou escrevem num papel os números da PO referente à produção que 

realizaram. Depois abrem uma folha Excel (Figura 18 - Ficha de produção) onde registam 

(introduzindo os dados manualmente) toda a informação (número da PO, nome e código 

do produto, nome do operador, data, hora de fim e hora de início da produção, e número 

de caixas produzidas). Levam o contador de caixas a zero, guardam e fecham a folha 

Excel e fecham SAP; 

Figura 18 - Ficha de produção existente 
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3. Até cerca de 20 minutos depois do fim de cada turno, os operadores do turno seguinte do 

Processo e DPE, abrem uma folha Excel específica para cada departamento, que utiliza os 

valores de produção que os operadores das linhas de enchimento inseriram nas fichas de 

produção, para calcular as quantidades de lixívia e garrafas necessárias para produzir 

aquela quantidade de caixas. Acedem também ao SAP, registam o(s) número(s) da(s) 

PO‟s e fazem a confirmação manual no SAP, utilizando os valores calculados através da 

folha Excel. Guardam e fecham a folha Excel e fecham o SAP; 

4. Depois de os operadores dos departamentos de Processo e DPE fazerem as confirmações, 

os operadores da linha de enchimento acedem ao SAP, voltam a abrir a ficha de produção 

em Excel, e fazem as confirmações do produto acabado manualmente no SAP.  

Este procedimento estava implementado e documentado na OPL que se inclui no ANEXO B: 

OPL antiga de confirmações de produção. 

De referir que para efectuar as confirmações, todos os operadores têm de inserir o número da 

P.O., a quantidade a confirmar, a hora de início e fim de produção, e seleccionar se vão fazer 

uma confirmação parcial ou final (Figura 19). Todos estes passos têm um intervalo de tempo 

definido, pelo que caso haja alguma falha por parte dos operadores em confirmar 

atempadamente, geram-se erros no sistema. Além disso, caso as quantidades inseridas estejam 

erradas geram-se também erros no sistema, o que acontece frequentemente. 

Este procedimento dura para cada operador cerca de 15 minutos e tem a duração total, desde 

que os operadores inserem os valores de produção nas folhas Excel até à confirmação efectiva 

da produção em SAP, de cerca de 45 minutos. A verificação e correcção de erros consomem 

cerca de 15 minutos ao responsável de PE. Na Figura 20 é esquematizado todo o 

procedimento descrito em cima. 

 

Figura 19 - Interface de confirmação de produção em SAP 
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Há também um trabalho extra da parte do SIP (Site Integrated Planner), que necessita de 

introduzir um pequeno texto na descrição da PO, que mostra as horas que o operador tem que 

introduzir em SAP quando confirma a produção. Isto deve-se a um desfasamento de uma hora 

existente entre o fuso horário em Portugal e o fuso horário do sistema SAP da P&G. 

4.2 Apresentação da solução de melhoria 

Depois de analisada a situação e procedimentos actuais, idealizou-se a hipótese de melhoria, 

de acordo com toda a informação recolhida sobre requisitos e restrições para o novo processo. 

Sabendo que é possível automatizar processos em SAP, recorrendo a SAP Scripting, 

objectivou-se que poderiam ser eliminados alguns passos no procedimento corrente e que se 

poderia automatizar a introdução de dados no sistema. 

Figura 20 - Procedimento de confirmação de produção 
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Através do método ECRS (Eliminate, Combine/Change, Reduce/Rearrange, Simplify), foram 

identificadas as tarefas/passos a eliminar, alterar, reduzir ou simplificar (Tabela 2). 

Tabela 2 - ECRS 

TAREFA E C R S 

1.Processo, DPE, Enchimento – SAP Coio – No início do turno, imprimir 

PO‟s  

●    

2. Enchimento – no fim do turno, actualizar a ficha de produção Excel com 

a quantidade produzida  

   ● 

3. DPE, Processo – abrir folha de Excel que converte a produção nas 

quantidades correspondentes de lixívia e garrafas  

●    

4. DPE, Processo – SAP Cork – confirmar manualmente as garrafas e 

lixívia com os valores retirados da folha Excel  

● ● ●  

5. Enchimento – SAP Cork – depois do DPE e processo confirmarem as 

garrafas e lixívia, confirmar manualmente a quantidade de caixas  

   ● 

6.Responsável de PE verifica as confirmações e corrige erros     ● 

Identificaram-se algumas tarefas desnecessárias que atrasam largamente o processo. Foram 

definidos os seguintes objectivos para o novo procedimento: 

 Evitar que os operadores acedam ao SAP para imprimir/anotar o número das PO‟s, 

automatizando este passo, de maneira a que quando o operador inicie o turno, as PO‟s 

estejam já apresentadas no terminal informático da linha de enchimento, numa folha 

Excel; 

 Reduzir o número de pessoas envolvidas no processo de confirmação por cada turno, 

centralizando a confirmação de garrafas, lixívia e caixas de produto acabado numa 

pessoa só. Elimina-se o passo em que os operadores do Processo e DPE confirmam a 

lixívia e garrafas numa tarefa independente, num horário específico; 

 Reduzir ou eliminar totalmente a introdução de dados manualmente em SAP, de 

maneira a evitar erros recorrentes neste passo, e recorrendo a VBA e SAP Scripting. 

 Centralizar numa única folha de Excel, a conversão de caixas de produto acabado em 

quantidade de garrafas e lixívia correspondente; 

 Alterar e simplificar a ficha de produção que é confusa e requer a introdução de dados 

desnecessários; 

 Reduzir drasticamente o tempo total de confirmação; 

 Evitar que o SIP tenha que introduzir um texto com as horas a introduzir em SAP 

durante a confirmação. 
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Assim, para que se pudesse dar início ao desenvolvimento da nova ferramenta para a 

confirmação das produções, idealizou-se um novo procedimento baseado nos objectivos 

definidos para a melhoria do processo, o qual é descrito no esquema da Figura 21.  

Com base neste procedimento e depois de acompanhado „no terreno‟ todo o processo de 

confirmação existente para um melhor entendimento do processo, iniciou-se o 

desenvolvimento das ferramentas para confirmação automática da produção no SAP, as quais 

são apresentadas no Capítulo 4.3. 

Após o desenvolvimento e implementação do novo método e ferramentas, as melhorias a 

nível de tempo de confirmação e quantidade de erros foram evidentes, assim como a 

motivação dos operadores, já que foi abolido um método complexo, moroso e nada produtivo. 

Além disso, esta redução drástica de tempo e quantidade de pessoas a confirmar, permite 

libertar mais tempo para produção e actividades de CIL (Cleaning, Inspecting and 

Lubricating), o que melhora ligeiramente o PR do sistema, medida tão importante do IWS. 

Figura 21 - Novo procedimento de confirmações de produção 
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Figura 22 - Relação entre as diversas folhas Excel 

Os resultados facilmente mensuráveis são apresentados na tabela seguinte (Tabela 3). 

Tabela 3 - Melhorias no processo de confirmação de produção 

Tópico Antes Depois Redução 

Nº pessoas total envolvidas no processo de confirmação 17 8 53% 

Nº de pessoas envolvidas no processo confirmação/turno 6 4 33% 

Acessos a SAP 9 2 78% 

Acesso a folhas de Excel para confirmação 6 4 33% 

Nº de dados inseridos manualmente em SAP/turno 53 0 100% 

Nº de dados inseridos em Excel/turno 30 9 70% 

Tempo de confirmação total (min) 60 < 5 92% 

Erros /dia 1 0,1 90% 

Redução média em todos os aspectos   70% 

Com este método o operador não tem que aceder a SAP em nenhuma situação, tendo apenas 

que inserir o nome de utilizador e palavra-chave na interface apresentada. Este é um ponto 

importante, já que o sistema SAP não está disponível em português, e muitos dos operadores 

não tem formação em Inglês, trabalhando por intuição, colocando apenas os dados nos 

campos necessários. 

4.3 Apresentação das ferramentas desenvolvidas 

Para implementar o novo método de confirmação, desenvolveram-se 4 novas folhas em Excel: 

3 fichas de produção simplificadas (uma para cada linha de produção) onde os operadores 

inserem as quantidades que produziram, e uma folha de confirmação, que é onde 

efectivamente se faz a confirmação automática em SAP. As antigas fichas de produção e as 

folhas de conversão de quantidades de produto acabado em quantidades de garrafas e lixívia 

deixaram de ser utilizadas. As quatro novas folhas estão interligadas, partilhando alguns 

dados entre si. A folha de confirmações funciona como um ficheiro central, onde estão 

agrupados todos os dados de plano de produção e os dados contidos nas fichas de produção 

das linhas. Por outro lado, as fichas de produção retiram a informação da produção planeada 

da folha de confirmação. Esta relação está esquematizada na Figura 22. 

