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Resumo  

 

A presente dissertação visou a optimização do modelo de controlo da produção da Frulact –
Maia, através do acompanhamento de indicadores de desempenho. Estes indicadores 
pretendem apresentar de forma objectiva e detalhada a evolução semanal dos processos 
produtivos e fornecer aos utilizadores informações relevantes e fiáveis, capazes de garantir a 
descrição da realidade produtiva e o suporte na implementação de melhorias no sector da 
produção da empresa. 

Neste sentido, e tendo em conta os requisitos dos utilizadores da ferramenta de controlo, o 
projecto foi dividido em duas fases: 

� Compreensão dos processos produtivos, levantamento de dados normalizados 
(matérias-primas, produtos, registos da produção) e avaliação dos indicadores 
existentes nas filiais do grupo; 

� Concepção do modelo de gestão da informação que disponibilizará os indicadores de 
desempenho que envolvem o processo produtivo. 

Esta ferramenta pretende incentivar aos utilizadores na procura da maior eficiência 
operacional através da avaliação dos pontos críticos existentes, bem como oferecer uma 
representação global do desempenho na tentativa de sensibilizar para a procura de 
oportunidades de melhoria que criem valor para a organização. No decorrer da intervenção na 
empresa foram encontradas algumas oportunidades que garantiram o potencial da gestão do 
desempenho industrial  
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Optimization of the Production Model Control 

Abstract 

 

This project’s dissertation aimed the optimization of the production control model of Frulact – 
Maia by monitoring performance indicators. These indicators intend to present an objective 
and detailed weekly progress of production processes and provide users with relevant and 
reliable information, capable of ensuring the description of the production reality and support 
the implementation of improvements in the production sector of the company. 

In this sense, taking into account the requirements of the users of the tool, the project was 
divided into two stages: 

� Understanding of production processes, assessment of standard production data (raw 
materials, products, production records) and evaluation of existing indicators in the 
group’s subsidiaries; 

� Conception of an information management model that will provide performance 
indicators related to the production process. 

This tool intends to induce the users to achieve greater operational efficiency through the 
evaluation of critical points and provide an overall representation of the performance, in order 
to sensitize for the search of improvement opportunities that creates value for the 
organization. During the project dissertation some opportunities were found that ensured the 
potential of industry performance management. 
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1 Introdução  

No âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica, do ramo Gestão da Produção, da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi proposta a realização de uma 
dissertação durante o primeiro semestre do ano lectivo de 2010/2011 de modo a criar uma 
interação privilegiada com o ambiente profissional. 

Neste sentido foi realizado o trabalho descrito nesta dissertação na Frulact - Maia, no sector 
industrial da empresa. Este projecto tem como fundamento a optimização do modelo de 
controlo da produção, bem como a análise de desempenho produtivo e a implementação de 
melhorias.  

O desenvolvimento de um sistema de monitorização da produção deve integrar módulos de 
controlo da área fabril que permitam obter em qualquer altura o estado actualizado do sistema 
com um planeamento global que abranja todas as secções do processo de fabrico. O sistema 
deverá ser supervisionado e analisado por parte da gestão para contemplar todas informações 
quantitativas e qualitativas necessárias para auxílio na tomada de decisões. 

Um dos aspectos mais importantes para o sucesso e competitividade de uma empresa é o 
planeamento e gestão eficiente da produção. O fornecimento de um bom serviço aos clientes, 
com a entrega dos produtos no prazo e a qualidade desejada são componentes essenciais para 
atingir a preferência por excelência no mercado. No entanto, existem vários problemas a 
resolver, e inúmeras decisões a tomar. Muitas destas decisões devem ser tomadas não só com 
atenção aos aspectos financeiros, factor condicionante para a maioria das empresas, mas com 
atenção à qualidade focada no cliente, com a percepção do que realmente são os requisitos do 
receptor final. 

1.1 Apresentação da Empresa Frulact 

 A Frulact é um grupo empresarial que actua na fileira agro-alimentar e mais concretamente 
no sector das agro-indústrias frutícolas. A sua actividade principal é a de transformação de 
preparados de fruta, com destino à utilização das indústrias de lacticínios, da pastelaria 
Industrial, dos gelados e das bebidas. 