 

Folha de
confirmação

Ficha de
Produção 1L

Ficha  de
Produção 2L

Ficha de
Produção 4L
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Figura 23 - Nova ficha de produção 

O procedimento funciona da seguinte maneira: 

1. O processo inicia-se quando o SIP cria o plano de produção para o dia seguinte em 

SAP. Este é responsável por abrir a folha de confirmações (Figura 24) e carregar num 

botão, cuja macro acede ao SAP e guarda o plano de produção na folha Excel. Logo 

que este passo seja efectuado, qualquer dos operadores na linha pode abrir a ficha de 

produção e actualizá-la, na qual aparecem automaticamente as PO‟s (Ordens de 

Produção) para a linha onde o operador se encontra, assim como toda a informação 

necessária à produção (dia e horário de produção, nome e código do produto, 

quantidade planeada, quantidade mínima e máxima). 

2. No início dos turnos, cada operador abre a ficha de produção (Figura 23) e verifica 

qual o produto que tem de produzir, funcionando assim identicamente ao plano de 

produção afixado na fábrica. No final do turno, cada operador verifica qual a 

quantidade de caixas que produziu, no contador da linha, e insere esse valor na ficha 

de produção, assim como o seu nome e o horário em que produziu as caixas. Estes 

quatro dados são os únicos que tem que inserir. Depois carrega no botão „Confirmar‟ e 

os dados são registados automaticamente na folha „Todos dados‟ onde estão 

guardados os dados de produção do mês. 

Figura 24 - Folha de confirmações 
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3. No início do turno da manhã e da tarde, um operador responsável abre a folha de 

confirmações e verifica que todos os dados de produção do turno anterior foram 

inseridos. A folha converte automaticamente a quantidade de caixas produzidas nas 

quantidades de garrafas e lixívia respectivas, informação esta que é apresentada na 

interface inicial. Depois de verificar que tudo está correcto, carrega num botão para 

seleccionar as caixas a confirmar, e carrega num outro botão que faz a ligação a SAP e 

confirma automaticamente as quantidades de caixas de produto acabado, garrafas e 

lixívia. Todos os dados necessários são introduzidos automaticamente, por isso o 

trabalho humano e os toques são próximos de zero. 

4. Quando a confirmação é efectuada, a informação do plano de produção é também 

actualizada, e as PO‟s já confirmadas desaparecem da interface. 

5. Após as confirmações o responsável de PE, apenas tem que verificar as confirmações 

e também se foram criados erros no SAP devido a, por exemplo, falta de stock virtual. 

Sempre que é necessário um novo acesso a SAP, o utilizador tem que inserir o nome de 

utilizador e palavra-chave, na janela apresentada na Figura 25. 

Este procedimento está pormenorizado com figuras detalhadas na OPL criada para o efeito, e 

disponibilizada no site interno da fábrica, conhecido como PortoNet, onde se guardam todos 

os documentos activos, e ao qual todos os funcionários têm acesso. Esta OPL, assim como o 

procedimento e sumário do sistema, o poster criado pelo líder do pilar de WPI, e a 

apresentação detalhada das ferramentas, são apresentados nos Anexos C a J. 

Existem alguns meios de segurança de maneira a tornar quase impossível a ocorrência de 

erros ou a impossibilidade de funcionamento do sistema. As principais falhas que podem 

ocorrer são as seguintes: 

1. SIP não actualizar a folha de confirmações depois de criar as PO‟s; 

2. Operador seleccionar PO‟s para fechar, quando apenas é para fazer uma confirmação 

parcial (apenas no caso da lixívia e garrafas, já que na confirmação de produto 

acabado a confirmação é sempre final); 

3. Produção ultrapassar o lote máximo (SAP não permite a confirmação acima da 

tolerância); 

4. Falha na rede interna da fábrica; 

5. Alteração ou adição de códigos de produtos. 

Em relação ao ponto 1, caso a folha de confirmações não seja actualizada, a informação sobre 

as PO‟s abertas não aparece nas fichas de produção. Neste caso os operadores podem 

consultar o plano de produção afixado na fábrica e introduzir os dados nas linhas especiais 

criadas para o efeito (Figura 26). 

 

Figura 25 - Janela de Login em SAP 
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Figura 26 - Linhas de backup  

No caso do ponto 2, esta falha foi protegida através de uma tabela matriz criada na folha, que 

faz o cruzamento dos dados de produção planeada, com os dados da produção seleccionada a 

confirmar. Caso o operador seleccione uma PO que não é para fechar, é apresentada uma 

mensagem de erro e o operador tem que verificar a selecção. 

Nas situações pontuais previstas no ponto 3, o operador insere a quantidade extra numa célula 

definida para o efeito, e essa produção é confirmada independentemente, com uma PO criada 

para essa quantidade. 

Caso aconteça uma falha na rede interna da fábrica (situação improvável), então a produção 

terá que ser registada num papel e confirmada mais tarde. 

A alteração ou adição de códigos de produtos acabado ou lixívia foi considerada, e sendo 

assim a Folha de confirmações foi desenvolvida tendo em conta essa possibilidade. Foi criada 

uma tabela onde estão os códigos actuais existentes e na qual existem espaços para a 

introdução de novos códigos. Existe também a possibilidade de se modificar a densidade das 

diversas lixívias, visto que as fórmulas podem ser alteradas, e a densidade é um elemento 

necessário ao cálculo da quantidade de lixívia a confirmar, já que esta é confirmada em quilos 

e não em litros. 

Estas melhorias foram desenvolvidas depois do método estar já implementado. O 

acompanhamento dos operadores na utilização das novas folhas, a opinião dos mesmos e a 

análise dos erros sucedidos foram importantes para a melhoria da nova ferramenta.  
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5 Projecto de gestão de aderência ao plano de produção 

5.1 Descrição do processo de gestão de aderência ao plano de produção 

A aderência ao plano de produção (MPSA – Master Production Schedule Adherance) 

representa a quantidade de lotes produzidos dentro das tolerâncias definidas em sistema. Esta 

medida é um dos requisitos definidos pelo IWS para a transição entre fases (Tabela 4). 

Tabela 4 - Requisitos de MPSA entre fases do IWS 

Fase Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

MPSA Base > 80 % > 90 % 
> 95 % e a 

aumentar 

> 95 % e a 

aumentar 

A aderência ao plano de produção é registada automaticamente em SAP aquando das 

confirmações de produção. A informação relativa às PO‟s abertas está contida em SAP, pelo 

que quando se faz a confirmação de produto acabado, é verificado se as tolerâncias foram 

respeitadas. As tolerâncias a respeitar a nível de volume de produção são de +/- 10% em 

relação à quantidade planeada, enquanto que a nível de tempo de produção, a restrição é o 

cumprimento da produção planeada no dia para o qual a mesma foi planeada. Pode existir 

pontualmente uma tolerância com um máximo de 3 horas, caso a produção ultrapasse o tempo 

planeado e entre no dia seguinte.  

Quando a produção está dentro das tolerâncias definidas, SAP considera um Hit (acerto no 

objectivo), enquanto que caso a produção não esteja dentro dos limites é considerado um Miss 

(falha do objectivo). Além disso, caso as PO‟s sejam alteradas depois de criadas, ou caso se 

criem PO‟s sobrepostas, estas vão ser consideradas Miss’s. Através de uma transacção 

específica em SAP, é possível verificar todas as PO‟s, se foram consideradas Hit ou Miss 

(H/M) e qual o diagnóstico atribuído aos Miss’s (Figura 27). Nesta mesma transacção, pode 

atribuir-se um ou mais RC (Reason Code – código de razão), para justificar a falha registada. 

Por exemplo, caso uma máquina avarie durante a produção, o lote vai ser falhado, e ao 

confirmar a quantidade produzida, vai ser registado como um lote falhado em SAP. Depois, 

pode atribuir-se um código que corresponde a uma razão, neste caso uma avaria numa 

máquina. Isto serve para que haja um acompanhamento das principais razões que levam a 

falhas de lotes, de maneira a criar um plano de acção com o objectivo de melhorar a eficiência 

do sistema. 

Figura 27 - Interface SAP de gestão de MPSA 
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A lista de RC‟s é mantida a nível local, sendo criada com base nas informações da fábrica e 

do histórico de causas raiz para a falha de lotes. Dentro desta lista, podem incluir-se desde 

avarias em máquinas, falta de pessoal, falhas do sistema informático até à falta de água ou 

electricidade. Quando um lote de produção falhado seja causado por um factor não 

controlável pela fábrica, como por exemplo a falta de electricidade, este Miss pode ser 

excluído de maneira a que o nível de aderência ao plano de produção não seja negativamente 

afectado. 

A actualização do MPSA é da responsabilidade do SIP, e deve ser efectuado diariamente de 

maneira a que se possam discutir as causas para as falhas também diariamente, entre todos os 

envolvidos, e criar um plano de acção. A actualização dos RC‟s é feita manualmente e através 

dos códigos, o que pode criar confusão já que existem bastantes códigos. Já que este 

procedimento deve passar a ser feito diariamente, é necessário que seja fácil e rápido, pelo 

que surge a necessidade de automatizar certas tarefas repetitivas. 

Os relatórios de MPSA para a percentagem de aderência e estratificação de frequência de 

RC‟s são criados automaticamente em SAP em 2 transacções diferentes, sob a forma de 

tabelas numéricas. Estes têm também que ser utilizados diariamente, pelo que caso fosse 

possível criar uma ferramenta que permitisse gerir a aderência e criar relatórios visuais 

(gráficos) ao mesmo tempo, seria bastante útil para a sua análise. 

Desta forma, espera-se que com a análise e acompanhamento devido das falhas verificadas se 

consiga melhorar a aderência ao plano de produção e assim aumentar a fiabilidade do sistema 

produtivo da fábrica. Esta medida está directamente relacionada com a disponibilidade de 

produtos, e sendo assim, quanto mais próxima de 100% for a aderência, mais próxima de zero 

é a probabilidade de haver rupturas de stock de produtos. 

Esta medida está documentada através do DMS (Daily Management System) apresentado nos 

Anexos K, L e M (sistema, procedimento e esquema de fluxo). 

5.2 Apresentação da solução proposta 

A necessidade de uma ferramenta que permitisse visualizar e estratificar facilmente as causas 

para lotes falhados, levou à idealização da solução. O que se espera é que se reúna numa 

ferramenta um meio de gestão da aderência automaticamente em SAP, e de criação de 

relatórios de aderência e estratificação de causas raiz, de maneira a utilizar esses dados no 

desenvolvimento de planos de acção para melhoria da fiabilidade. 

Sendo assim, a ferramenta idealizada seria desenvolvida em Excel e VBA juntamente com 

SAP Scripting, mantendo todos os dados necessários agrupados numa única folha Excel de 

fácil utilização. 

O procedimento para actualização seria idêntico ao procedimento manual em SAP, mas com 

uma interface em Excel, na qual se selecciona a razão para as falhas, ao contrário de inserir o 

código de razão. Ao enviar os dados para SAP, as razões são convertidas nos respectivos 

códigos, e é criado automaticamente um histórico dos dados. Com base neste histórico, e 

seleccionando as datas requeridas, é criado um gráfico que estratifica as razões sucedidas 

nesse intervalo. A ideia é utilizar esta ferramenta diariamente, na reunião diária da fábrica 

(reunião entre todos os team leaders, onde se discutem os problemas existentes), de maneira a 

expor os problemas aos responsáveis e idealizar melhorias que são colocadas nos planos de 

acção de cada departamento afectado. 
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5.3 Apresentação da ferramenta desenvolvida 

A ferramenta criada apresenta uma interface semelhante à do SAP. O utilizador apenas 

selecciona a data de início do intervalo, já que a data de fim é seleccionada automaticamente 

como a data actual. Ao carregar em “Actualizar”, e depois de inserir o nome de utilizador e 

palavra-chave, a informação é retirada do SAP, tal como apresentado na Figura 29. O 

utilizador selecciona então qual a razão para cada diagnóstico apresentado, e quando terminar 

carrega em “Enviar”; os códigos de cada razão são enviados para SAP e os dados são 

guardados numa folha que contém todo o histórico. 

Na folha “Reports” são apresentados os relatórios necessários à análise da aderência e 

preparação de planos de acção (Figura 28). O utilizador selecciona o intervalo que pretende 

consultar e a folha é actualizada automaticamente. Neste relatórios, a aderência ao plano de 

produção é apresentada separadamente para cada linha de produção, o que evidencia qual a 

linha que necessita de maior atenção. É também apresentada a aderência ajustada e não 

Figura 28 - Folha de gestão de relatórios de MPSA 

Figura 29 – Folha de gestão de MPSA 
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ajustada, ou seja, antes de inserir os RC‟s e depois de inserir os RC‟s. Alguns dos RC‟s, como 

explicado anteriormente, permitem que uma falha seja excluída da análise de desempenho, já 

que pode representar uma situação não controlada pela fábrica. Estes dados são apresentados 

sob a forma de tabela e graficamente, o que permite uma melhor análise dos dados.  

A análise de desempenho, em relação às razões para as falhas, apresenta a quantidade de 

falhas e a estratificação das razões, também separadamente para cada linha de produção. Esta 

separação é importante visto que permite identificar problemas crónicos numa linha 

específica, o qual deve ser resolvido através da metodologia standard que se aplica à 

resolução deste tipo de problemas, “Focused Improvement”. 

Desta forma desenvolve-se uma ferramenta simples, com utilidade para a identificação e 

visualização de problemas que podem ser resolvidos recorrendo a métodos conhecidos e já 

utilizados por todos os team leaders.  

A utilização desta folha está explicada em pormenor e documentada na OPL criada, 

apresentada no Anexo N. 
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6 Projecto de melhoria do processo de reconciliações de inventário 

6.1 Descrição do processo de reconciliações de inventário 

Os inventários são realizados semanalmente, efectuando a contagem manual de todos os 

materiais presentes na fábrica. As contagens são feitas por departamentos, sendo da 

responsabilidade dos operadores dos mesmos. O processo de reconciliação de inventários tem 

como objectivo ajustar o stock disponível em SAP de acordo com o stock real presente na 

fábrica. Desta forma analisam-se todos os ganhos ou perdas que aconteceram durante a 

semana, em relação ao consumo teórico calculado em SAP e mantém-se um nível de controlo 

bastante elevado sobre os consumos de materiais. Além disso, mantém-se um registo de todos 

os dados, o que possibilita o ajuste do scrap dos materiais, ou seja, a percentagem de material 

assumida como perda durante o fabrico, devido a defeitos de processo durante a produção. 

Teoricamente, e devido ao esforço constante em melhoria contínua e qualidade total presente 

na empresa, estas percentagens deverão tender a baixar para todos os materiais. 

Analisando a situação actual no momento em que se iniciou o processo de melhoria, o 

procedimento de reconciliações era bastante demorado e repetitivo. Os dados de contagem 

recolhidos e todos os dados de inventário em SAP eram inseridos manualmente em Excel para 

registo e análise de variações, e posteriormente, os valores de contagem inseridos 

manualmente em SAP para cada material (cerca de 65 materiais). 

O responsável pelos inventários faz a contagem dos materiais de embalamento, enquanto que 

os operadores dos departamentos de processo e DPE fazem a contagem dos materiais de 

fabrico de lixívia e embalagem respectivamente. Estes entregam os inventários em papel ao 

responsável, o qual passa os dados para Excel manualmente. Para efectuar o inventário do 

DPE, existe uma folha individual que converte as garrafas em stock e o material moído na 

respectiva quantidade de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e corante, para adicionar ao 

valor de PEAD virgem em stock (Figura 30). 

Figura 30 - Esquema do processo de realização de reconciliações de inventário 
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Além disso, o stock disponível em SAP é impresso em papel e posteriormente introduzido em 

Excel manualmente. Sempre que se realiza um inventário é necessário introduzir todos os 

códigos dos materiais para imprimir os valores de stock. 

Posteriormente, o responsável executa uma reconciliação de inventário em SAP, no qual 

introduz os valores de stock dos 65 materiais manualmente. Como seria de esperar este 

procedimento é demorado e repetitivo, e sujeito a erros. 

6.2 Apresentação da solução proposta 

A melhor solução para este procedimento seria a automatização das tarefas repetitivas e a 

concentração das folhas necessárias à realização do inventário. 

O ideal seria a introdução dos dados de inventário registados na folha Excel, automaticamente 

em SAP, o que reduziria em mais de 95% o tempo de esforço humano dispendido na 

reconciliação de inventários na base de dados, além de diminuir drasticamente a possibilidade 

de ocorrência de erros.  

6.3 Apresentação da ferramenta desenvolvida 

Criou-se uma ferramenta cuja interface é semelhante à folha de inventário já utilizada pelo 

responsável, mas cuja utilização é interactiva, ou seja, o utilizador introduz apenas os dados 

necessários, e selecciona as opções de movimentos a realizar. Toda a interacção com SAP é 

automática, tendo o utilizador que inserir apenas o nome de utilizador e palavra-chave. Na 

Figura 31 apresenta-se a ferramenta desenvolvida. O utilizador apenas preenche os campos de 

contagem, sendo o inventário existente em SAP actualizado ao carregar no botão próprio para 

o efeito. Caso haja alguma disparidade anormal, que o utilizador pode verificar através da 

análise das colunas onde são apresentadas as diferenças, este terá que corrigir a contagem, em 

caso de erro. 

 

Figura 31 - Ferramenta desenvolvida para reconciliações de inventário 
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Depois de verificadas as disparidades e de todos os dados estarem efectivamente correctos, o 

responsável carrega no botão “Reconciliação” e o inventário de SAP é actualizado com os 

valores da contagem. 

Foi também criada uma pequena solução para a verificação rápida das confirmações, que 

permite executar as quatro transacções mais utilizadas pelo responsável aquando das 

confirmações de produção, mais rapidamente. 

A OPL criada para a utilização da ferramenta está incluída no Anexo O, e o sistema DMS de 

Production Execution & Control está apresentado nos Anexos P, Q e R. 
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7 Outros projectos - Redução de perdas de PEAD 

7.1 Descrição do problema 

As embalagens da lixívia são fabricadas em cinco máquinas diferentes, consoante o volume 

de cada uma. Todas elas funcionam por insuflação de manga de polietileno, com um molde 

específico para cada tipo de garrafa. Existe 1 máquina para fabrico de garrafas de 4 litros, 1 

máquina para fabrico de garrafas de 2 e 2.5 litros (dois moldes diferentes), e 3 máquinas para 

fabrico de garrafas de 1 litro. As rolhas para as garrafas de 1, 2 e 2.5 litros (o mesmo tamanho 

de rolha para todas) são fabricadas numa outra máquina, que funciona por injecção de 

polipropileno em molde. Tanto no fabrico das garrafas como das rolhas, é adicionado um 

corante específico (branco para as garrafas, e azul para as rolhas). O objectivo deste projecto 

consistia em reduzir as perdas de polietileno, pelo que a sua focalização vai ser no circuito de 

polietileno.  