Desde 1987, ano da sua constituição, que vem desenvolvendo múltiplos projectos de 
crescimento e internacionalização, suportados por uma estratégia de negócios e de gestão que 
lhe granjearam a reputação internacional que hoje se comprova, sendo actualmente líder em 
alguns dos mercados internacionais onde actua. 

A inovação é para a Frulact um elemento indissociável do seu código genético, e um "driver" 
estratégico para o desenvolvimento sustentável e responsável que persegue desde o 
nascimento, a par da Competitividade e da Internacionalização. Relacionamento comercial, 
serviço ao cliente e qualidade, são também factores críticos de sucesso presentes na sua 
estratégia. A Frulact tem um núcleo de investigação certificado pela agência de inovação 
(Nitec-Frutech), actuando como “project leader” em diversos programas de I&D e Inovação, 
nacionais e internacionais, aprovados e apoiados pela Agência de Inovação, em conjunto com 
Universidades e outros Institutos Científicos.  

Para suportar as suas estratégias a Frulact tem investido, em quantidade e qualidade, nos 
recursos estruturais fundamentais: instalações industriais, novas tecnologias, processos 
baseados nas melhores práticas e recursos humanos competentes e qualificados. 
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A Frulact está hoje presentemente com seis unidades industriais localizadas em Portugal, 
Marrocos, Argélia e França, permitindo uma capacidade produtiva anual de 60 mil toneladas 
de preparados de fruta e o valor de negócios em termos de facturação atinge cerca de 70 
milhões de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

A unidade em que foi proposto o trabalho é a primeira do grupo, Frulact – Maia, inserido na 
área industrial do grupo (figura 1). Para além de ser a sede administrativa da empresa, 
também possui a componente de produção industrial e um centro de inovação e 
desenvolvimento.  

A Frulact - Maia possui 4 linhas de produção, para produtos finais que vão desde compotas de 
doce, unidoses de marmelada, pós de preparados de fruta e sumos até smoothies.  

A Frulact - Maia, antes utilizada para fabricação em menores quantidades e muito orientada 
como “Fábrica teste” de novos produtos para o mercado, viu-se no último ano obrigada a 
mudar de paradigma. Desta forma, a fábrica mãe passou a estar também na fileira dos grandes 
projectos em que o seu grupo se identifica. Os seus produtos destinam-se, essencialmente, aos 
mercados português, francês e espanhol, expedindo mais de 25 referências de produtos 
diferentes, com a qualidade que caracteriza a Frulact. Hoje, no mercado português pode-se 
encontrar seus produtos no sector gourmet dos distribuidores Modelo, Continente e Jumbo. 

1.2 Descrição do problema e os principais objectivo s 

Actualmente para as empresas, o controlo da produção é factor determinante, pois garante a 
monitorização sistemática dos processos que decorrem no shop floor da fábrica. Esta 
monitorização será responsável pela análise das necessidades e melhorias que devem ser 
efectuadas na produção. As organizações exigem cada vez mais a disponibilidade de 
informação eficaz, que possuirá um papel extremamente importante na tomada de decisões. 
Desta forma, as empresas podem ser rápidas e flexíveis para se adaptarem às constantes 
alterações do mercado, atingir níveis de eficiência excepcionais e melhorar continuamente o 
seu desempenho. 

Esta dissertação visa a optimização do modelo de controlo da produção como uma ferramenta 
eficaz de avaliação do desempenho industrial de modo a impulsionar à melhoria contínua e 
aumentar a eficiência operacional. Esta análise será feita através do acompanhamento de 
indicadores de desempenho (KPI – Key Performance Indicators). 

Figura 1 - Organograma simplificado do grupo Frulact 
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O sistema pretende auxiliar a compreensão dos factores que actuam na variação dos 
resultados através do uso de indicadores de desempenho. Estes indicadores proporcionarão 
aos seus utilizadores as condições produtivas da fábrica, ou seja, comunicar de forma intuitiva 
a criação de valor dos seus produtos e a avaliação das estratégias adoptadas na produção 
destes. Para atingir melhores resultados, utilizou-se como suporte o ciclo PDCA (Plan - do - 
check - act), que irá orientar desde início da contemplação do sistema de monitorização da 
produção. A existência da limitação imposta pelo não acompanhamento de dados financeiros, 
foi factor crucial e levou a não implementação completa do BSC (Balanced Scorecard).  