O circuito de polietileno inicia-se na entrega do mesmo, que chega à fábrica sob a forma de 

pequenas esferas sólidas com cerca de 4mm de diâmetro. O camião cisterna (capacidade para 

cerca de 25 toneladas) é ligado à rede de transporte de polietileno da fábrica e é transferido 

para um dos dois silos, cada um deles com capacidade para 40 toneladas. 

O polietileno é então gerido através de um sistema automatizado, que transfere o polietileno 

dos silos até cada uma das máquinas de fabrico de garrafas. O actual processo de fabrico de 

garrafas é bastante eficiente, já que os excessos de polietileno resultantes do processo em si, 

são aproveitados e reutilizados para fabrico de novas garrafas. O processo dentro da máquina 

é bastante simples, consiste apenas no aquecimento do polietileno juntamente com o corante 

até à temperatura de fusão, saindo essa mistura através de um orifício, em forma de manga 

cilíndrica, que é inserida dentro do molde. Posteriormente, um bico de ar comprimido entra no 

molde e faz a insuflação do polietileno ainda quente, o qual se adapta à forma do molde. O 

que acontece é que, ao fazer a insuflação do polietileno no molde, existe material em excesso 

nos limites da garrafa, que é cortado. Depois de retiradas as aparas (gitos), a garrafa é testada 

com a insuflação de ar, e caso tenha algum furo, é rejeitada pelo sensor de pressão. Os gitos 

caem automaticamente num tapete rolante, e são transportados para um moedor que os 

transforma em grãos, sendo depois inseridos automaticamente na máquina para fundir. 

As garrafas são transportadas para a linha de enchimento (onde é feito o enchimento, 

rotulagem, codificação, arrolhamento e embalagem das garrafas) através de um canal de 

transporte ventilado, que empurra as garrafas até ao local com a força do ar, terminando aqui 

o circuito do polietileno. 

O problema existente neste processo é o consumo de PEAD acima do teoricamente calculado. 

Sendo assim, analisaram-se todas as hipóteses para o facto de o consumo de polietileno ser 

superior ao estabelecido teoricamente. Havia já algumas teorias sobre o que poderia estar a 

acontecer, para justificar estas perdas, umas já verificadas e outras não. 

Uma das hipóteses colocadas pela equipa era o facto de a quantidade de polietileno entregue 

pelo fornecedor ser inferior à quantidade declarada na guia de entrega. O fornecedor, sempre 

que entrega um camião de polietileno, envia uma guia onde constam os dados sobre a 

remessa. Essa hipótese foi testada através de uma pesagem de camião, ou seja, o camião 

cisterna de transporte foi pesado antes e depois da descarga do polietileno, e comparou-se a 



Simplificação e melhoria de processos 

39 

diferença de peso com o valor constante na guia. Os dois valores eram muito próximos, 

apenas com uma diferença desprezável, o que permitiu descartar essa hipótese.  

Uma outra hipótese era poderem estar a acontecer erros crónicos de contagem durante os 

inventários. Os inventários são feitos semanalmente, durante os quais a produção pára para 

que tudo possa ser contabilizado correctamente. No entanto, mesmo que acontecessem erros 

durante a contagem, esses mesmos erros não representam uma perda real, ou seja, é 

contabilizado menos material do que o realmente presente no circuito, mas esse material não é 

efectivamente “perdido”. Foi feito o esquema representado na Figura 32 em baixo 

(pormenorizado no Anexo T) para visualizar o circuito completo de PEAD e todos os locais 

onde o material pode estar presente durante a realização dos inventários. Acompanhou-se um 

processo de inventário completo para analisar possíveis falhas, mas de facto, o procedimento 

é bastante correcto e não poderá originar erros significativos de contagem.  

Outra teoria que poderia explicar a perda de polietileno, seria a diferença de peso das garrafas 

em relação ao definido. De facto, é quase impossível que o peso das garrafas seja exactamente 

igual ao definido, já que teria que se criar condições ditas ideais, para que isso acontecesse, 

como por exemplo, a temperatura da máquina estar sempre constante, a temperatura ambiente 

ser controlada, a espessura da manga de polietileno quente ser perfeitamente igual em todas as 

insuflações, a quantidade de mistura de polietileno virgem e moído ser perfeitamente correcta, 

etc. Através da análise dos dados guardados na base de dados da empresa, acerca das 

pesagens de garrafas no período de aproximadamente 1 ano anterior à data actual, verificou-se 

que efectivamente o peso médio das garrafas é ligeiramente superior ao definido. Através da 

multiplicação dos valores de peso médio pela quantidade de produção de garrafas, no mesmo 

período, chegou-se à conclusão que havia uma perda neste parâmetro. No diagrama causa-

efeito (ou espinha-de-peixe) da Figura 33 estão resumidas as hipóteses de perdas. 

 

Figura 32 - Esquema representativo do circuito de PEAD 
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Visto que as hipóteses de perda de material devido a erros nas entregas, e no circuito interior 

da fábrica estavam negadas, foi necessário quantificar as perdas já conhecidas e admitidas 

como certas no processo de fabrico das garrafas:  

 Garrafas com peso em excesso; 

 Garrafas defeituosas que não podem ser recicladas; 

 Garrafas para testes de qualidade, que também não são recicladas; 

 “Gitos” mais densos que saem da máquina durante os arranques e paragens; 

 Garrafas danificadas durante o enchimento. 

Para analisar a quantidade de perda que estes itens representam, efectuou-se uma pesagem 

durante uma semana, dos sacos de desperdícios que foram para o lixo. É importante referir 

que esta semana de recolha de dados foi uma semana de produção atípica, já que houve 

avarias em máquinas, e o volume de produção foi bastante inferior ao normal, já que a média 

diária de consumo de polietileno é de cerca de 2200 Kg, e nesta semana não passou dos 1700 

Kg. Além disso, quando há paragens de máquinas, as perdas de PEAD são maiores já que 

durante as paragens e arranques existe sempre uma quantidade fixa que se perde. 

Depois de analisados os dados, foi feita a estratificação dos resultados, para permitir a 

visualização dos pontos onde a perda é mais elevada. No Gráfico 2, estão representados os 

resultados obtidos. 

 Gráfico 2 - Estratificação de perdas de polietileno 

Figura 33 - Diagrama causa-efeito para as perdas de PEAD 
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Verificou-se que a grande maioria da perda se encontrava nos desperdícios devido a defeitos, 

paragens/arranques ou danificação. Além disso, desses desperdícios, mais de 50% são “gitos”, 

ou seja, desperdícios de material proveniente de arranques, paragens ou encravamentos das 

máquinas e garrafas no estado bruto (com gitos não aparados). 

7.2 Proposta de melhoria 

Depois de feita a recolha e análise dos dados, tornou-se necessário implementar um plano de 

acção com vista à redução das perdas. Visto que mais de 90% das perdas ocorre em 

desperdícios, seria evidente começar por analisar hipóteses de melhoria nesta área. Para isso 

analisaram-se todas as hipóteses de recuperação de material nos diferentes pontos onde as 

perdas têm origem: 

 Garrafas danificadas durante o enchimento – a recuperação destas garrafas não é 

possível, visto que todas elas contêm vestígios de lixívia no exterior ou estão 

danificadas, o que representa uma restrição ao nível da qualidade. Teria que ser feita 

uma lavagem com água e posterior secagem, o que não é de todo viável em termos de 

custo e tempo. 

 Garrafas para testes de qualidade – o teste de queda é realizado com água no interior, o 

que representa também uma restrição ao nível de qualidade, já que estas garrafas não 

podem ser recolocadas na linha de enchimento, 

 Garrafas defeituosas – a estas garrafas pode ser feita uma triagem visual que permite 

diferenciar aquelas que podem ser aproveitadas. Apenas as que contêm óleos ou 

impurezas não podem ser aproveitadas, já que isso iria contaminar o circuito. As 

restantes podem ser moídas no moedor existente para o efeito. 

 “Gitos” – Alguns destes gitos podem ser moídos no moedor existente. Apenas tem que 

ser feita uma triagem mais rigorosa, excluindo aqueles que estão contaminados ou a 

sua dimensão não o permite. 

Depois de identificadas as hipóteses de melhoria, foi realizada uma apresentação em 

PowerPoint (disponível no Anexo S) para partilhar os resultados obtidos, primeiramente com 

o líder do departamento e depois com os respectivos operadores. A missão identificada foi a 

consciencialização para a redução do desperdício e o esforço na triagem do que é 

efectivamente possível de recuperar. Foi criado um quadro com a disposição standard de um 

quadro “Quick F.I.” (Figura 34) contendo toda a informação relevante, assim como o 

acompanhamento dos resultados obtidos, que foi colocado junto do D.P.E. 

Figura 34 - Quadro Quick FI 
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7.3 Resultados 

Para que fosse possível comparar o resultado final com o valor de desperdício no início do 

projecto, foi necessário analisar os dados de consumos, inventários e recepção de polietileno 

do último ano, para verificar qual a percentagem de scrap real, visto que o valor de scrap 

definido em SAP estava desactualizado (igual a 2,5%). Para obter o valor real de perda, foi 

necessário calcular todos os consumos de SAP sem a percentagem de 2,5% definida como 

perda, de maneira a obter o valor teórico de consumo. Fazendo a contradição entre o valor 

teórico de consumo do último ano e o valor real de consumo, chegou-se à conclusão de que a 

perda efectiva era de 1,66% (folha de cálculo de scrap – Anexo U), o que é um valor aceitável 

visto que através dos dados de contagem de inventário, o saldo do período analisado era um 

pequeno ganho de PEAD em relação à informação de SAP. 

O acompanhamento e análise dos resultados foi efectuado aquando da realização dos 

inventários, e o quadro foi actualizado mensalmente. No gráfico seguinte (Gráfico 3) 

mostram-se os resultados intermédios, e o resultado final, assumido como 1,41% de perda, 

contra os 1,66% no início do projecto. 
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Gráfico 3 - Evolução das perdas de PEAD 
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8 Outros projectos - Value Stream Mapping - Fábrica 

Foi realizado o Value Stream Mapping (em português, mapeamento de fluxo de valor), para a 

fábrica completa. Na Figura 35 - Value Stream Mapping – Estado inicial, são representadas 

todas as áreas da fábrica: a laranja, o DPE, onde se visualiza as 5 máquinas de insuflação e a 

máquina de injecção de rolhas; a azul-claro, o enchimento, onde se podem ver as 3 linhas de 

enchimento e o paletizador; a verde, o processo, onde são identificados todos os tanques 

existentes; a azul-escuro a zona de logística onde são identificados os processos de 

armazenamento e transporte. Na zona superior e inferior (a roxo e amarelo) estão os 

fornecedores de materiais de embalagem e de matérias-primas respectivamente. Para todas 

estas áreas e processos são identificados tempos de ciclo, volumes, tempos de mudança e 

todas as informações relevantes. Esta “fotografia” da fábrica permite a identificação dos 

locais onde há oportunidades de melhoria. Essas oportunidades foram colocadas no Estado 

futuro do VSM que é apresentado na página seguinte, na Figura 36. 

 

 

Figura 35 - Value Stream Mapping – Estado inicial 
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Algumas das oportunidades de melhoria identificadas têm o objectivo de reduzir o tempo de 

valor não acrescentado e o tempo de ciclo. A aquisição de uma nova insufladora de 2L seria 

uma grande vantagem, já que evitaria a mudança de moldes na insufladora actual sempre que 

se pretendesse efectuar a mudança de produto de 2L para 2.5L. A existência de uma outra 

insufladora de 4L seria também uma óptima melhoria, já que permitiria reduzir o tempo de 

ciclo e aumentar a capacidade de produção. Além disso seria um óptimo backup em caso de 

falha de uma insufladora, já que quando acontecem avarias, não há outra solução senão 

comprar garrafas a outra empresa, o que representa um custo elevado e há o risco de 

ocorrerem problemas de qualidade. 

Existem também algumas melhorias na relação com os fornecedores, nomeadamente a 

possibilidade de consignação, redução de tamanhos de lote e criação de um portal dedicado 

aos fornecedores para melhor e mais rápida troca de informação. Estas melhorias têm em vista 

a redução de inventário. 

 

Figura 36 - Value Stream Mapping - Estado futuro 
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9 Conclusões 

A utilização de sistemas de gestão integrada à escala global dentro da mesma organização, 

integrando os clientes e fornecedores na cadeia de abastecimento traz grandes benefícios, mas 

também algumas desvantagens. O contacto com um meio industrial onde esteja presente um 

sistema de gestão de negócio global permite absorver grandes conhecimentos e ter um 

contacto real com os problemas que podem surgir e com as facilidades que o sistema traz. 

A integração dos fornecedores e clientes na cadeia de abastecimento permite uma reacção ao 

mercado imediata, respondendo às necessidades dos consumidores quando o produto é 

preciso nas prateleiras. A eliminação ou redução de processos desnecessários na cadeia de 

abastecimento, permite reduzir o tempo de ciclo, desde a encomenda dos materiais até à 

colocação do produto nas mãos do consumidor.  

No projecto realizado, o contacto diário com o software de ERP – SAP - permitiu verificar 

realmente a grande potencialidade destes sistemas no que diz respeito à produção e 

planeamento. É de facto um sistema quase autónomo de gestão do negócio em que existe um 

ciclo fechado de informação, materiais e fluxo monetário que possibilita o desvio da 

concentração das organizações para aspectos mais críticos como a redução de perdas e 

melhoria contínua, desde que seja bem implementado e utilizado por todos. De facto o 

software SAP pode acarretar um aumento de trabalho para os operadores ou funcionários das 

organizações, já que toda a informação relativa ao funcionamento das mesmas tem que ser 

registada no SAP. No entanto, se tivermos um operador a realizar um pouco de trabalho extra, 

como a confirmar a produção do seu turno, gera-se uma quantidade de informação que afecta 

vários departamentos desde o planeamento até às vendas. Imediatamente, quando ocorre uma 

confirmação no SAP, cria-se um stock de produto acabado que está visível ao responsável de 

distribuição e aos responsáveis de previsão de vendas e de vendas; cria-se um consumo das 

matérias-primas que fica registado, estando o inventário de materiais actualizado em tempo 

real de maneira a que quando se atinja um nível de stock mínimo, essa informação seja 

utilizada para encomendar materiais aos fornecedores; ao mesmo tempo, quando o produto 

acabado é vendido e os materiais encomendados, geram-se as ordens de pagamento que 

automaticamente são processadas pelo SAP e verificadas pelos responsáveis de finanças. 

Existe assim, num pequeno passo que um operador pode realizar, uma enorme quantidade de 

informação que vai ser enviada a todos os departamentos da organização. 

Há no entanto uma grande necessidade de esforço na motivação e educação dos funcionários 

para a utilização do SAP, já que existe a hipótese de surgirem situações inesperadas na 

utilização do mesmo. O que se verifica é que muitas vezes os funcionários são treinados para 

realizar uma tarefa, aprendendo não o conteúdo do que estão a fazer, mas quais os passos que 

têm de efectuar para realizar essa tarefa. Por exemplo, nos casos em que um operador não tem 

conhecimentos de Inglês, e está a utilizar um software desenvolvido em Inglês, caso surja 

uma situação diferente, não conseguirá resolver o problema autonomamente. Surge então a 

necessidade de adaptar os sistemas de gestão aos conhecimentos dos funcionários utilizando o 

conhecimento próprio de cada um para o desenvolvimento de ferramentas que permitam 

simplificar o trabalho do operador. Para que a produtividade da empresa não seja afectada 

pela utilização destes sistemas, já que terá que haver um tempo de trabalho extra dispendido 

pelos funcionários, a automatização de tarefas repetitivas e a melhoria de processos é uma 

solução fácil e barata para uma redução de perdas. 
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Em suma, a utilização de ERP nas empresas globais permite um acompanhamento em tempo 

real de todos os dados e uma monitorização e controlo constantes. Surgem no entanto os 

problemas de implementação, já que pode surgir trabalho extra com a utilização do software. 

A dependência dos sistemas torna-se também muito elevada, já que toda a informação está 

centralizada nas bases de dados das empresas. Caso haja uma falha no sistema, a empresa 

torna-se „cega‟ já que não tem acesso a dados de produção, previsões de vendas e 

planeamento. Em último caso, a produção pode inclusive parar caso aconteçam falhas 

prolongadas dos sistemas. 

Nos vários projectos realizados na empresa, desenvolveram-se ferramentas que visam a mais 

fácil utilização dos sistemas de gestão integrada e a redução do tempo de valor não 

acrescentado na produção. Foi criada assim uma aliança entre os pilares do sistema de gestão 

integrada IWS através da utilização das ferramentas disponibilizadas pelos mesmos, entre o 

sistema de ERP, SAP, cuja utilização é indispensável na empresa e entre os conhecimentos e 

meios tecnológicos existentes com vista ao objectivo único de melhoria da produtividade. 