A ferramenta de indicadores elaborada através do programa Microsoft Office Excel, 
habitualmente usada na gestão da informação e pelos utilizadores da empresa, pretende 
avaliar o desempenho da produção, com a recolha e tratamento de dados relativo às 
operações, de forma a actuar nas tomadas de decisões estratégicas e tendo como referência 
metas, que proporcionará melhor análise dos objectivos da organização, ver figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção do sistema baseou-se em dois estágios. Inicialmente, na compreensão dos 
processos produtivos da fábrica e no levantamento das informações normalizadas da produção 
e, posteriormente, na selecção dos indicadores de desempenho e concepção da ferramenta que 
disponibilizará a avaliação do desempenho produtivo.  

A empresa possui quatro linhas de produção, mas apenas foram contempladas duas no sistema 
de supervisão, uma vez que, as restantes tiveram pouca utilização durante o período da 
dissertação. As duas linhas em avaliação são a FN-01 (unidoses) e a FN-02 (vidros), linhas 
estas que incluem processos de escolha e pesagens de MP, ingredientação, pasteurização e 
concentração (confitagem), embalamento e rotulamento e/ou encaixotamento. 

Face à existência de um reporting semanal noutra fábrica do grupo optou-se pela utilização de 
um sistema de controlo semanal tendo como fundamento o planeamento das ordens de fabrico 
ser semanal e permitir a uniformização da própria avaliação do desempenho que tornará mais 
acessível ao utilizador comum (Gestores e Chefe de Fábrica), familiarizados a este modelo 
nas demais empresas do Grupo Frulact. 

 

 

Figura 2 - Ciclo PDCA (PDCA, 2010) 



Operador Chefe

 

 

Assim, o sistema estará dirigido a

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3

O Operador Chefe será responsável pelo primeiro 
primeira análise do desempenho semanal e em conjunto com os Gestores, pela avaliação 
global dos resultados produtivos e decisões futuras a tomar, alinhadas com a estratégia da 
organização e baseadas em dados concretos da análise efectuada.   

1.3 Organização do relatório

Esta dissertação está dividida em 7 
expor as características gerais da dissertação.

Na 2ª secção, Estado da Arte,
avaliação da produção que servirão de apoio a concepção do sistema.

A 3ª secção tratará da descrição dos 
acabados.  

A 4ª secção descreve o modelo actual, a metodologia de aquisição de dados e a avaliação da 
aquisição existentes antes do período da dissertação

A 5ª secção retrata a concepção/optimização do modelo,
dos utilizadores até a fase de execução.

Na 6ª secção será apresentada a análise dos resultados do modelo.

Por fim, a 7ª secção, apresentará as considerações finais, em modo de conclusão e 
perspectivas futuras. 
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Produção

Operador Chefe Chefe Fábrica Gestores

rigido a 3 vertentes de utilizadores, como mostra a figura 

3 - Utilizadores do Sistema de Controlo da Produção

O Operador Chefe será responsável pelo primeiro input no sistema; o Chefe de Fábrica pela 
primeira análise do desempenho semanal e em conjunto com os Gestores, pela avaliação 

al dos resultados produtivos e decisões futuras a tomar, alinhadas com a estratégia da 
organização e baseadas em dados concretos da análise efectuada.    

Organização do relatório  

Esta dissertação está dividida em 7 secções. Inicialmente, procurou-se de for
expor as características gerais da dissertação. 

, Estado da Arte, são apresentadas algumas soluções e métodos de supervisão e 
avaliação da produção que servirão de apoio a concepção do sistema. 

tratará da descrição dos processos da produção, bem como, dos produtos 

descreve o modelo actual, a metodologia de aquisição de dados e a avaliação da 
existentes antes do período da dissertação. 

retrata a concepção/optimização do modelo, desde a fase de desenho
até a fase de execução. 

será apresentada a análise dos resultados do modelo. 