A importância do projecto de dissertação realizado na empresa foi de extrema importância 

para o contacto directo com os conceitos apreendidos durante o Mestrado Integrado em 

Engenharia Industrial e Gestão e para a aplicação do conhecimento adquirido a nível 

académico. Entre alguns dos conceitos já apresentados, a introdução no meio industrial da 

multinacional Procter & Gamble permitiu contactar com várias metodologias como: 

 Produção Lean 

 Sistemas de produção Produce to Demand 

 Produção Just in Time/Push/Pull 

 Kaizen 

 Kanban 

 Value Stream Mapping 

 5S 

 TQM 

Conclui-se que efectivamente, o maior esforço actualmente vivido nas empresas e 

organizações mais desenvolvidas é focado na melhoria contínua e redução de custos, 

juntamente com a preocupação com o meio que as rodeia e participação total e motivação dos 

funcionários. Tudo isto com vista à qualidade total e satisfação máxima do cliente e 

consumidor final, porque se estes factores não forem preenchidos, não há organização que 

sobreviva. 
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ANEXO A: Produtos Procter & Gamble 
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ANEXO B: OPL antiga de confirmações de produção 
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ANEXO C: OPL de utilização da ficha de produção 
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ANEXO D: OPL de utilização da folha de confirmações 

 



Simplificação e melhoria de processos 

52 

Data: Data Val: Autor:

Assunto:

LIÇÃO PONTUAL (OPL)

Procter&Gamble Porto Plant

NUMERO:

Nome: Qualificador/ Data:

28.04.2009 Filipe Seixas

Confirmações de produção

6. Na parte de baixo da folha, aparecem

as PO’s de garrafas e lixívia abertas, e as
quantidades correspondentes às caixas a 
confirmar. Todas estas quantidades a 
verde vão ser confirmadas! Aparecem 
também as quantidades já confirmadas.

7. Caso seja para fazer uma confirmação

parcial, não é preciso seleccionar nada
aqui. Caso seja para fechar as PO’s 
(confirmação final) que vão ser 
confirmadas, carregar neste botão ou 
seleccionar manualmente.

7. Finalmente, depois de verificar todos os dados, carregar neste 

botão e inserir novamente o Utilizador e Password de SAP. Depois, 
esperar cerca de 1 minuto (não mexer no computador enquanto 
está a decorrer) para que tudo seja confirmado automaticamente. 
No fim, a folha é actualizada, as PO’s que foram confirmadas
desaparecem, e as PO’s mais recentes ou ainda não confirmadas 
aparecem. Repete-se o procedimento até não haver caixas a 
confirmar e fecha-se a folha.
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Data: Data Val: Autor:

Assunto:

LIÇÃO PONTUAL (OPL)

Procter&Gamble Porto Plant

NUMERO:

Nome: Qualificador/ Data:

28.04.2009 Filipe Seixas

Confirmações de produção

Algumas notas:

1. Sempre que se confirmar caixas, seleccionar todas as PO’s cuja produção já foi 

confirmada nas linhas. A quantidade de lixívia e garrafas correspondente a essas caixas 

é sempre confirmada automaticamente (confirmação parcial)!

2. Enquanto as PO’s do dia anterior ou ainda mais antigas não forem confirmadas, as PO’s 

do dia actual não podem ser confirmadas (ou seja, as Fichas de Produção têm que ser 

sempre preenchidas pelos técnicos, senão a produção não pode ser confirmada).

3. Enquanto as PO’s não forem efectivamente confirmadas em SAP, não desaparecem da

Folha de Confirmações, pelo que caso haja algum erro durante a confirmação e alguma

coisa não seja confirmada, deve comunicar o que aconteceu ao responsável pela

verificação das confirmações.

4. Em príncipio, apenas durante as confirmações da manhã são feitas as

confirmações finais de garrafas e lixívia do dia anterior, pelo que apenas na 

confirmação da manhã é necessário seleccionar as PO’s de garrafas e lixívia para 

as fechar.

8. Se por acaso se esquecer de seleccionar

as PO’s de garrafas e lixívia que são para 
fechar, pode fechá-las depois de confirmar
as caixas. Selecciona as linhas 
correspondentes a essas PO’s e carrega
neste botão. Tem que inserir novamente o 
Utilizador e Password de SAP e as PO’s são
fechadas.
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ANEXO E: OPL de alteração ou adição de códigos de produtos 
 

Data: Data Val: Autor:

Assunto:

LIÇÃO PONTUAL (OPL)

Procter&Gamble Porto Plant

NUMERO:

Nome: Qualificador/ Data:

1. Caso o código de algum

produto seja alterado, substituir

aqui. Se algum produto deixar de 

ser produzido, apagar a linha

correspondente e colocar “999” 

no GCAS e “nome produto” em

Nome produto.

2. Se houver um 

novo produto, 

insere-se o novo

código na linha 

correspondente, e o 

nome do produto.

3. Estas alterações só 

podem ser feitas

admitindo que o 

número de garrafas por 

caixa são as indicadas.

4. Sempre que

houver alterações na 

densidade das 

lixívias, alterar aqui.

5. Se começar a ser

produzida uma nova 

fórmula de lixívia, inserir

aqui o código, o nome, e a 

densidade da nova lixívia.

28.04.2009 Filipe Seixas

Alterações ou adição de códigos de produto na folha de
confirmações
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ANEXO F: Sumário do sistema de confirmações de produção 
 

Procter & Gamble – Fábrica do Porto 
Tipo de Documento: Sistema 

Confirmação de Produção 
 

 X Uso Interno  Restrito  Altamente Restrito 

Data Implementação: 28-04-2009 Documento Nº: ???   

Data Validade: 28-04-2011 Revisão: ?? Página 1 de 1 

Emissor: Filipe Seixas Aprovador G.Q.: ?nome? 
Aprovador: ?nome? Aprovador HS&E: ?nome? 
Autorizador: ?nome?   

 

SUMÁRIO DO SISTEMA 

 

Nome Confirmação de produção 

Produto do sistema Fichas de produção e folha de confirmações para confirmação automática em SAP 

Controlo eficaz das quantidades produzidas e nível de inventário correcto 

Contributo para o 

negócio 

Diminuição da complexidade do processo de confirmações, e diminuição do tempo 

e quantidade de falhas de confirmação. 

Responsável de 

sistema 

PE & WM Owner 

Clientes Equipas de produção e PE&WM Owner da fábrica do Porto 

Requisitos do cliente Plano de produção actualizado e funcionalidade do sistema 

Medidas do sistema 

 

Tempo de confirmação 

Quantidade de falhas 

Número de pessoas envolvidas no processo 

Avaliação de 

desempenho 

Quantidade de falhas do sistema, erros e tempo de confirmação. 

Plano de melhoria 

(PFCA e SFCA) 

 

Referências   

 
 
 

Documentos 

Anexos OPL’s sobre utilização de Fichas de Produção e Folha de Confirmação 

Associados  

Outros   

 

 
 

ACTUALIZAÇÃO 
Novo procedimento 
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ANEXO G: Procedimento de confirmações de produção 

Procter & Gamble – Fábrica do Porto 
Tipo de Documento: Procedimento 

Confirmação de Produção 

 X Uso Interno  Restrito  Altamente Restrito 

Data Implementação: 28-04-2009 Documento Nº:    

Data Validade:  Versão:  Página 1 de 1 

Emissor: Filipe Seixas Aprovador G.Q.: ?nome? 
Aprovador: ?nome? Aprovador HS&E: ?nome? 
Autorizador: ?nome?   

 

 Printed on 26-Jun-09                Nota: A impressão deste documento é uma cópia não autorizada e  
poderá estar desactualizada.  A revisão mais actual encontra-se na 
PortoNet. 

 

 
OBJECTIVO 
 
Descrever o processo de confirmação de produção. 
 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
Production Execution: 
Aplica-se aos intervenientes no processo de confirmação. 
 
 
DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 
 
PO – Process Order 
OPL – Lição Pontual 
PE&WM Owner – Production Execution & Warehouse Management Owner – Responsável pela execução da 
produção e logística 
SIP – Site Integrated Planner 
 
RESPONSABILIDADES 
 
O SIP deve actualizar a folha de confirmações quando criar PO’s. 
 
A actualização das fichas de produção é da responsabilidade dos operadores das linhas de enchimento. 
 
A confirmação da produção utilizando a folha de confirmações, é da responsabilidade dos nomeados para 
efectuar esse procedimento. 
 
O PE&WM Owner deve verificar que todas as confirmações foram efectuadas em SAP (COIO) e que não foi 
criado nenhum erro no sistema (COGI). Caso exista alguma discrepância deve resolver o problema. 
 
 
PROCEDIMENTO 
 
O processo inicia-se quando as PO’s são criadas em SAP e a Folha de Confirmação é actualizada. Nas 
linhas de enchimento, as Fichas de Produção são actualizadas, e os operários têm toda a informação 
necessária à produção.  
 
No final de cada turno, e em cada linha os operadores inserem os dados relativos à produção do turno, e 
esses dados são guardados e passam para a Folha de Confirmação. O preenchimento das Fichas de 
Produção está explicado e documentado na OPL definida para o efeito (em anexos). 
 
Nos períodos estipulados em que houver confirmações de produção, o responsável abre a Folha de 
Confirmações e verifica os dados. Confirma a produção conforme definido na OPL (em anexos). 
 
Quando a produção for confirmada em SAP, automaticamente ocorre o consumo dos materiais e geração 
de stock de produto final. As confirmações devem ser verificadas pelo PE&WM Owner em SAP através da 
transacção COIO. Caso exista consumo de materiais superior ao existente em SAP é criado um erro que 
deve ser verificado através da transacção COGI em SAP. 
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OPL Folha de 
Confirmações.pptx

OPL Alterações 
códigos.pptx

 

Os horários de todas as etapas são os seguintes: 

1 – Entre as 17 e as 19h, ou quando necessário: Criação de PO’s 

2 - Final de cada turno (7h, 15h, 23h): Actualização das fichas de produção com as quantidades 

produzidas 

3 – No turno da manhã e da tarde (entre 7.30-8:00h; 15:30-16:00h) – Confirmações de produção 

4 – 9h e 16h aproximadamente – Verificação das confirmações e correcção de erros 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANEXOS 

 

 

         

 

 

ACTUALIZAÇÃO 

Quando haja alterações ou adições de códigos de produto acabado, devem ser feitas as mudanças 

na Folha de Confirmações. Esta tarefa é da responsabilidade do PE&WM Owner e o procedimento 

respeita a OPL definida para o efeito (em anexos). 

As fichas de produção e folha de confirmações devem estar em: 

M:\Scorecards & MasterPlan\actuais\CONFIRMAÇÕES DE PRODUÇÃO, e os respectivos ícones 

no ambiente de trabalho de cada linha. 

 

As fichas de produção são identificadas pelo ícone: 

 

A folha de confirmações é identificada pelo ícone:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPL 
FichaProdução.pptx
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ANEXO H: Ficha de produção em detalhe 
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ANEXO I: Folha de confirmações em detalhe 
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ANEXO J: Poster WPI 
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ANEXO K: Sumário do sistema MPSA 

 

Procter & Gamble – Fábrica do Porto 
Tipo de Documento: Sistema 

Master Production Schedule Adherence 

 X Uso Interno  Restrito  Altamente Restrito 

Data Implementação: 05-06-2009 Documento Nº: 585   

Data Validade: 05-06-2011 Revisão: 2 Página 1 de 1 

Emissor: José Luz Aprovador G.Q.: ?nome? 
Aprovador: ?nome? Aprovador HS&E: ?nome? 
Autorizador: ?nome?   

 

SUMÁRIO DO SISTEMA 

 

Nome Master Production Schedule Adherence - MPSA 

Produto do sistema Os resultados mensais da Aderência ao Plano de Produção estão documentados, 
as causas dos desvios são analisadas e existe um plano de acção para as eliminar. 

Contributo para o 

negócio 

Assegurar a existência de um sistema robusto destinado a eliminar perdas 

associadas a falhas de aderência ao plano de produção 

Responsável de 

sistema 

Site Integrated Planner 

Clientes Equipa de Liderança 

Equipas de Produção 

Equipa de Planeamento 

Requisitos do cliente O planeamento ocorre segundo a estratégia de operação da fábrica 
O plano de produção não é alterado dentro da zona firme 
A execução está de acordo com o plano de produção 

Medidas do sistema 

 

Targets actualizados de acordo com a operating strategy 

Root causes atribuídas a todas as falhas ao plano 

% Itens do plano de acção concluídos dentro do prazo 

Resultados de MPSA  

Avaliação de 

desempenho 

A fábrica do Porto tem uma boa performance em termos de aderência, por este 

motivo, a análise das falhas ao plano de produção não é feito de forma consistente. 

O resultado mensal é transposto para o scorecard da fábrica sem que se faça uma 

análise das causas que levaram aos lotes falhados 

Plano de melhoria 

(PFCA e SFCA) 

Redesenho do sistema de forma a dar mais visibilidade a todos os clientes de qual 

o seu impacto no resultado da fábrica. 

Atribuição diária de Root causes aos desvios ao plano de produção 

Plano de acção actualizado para eliminar causas crónicas de falhas na aderência 

Referências  Master Production Schedule (MPS) Work Process – Barry Jacobson  

MPSA CBA – Damiano Riva v.July 2008 

 
 
 

Documentos 

Anexos MPA -  MPSA 
OPL – Instruções de utilização da folha de MPSA 
Flowchart -MPSA  

Associados  

Outros   

 
 
ACTUALIZAÇÃO 
Documento 585 V.1 
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ANEXO L: Procedimento do sistema MPSA 

 

Procter & Gamble – Fábrica do Porto 
Tipo de Documento: Procedimento 

Gestão de MPSA 

 X Uso Interno  Restrito  Altamente Restrito 

Data Implementação: 01-06-2009 Documento Nº:    

Data Validade:  Versão:  Página 1 de 1 

Emissor: Filipe Seixas Aprovador G.Q.: ?nome? 
Aprovador: ?nome? Aprovador HS&E: ?nome? 
Autorizador: ?nome?   

 

Printed on 26-Jun-09                Nota: A impressão deste documento é uma cópia não autorizada e  
poderá estar desactualizada.  A revisão mais actual encontra-se na 
PortoNet. 

 

 
OBJECTIVO 
 
MPSA > 90% 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
SERPAT, disponibilidade e inventário. 
A baixa aderência ao plano de produção é uma causa para muitos problemas de disponibilidade de produtos 
de F&HC. A disponibilidade pode ser protegida através de um aumento do stock de segurança dos produtos 
e da execução de um plano de acção para as causas raiz. 
 
DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 
 
F&HC – Fabric & Home Care 
OPL – Lição Pontual 
SIP – Site Integrated Planner 
MPSA – Master Production Schedule Adherance 
RC – Reason Code 
 
RESPONSABILIDADES 
 
O SIP é responsável por manter correctamente actualizado o relatório de aderência ao plano de produção, 
introduzindo as causas para o desvio da produção em relação ao planeado. 
 
PROCEDIMENTO 
 
Sempre que se confirma a produção em SAP, é criado um registo visível na transacção ZCP1, que nos 
indica para cada PO, se a quantidade está dentro do definido no plano ou não: HIT/MISS. 
HIT – Um lote de produção foi completado de acordo com o plano de produção, dentro da tolerância. 
MISS – Um lote de produção falhou as tolerâncias definidas pelo plano de produção. 
 
Tolerâncias 
 
Volume: é admitida uma tolerância de +/- 10% em relação ao planeado. Os volumes rejeitados/bloqueados 
durante ou no final da produção não são contabilizados como produzidos. 
Tempo: O lote tem de ser produzido no dia em que está planeado. Pode ser definida uma pequena 
tolerância caso a produção exceda o horário e acabe no dia seguinte, no entanto essa tolerância não pode 
ter impacto nos resultados (inventário, custo, disponibilidade). A máxima tolerância aceitável é de 3 horas. 
 
O processo para gestão de MPSA segue as instruções definidas na OPL em anexo. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
ANEXOS 
 
ACTUALIZAÇÃO 
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ANEXO M: DMS Flowchart de MPSA 
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ANEXO N: OPL de utilização da folha de gestão de MPSA 
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ANEXO O: OPL de utilização da folha de PE&C (Reconciliações e 
verificação de confirmações) 
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ANEXO P: Sumário do sistema de PE&C 

 

 

 

 

  

Procter & Gamble – Fábrica do Porto 
Tipo de Documento: Sistema 

Production Execution & Control 

 X Uso Interno  Restrito  Altamente Restrito 

Data Implementação: 08-06-2009 Documento Nº:    

Data Validade: 05-06-2011 Revisão: 2 Página 1 de 1 

Emissor: Filipe Seixas Aprovador G.Q.: ?nome? 
Aprovador: ?nome? Aprovador HS&E: ?nome? 
Autorizador: ?nome?   

 

SUMÁRIO DO SISTEMA 

 

Nome Production Execution & Control – PE&C 

Produto do sistema Os níveis de produção, inventários e consumo de matérias-primas são mantidos 
sob controlo e é guardado um registo para análise de MUV 

Contributo para o 

negócio 

Assegurar um nível de inventário correcto de maneira a suportar o planeamento 

(MRP), reduzir as variâncias de materiais, minimizar o esforço necessário para 

manter inventários certos, aumentar a velocidade e diminuir o esforço associado 

aos movimentos financeiros, assegurar o consumo de materiais por produto 

conforme o formula card 

Responsável de 

sistema 

Production Execution Owner 

Clientes Site Integrated Planner 

Líderes de departamentos 

Responsáveis de finanças 

Requisitos do cliente Os dados de inventário são correctamente registados 
As medidas do sistema estão constantemente no nível esperado 

Medidas do sistema 

 

Variâncias de materiais e ausência de variâncias inesperadas (MUV) 

Master Production Schedule Adherance 

Material Utilization 

Inventory Adjustements 

Inventory Record Accuracy 

Avaliação de 

desempenho 

As variâncias de materiais chave estão sob controlo e dentro do esperado 

Planos de acção actualizados 

 

Plano de melhoria 

(PFCA e SFCA) 

Revisões periódicas e análise das variâncias dos materiais pela equipa de PE, 

líderes de departamentos, e responsável do pilar 

Desenvolvimento de planos de acção 

 

Referências   

 
 
 

Documentos 

Anexos   

Associados  

Outros   

 
 
ACTUALIZAÇÃO 
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ANEXO Q: Procedimento do sistema PE&C 

 

Procter & Gamble – Fábrica do Porto 
Tipo de Documento: Procedimento 

Production Execution & Control 
 X Uso Interno  Restrito  Altamente Restrito 

Data Implementação: 05-06-2009 Documento Nº:    

Data Validade:  Versão:  Página 1 de 1 

Emissor: Filipe Seixas Aprovador G.Q.: ?nome? 
Aprovador: ?nome? Aprovador HS&E: ?nome? 
Autorizador: ?nome?   