, apresentará as considerações finais, em modo de conclusão e 
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Gestores

3 vertentes de utilizadores, como mostra a figura abaixo: 

olo da Produção 
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se de forma objectiva 
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, apresentará as considerações finais, em modo de conclusão e 
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2 Estado da Arte: Modelo de Controlo da Produção 

No passado, as empresas trabalhavam com sistemas isolados e pouca influência de agentes 
externos, de forma estática. Dada a evolução dos mercados mundiais houve um aumento da 
competitividade das organizações. Isto levou a constantes mudanças na maneira de actuar, 
tendo que estar sempre disponíveis a adaptarem-se às novas exigências dos clientes. No 
contexto actual, as organizações têm a necessidade de se manterem flexíveis numa cadeia 
completamente integrada. A gestão da produção precisa estar alinhada com os objectivos 
estratégicos da empresa. Assim, a informação representa um factor de extrema importância 
para a gestão, tornando-se uma ferramenta essencial de avaliação do meio envolvente, 
adaptando-se e até antecipando as tendências dos mercados em que actuam. 

A actividade do controlo da produção tem como objectivo supervisionar o fluxo de trabalho e 
o consumo de materiais no chão-de-fábrica, bem como verificar se os componentes estão de 
acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pela organização e aumentar a 
produtividade. Neste sentido torna-se o responsável por promover o feedback de informações 
tanto para os gestores como para colaboradores fabris. 

Para Anthony et al. (2006), o objectivo dos sistemas de controlo de desempenho é 
implementar a estratégia. Ao padronizar tais sistemas, a alta gerência escolhe os parâmetros 
que representam melhor as estratégias da companhia. 

Anthony et al. (2006) diz ainda que, a implementação de um sistema de controlo envolve 
quatro passos gerais: 

• Definição de estratégia; 
• Definição de medidas de estratégia; 
• Integração de medidas no sistema de gestão; 
• Revisão frequente das medidas e resultados. 

Inicialmente, na definição de estratégia deve-se procurar indicadores de medição do processo 
e expor uma estratégia para eles com objectivos de resultados e metas da organização. Na 
definição de medidas de estratégia a organização deverá centralizar-se em poucas acções, de 
resolução simples e rápida, pois caso contrário poderá sobrecarregar a administração e causar 
erros de gestão. A integração das medidas no sistema de controlo deve ser feita tendo em 
conta não só a cultura do indicador (especificidade) mas também a prática dos restantes 
recursos, ou seja, não se deve ter apenas como base um indicador na avaliação do 
desempenho produtivo. Por fim, deve-se fazer revisões frequentes às medidas, aos indicadores 
e aos resultados. Ao recorrer a estas revisões, observa-se as alterações desde a última revisão 
e o desempenho (significado) das avaliações. 

Segundo Gattorna e Walters (1996), a optimização da rede requer a entrada de informações 
operacionais e transaccionais usadas para auxiliar a tomada de decisão no dia-a-dia da 
empresa, consequentemente, implicará em melhores decisões diárias.   

O processo de medição é fundamental para qualquer organização de sucesso, para Takashina 
e Flores (1999) os indicadores de qualidade e desempenho tornam-se no alicerce para gestão 
por factos. Nesse encadeamento de ideias, define-se o indicador como representações 
quantificáveis das características de produtos e processo, logo, traduzirá em melhoria na 
qualidade dos processos e no desempenho produtivo. 
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2.1 Sistema de informação 

De modo a responder às necessidades de flexibilidade e rapidez nos processos de informação 
e apoio à decisão na gestão organizacional, houve uma enorme evolução nas tecnologias de 
informação (TI). A informação transformou-se num elemento crucial para os gestores, sendo 
ponto de partida não só para uma análise actual como também para a escolha da melhor 
direcção a seguir na busca de uma maior eficiência operacional. As funções das empresas 
alteraram-se para adaptarem as necessidades com a ajuda das TIs e em conjunto com as 
métricas de desempenho operacional, permitindo assim um acompanhamento da evolução 
estratégica das organizações. 

Um Sistema de informação (SI), ver figura abaixo, representa um misto de elementos 
integrados que recolhem, processam, armazenam e distribuem informação com o objectivo de 
controlar e ajudar nas decisões estratégicas de uma empresa. 

O SI de uma organização assume-se então como apoio a análise e compreensão das situações 
que ocorrem no dia-a-dia. Será então, o componente chave de auxílio do gestor, portanto, se o 
mesmo não se alinhar com SI da empresa não será conhecedor dos verdadeiros problemas da 
sua estrutura empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Estratégia empresarial na Gestão da Informação 

Kaplan e Norton (1996) defendem que a missão, visão e política de gestão são utilizadas para 
alinhar as estratégias operacionais em quatro perspectivas fundamentais: financeira, clientes, 
processos internos e aprendizagem e crescimento, conforme esquematizado na figura 5. 
Kaplan e Norton desenvolveram um mapa genérico para o desenvolvimento da estratégia 
organizacional que apoia a definição e implementação de estratégias através da metodologia 
BSC. 