 

 Printed on 26-Jun-09                Nota: A impressão deste documento é uma cópia não autorizada e  
poderá estar desactualizada.  A revisão mais actual encontra-se na 
PortoNet. 

 

 
OBJECTIVO 
 
Assegurar que os dados de produção e inventário são mantidos correctamente de maneira a fornecer 
suporte às decisões de planeamento e finanças. 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
Site Integrated Planning 
Materials Requirement Planning 
Warehouse Management 
Inventory Management 
 
DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 
 
PE – Production Execution 
BOM – Bill of Material 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
O PE Owner é responsável por manter os registos de inventário actualizados e acertados (reconciliações 
de inventário). 
O PE Owner é responsável pela verificação das confirmações de produção. 
O PE Owner é responsável pela análise das variações de materiais e identificação de causas. 
O líder de pilar é responsável pela realização do relatório de MUV. 
 
PROCEDIMENTO 
 
Quando são feitas as confirmações de produção ocorre o backflush de consumo de materiais em SAP, 
consumos esses que deverão estar de acordo com os BOM’s definidos para cada tipo de produto. O PE 
Owner deve analisar as variações reais de materiais em relação ao consumo teórico esperado. 
 
As pequenas variações são sempre consideradas como certas mas não necessitam de análise, visto que há 
uma percentagem de scrap pré-definida para cada tipo de material, intermédio ou produto acabado, 
enquanto que as grandes variações devem ser analisadas e as suas causas identificadas junto dos 
responsáveis de departamento. 
 
No final do mês deve ser feito o relatório de variações de materiais (MUV) e o respectivo plano de acção 
para a melhoria e redução das variações. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
ANEXOS 
 
 
ACTUALIZAÇÃO 
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ANEXO R: DMS Flowchart de PE&C 
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ANEXO S: Apresentação realizada acerca das perdas de PEAD 
 

 

Plano de melhoria

 
 

 Scrap definido - 2,50% 

Scrap real -1,66% 

É possível melhorar!

 
 

+ 1,66%
+16.250€742297,89

754628,18

730000,00

740000,00

750000,00

760000,00

Consumo teórico Consumo Real

Consumo PEAD no último ano (Kg)

Consumo PEAD no último 

ano (Kg)
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◦Reduzir desperdício 
para metade, em 
poucas semanas!

Onde?

 
 
 

% Garrafas para testes de qualidade 0,06%
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PESO MÉDIO DAS GARRAFAS

MÊS
1L 2L 2,5L 4L

[g] [g] [g] [g]
OBJECTIVO 38 64 72 108

Média 
Jul08-Fev09 37,9 64,1 72,6 108,3

% de perda 0,14%

 
 

 

% de desperdício 2,34%

 
 

 

92,24%

5,54% 2,19%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Perdas em 

desperdícios

Perdas devido a 

peso excessivo 

das garrafas

Perdas em 

garrafas para 

testes de 

qualidade

Perdas
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Situação actual

Situação ideal

Perda

actualmente

recuperável

Zero perdas

Situação futura

Perda futura

Perda total

-Desperdícios

-Garrafas para

testes

-Desperdício exagerado

-Peso médio das garrafas

 
 

 

2,34%

0,14%
0,06%

1,17%

0,07% 0,06%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Perdas em desperdícios Perdas devido a peso 

excessivo das garrafas

Perdas em garrafas para 

testes de qualidade

Perdas actuais

Objectivo
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 Perdas facilmente “recuperáveis”

◦ “Gitos”

◦ Garrafas com defeitos

◦ Material em excesso nas garrafas

Consciencializar os funcionários para 
uma triagem visual no local de 
produção ou local apropriado

Controlo mais rigoroso 
dos parâmetros

 
 

 

 Perdas “irrecuperáveis”

◦ Hipóteses

 Garrafas com lixívia

 Garrafas com água

Com uma limpeza exterior simples, colocar 
as garrafas novamente na linha de 
enchimento, sem necessidade de moer?

 
 

 

1. Através de inspecção visual no local, verificar se os
desperdícios não têm óleos ou outras impurezas (limpeza
simples, resolve ou não?)

2. As “mangas” e “gitos” mais densos podem ser moídos
poucos segundos depois de retirados da máquina - a
dureza é baixa enquanto está quente – menor desgaste do
moinho

3. Todos os restantes resíduos (do chão, com impurezas, com
óleos, etc…) devem deitados num contentor, para triagem
secundária

  



Simplificação e melhoria de processos 

76 

 

 

1. As garrafas danificadas, que ainda não entraram no 
enchimento, vão para o moinho ou triagem secundária

1. As garrafas que apenas estão com líquido na superfície, 
podem ser limpas e recolocadas na linha?

2. As garrafas sem hipótese de recuperação seguem para o 
lixo

 
 

 

 Aproveitando o sistema de ar comprimido é possível retirar as 
impurezas rapidamente. Os resíduos limpos podem então ser 
escolhidos para moer

 Os resíduos simples de óleo podem ser facilmente removidos 
com um pano

 
 

 

 Evitar colocar garrafas com óleo ou impurezas no

moinho: isso pode levar à produção de garrafas

com pequenos furos e consequentemente a paletes

de produto acabado destruídas!
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1. Junto às máquinas de cada volume (4L, 2 e 2.5L e 1L) existirão
dois recipientes: Um para colocar garrafas danificadas e “gitos”
seleccionados para moer, e outro para colocar os restantes
resíduos para triagem secundária

2. Junto do contentor de triagem secundária existem também dois
recipientes: um com os resíduos seleccionados para moer, e outro
com um saco plástico, para recolher os desperdícios que vão para
o lixo

3. Quando os recipientes estiverem cheios, seguem o processo
habitual: resíduos escolhidos para o moinho, e sacos para o local
de recolha

 
 

 

 O que se espera é que, com o passar do

tempo e a consciencialização dos operários

para a importância da triagem no local, se

possa eliminar a triagem secundária

 Assim consegue-se uma diminuição das

perdas com pouco esforço adicional

 
 

 

 Comunicação clara entre a empresa e os 
funcionários, com a colocação de cartazes no 
DPE, junto às máquinas e no painel de 
entrada:

◦ Objectivo bem definido
◦ Explicação do porquê (redução de custos, etc…)
◦ Visão ambientalista da empresa
◦ Comunicação regular dos resultados VS expectativas

◦ Consciencialização!
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 Reciclar tudo o que for possível!

Foco na 

redução de 

desperdício

Redução de 

custos

Aumento de 

competitividade!

 
 

 

- 1300 €/mês!
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ANEXO T: Esquema representativo do circuito de PEAD  
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ANEXO U: Folha de cálculo do scrap de PEAD  
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ANEXO V: Actas das reuniões de acompanhamento 

 

Relatório tipo de Reunião Intercalar de Acompanhamento de Estágio 
 

Título do Estágio: Análise de Métodos de Aprovisionamento e Consumo de Matérias-primas 

Instituição / Empresa: Procter & Gamble 

Estagiário: Filipe Seixas 

Orientador FEUP: António Brito 

Orientador 

Instituição:  

Thiago Luz 

 

Reunião nº:  1 Data:  2009-03-24 Local: Procter & Gamble 

 

Participantes na 

Reunião:  

Prof. António Brito, alunos estagiários e orientadores da empresa 

 

Objectivo da Reunião:  Definição de objectivos 

 

Acta sucinta da 

Reunião:  

- Recomendações pelo professor António Brito aos alunos, nomeadamente 

quanto à estrutura e conteúdo do relatório, assim como dos timings a ter em 

conta. 

- Breve explicação dada pelo aluno e orientador da empresa dos objectivos e 

tarefas a cumprir durante o período de estágio. 

- Visita à fábrica. 

 

Recomendações 

sucintas ao estagiário: 

 

 

 

Data:  2009-03-24 

Assinatura Orientador FEUP:  
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Relatório tipo de Reunião Intercalar de Acompanhamento de Estágio 
 

Título do Estágio: Análise de Métodos de Aprovisionamento e Consumo de Matérias-primas 

Instituição / Empresa: Procter & Gamble 

Estagiário: Filipe Seixas 

Orientador FEUP: António Brito 

Orientador 

Instituição:  

Thiago Luz 

 

Reunião nº:  2 Data:  2009-06-29 Local: Procter & Gamble 

 

Participantes na 

Reunião:  

Prof. António Brito, alunos estagiários e orientadores da empresa 

 

Objectivo da Reunião:  Resumo de como o projecto decorreu e verificação dos relatórios 

 

Acta sucinta da 

Reunião:  

-Foram recolhidas impressões dos orientadores da empresa acerca de como o 

projecto decorreu, e balanço final dos resultados alcançados. 

-Verificação do andamento do relatório e conselhos prestados pelo Prof. 

António Brito. 

-Esclarecimento de dúvidas pelos alunos e orientadores. 

Recomendações 

sucintas ao estagiário: 

Recomendações gerais acerca do conteúdo e forma do relatório. 

 

 

Data:  2009-06-29 

Assinatura Orientador FEUP:  

 