As perspectivas são traçadas de uma forma integrada, de modo a complementarem-se 
mutuamente. Logo, é possível verificar relações de causa e efeito entre as variáveis, sendo 
este o ponto categórico para a decisão da estratégia empresarial, que contribuirá assim para a 
identificação das actividades críticas de criação de valor. 

A estratégia de uma empresa consiste na identificação e caracterização dos objectivos ou 
resultados que esta pretenda alcançar a curto, médio e longo prazo (Camara et al., 1997). A 
sua correcta execução consegue-se através da identificação dos seus principais objectivos e na 
determinação dos recursos necessários para os atingir. 

Figura 4 - Fluxo de informação de um sistema 
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A gestão da 
informação 
enquadra-se, implicitamente, no mapa apresentando como impulsora do crescimento e 
aprendizagem na organização através da actuação ao nível das perspectivas de processos 
internos e financeira. 

Na perspectiva dos processos internos apresenta-se a identificação dos recursos e das 
capacidades necessárias para criar valor para o cliente. Na perspectiva financeira estão 
definidas dois tipos de estratégia: rentabilidade e produtividade. Enquanto a primeira mede as 
fontes de retorno a segunda concentra-se na execução eficiente das actividades (redução de 
custos, aumento da eficiência e melhor utilização dos recursos). 

Segundo Kaplan (1992), “A aprendizagem e o crescimento são aspectos-chave pois formam a 
base da melhoria da qualidade e da inovação. Não se deve ficar acomodado com o 
desempenho actual, ainda que seja satisfatório. Convém dar-se conta que a fonte de 
aprendizagem e crescimento são os colaboradores da empresa. Somente graças a eles é 
possível continuar melhorando as operações”. 

Na Frulact foi elucidado desde início do projecto que a sua pretensão era a integração das 
perspectivas de processos internos e aprendizagem e crescimento. 

Segundo Porter (1985), o conceito de cadeia de valor (Figura 6) expõe a organização como 
um conjunto complexo de actividades distintas que se relacionam entre si. Sendo assim, as 
associações são vistas como uma cadeia de valor, que representa a empresa como um sistema 
composto por subsistemas, com entradas, saídas e processos de transformação característicos. 
Cada subsistema deste envolve aquisição e consumo de recursos tais como dinheiro, matéria-
prima (MP), mão-de-obra, equipamento, espaço e gestão. 

Os processos de transformação concentram inúmeras actividades que podem ser classificadas 
como primárias ou de suporte, como apresenta a figura seguinte. 

 

 

 

 

Figura 5 - Mapa estratégico do BSC adaptado de Kaplan e Norton (1996) 
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Nas últimas décadas, as organizações constataram que o controlo e monitorização são 
extremamente eficazes para o correcto funcionamento da empresa. Este facto tem sido 
aperfeiçoado com o aparecimento de técnicas cada vez mais sustentáveis e que desempenham 
um papel essencial na gestão estratégica, com o intuito de garantir total visibilidade da 
organização e agentes envolventes.  

Para Kaplan e Norton (2008), é necessário alinhar os colaboradores com a estratégia. Os 
colaboradores devem desenvolver competências (conhecimentos, habilidade e valores) para 
garantir de forma integrada o crescimento da organização. Ao conseguir este alinhamento a 
empresa conseguirá “remar” conjuntamente para um só objectivo. Neste sentido os 
colaboradores transmitirão as informações necessárias e serão capazes de propor soluções 
conscientes com o objectivo de melhoria da performance produtiva. 

2.3 Medição do Desempenho 

Niven (2005) diz que a medição do desempenho surge como uma ferramenta para condução 
da acção desejada, ao oferecer directrizes a todos os funcionários, mostrando-lhes como 
podem ajudar a empresa a atingir metas globais, além de fornecer aos órgãos de gestão uma 
ferramenta que mede o avanço geral em direcção às metas estratégicas. 

É fundamental direccionar a informação de gestão para que permita a tomada de decisões 
acertadas e fundamentadas para melhoria do desempenho. O controlo deve comportar a gestão 
da produção e assegurar que os objectivos ao nível de performance possam ser atingidos de 
forma sustentável. Os processos de monitorização do desempenho devem ser desenhados de 
forma a garantir que os objectivos traçados sejam mensuráveis e estejam alinhados com a 
estratégia da organização.  

A avaliação do desempenho é um processo fundamental para a melhoria organizacional, que 
traduz a crescente necessidade de medir os recursos tangíveis e intangíveis da empresa. A 
utilização de sistemas de avaliação de desempenho fornece aos gestores uma ampla variedade 
de benefícios para execução de uma gestão eficaz. (Kaydos, 1998). 

Não é possível compreender um processo produtivo sem o medir. Perceber o processo implica 
assimilar seu funcionamento, quais factores influenciam a sua performance, como reage às 
mudanças no sistema e, consequentemente, determinar suas reais limitações. O feedback 
apontado pela avaliação do desempenho dá aos gestores um controlo mais amplo sobre as 
áreas críticas da empresa e é um excelente apoio na identificação de problemas e 
oportunidades nas organizações. A análise através da comparação de resultados obtidos com 

Figura 6 - Cadeia de Valor de Porter (1985) 
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as metas auxiliam a minimizar os erros causados pelo mau desempenho e tiram a maior 
vantagem das oportunidades encontradas através de acções que levem ao progresso produtivo. 

A medição do desempenho é provavelmente uma das melhores formas de transmitir a 
estratégia da empresa a toda uma organização. Quando os indicadores de performance (KPI) 
da empresa reflectem a sua estratégia, é ponto assente que todas as partes da empresa estão 
alinhadas sobre um mesmo objectivo. 

A gestão do desempenho é o processo usado para produzir mudanças positivas na cultura 
organizacional, ajudando os gestores a atingir objectivos ou metas acordadas (Amaratunga e 
Baldry, 2002). A figura abaixo ilustra a relação existente entre medição e gestão do 
desempenho, onde são explicitadas 3 formas para a medição do desempenho da organização: 
Medição baseada em indicadores chave de desempenho, modelos standard já estudados ou 
testados (BSC, Performance Prism, etc.) ou sistemas desenhados pela própria organização. 
Através da análise da figura pode-se concluir que, a gestão do desempenho representa um 
ciclo contínuo de tomada de decisões baseada em informação recolhida pelo sistema de 
medição e acções de aperfeiçoamento, que levam a alterações e influenciarão os valores 
medidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Análise do processo produtivo 

O processo produtivo consiste em efectuar operações sequenciais que agregam valor e 
transformam um conjunto de matérias num produto acabado. Na realização de um produto 
existirá sempre um modelo processual. 

Silva (2000) diz que a produção define-se como “um fluxo de MP até o produto final. Neste 
fluxo, o material é processado, inspeccionado e estará em movimento ou espera. Tais 
actividades são inerentes e diferentes. O processamento representa o aspecto de conversão da 
produção; a inspecção, movimentação e espera representam o aspecto de fluxo da produção”. 

As organizações industriais, com base no alcance de melhorias da qualidade, estão 
empenhadas na busca da melhor compreensão do seu processo produtivo para promover 
decisões e estratégias para um futuro próspero no mercado que actuam. Esta tendência de 
reconhecimento através de uma maior análise dos seus processos ocorre com a procura em 
medir o desempenho dos equipamentos, produtos, processos ou até mesmo estratégias 
empresariais, com o objectivo de melhorar a compreensão organizacional. No próprio 

Figura 7 - Relação entre medição do desempenho e gestão do 

desempenho (Slizyte e Bakanauskiene, 2007) 
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significado da palavra medição está inserida a ideia de melhoria. Segundo Bandeira (1997) 
“medir o desempenho só se justifica com o objectivo de aperfeiçoa-lo”. 

A avaliação do desempenho será a melhor forma de medir um processo e deverá levar em 
conta o seu desempenho e o porquê da sua execução. A figura que se segue representa a 
forma de mapear a avaliação do processo através da identificação das variáveis necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo apresentado por Kaydos, auxilia a melhor percepção da realidade do processo e 
identifica as variáveis que caracterizam o sistema. De acordo com os objectivos do sistema de 
controlo deve-se escolher as variáveis realmente significativas para a medição do 
desempenho, e alinha-las na perspectiva da organização com o apoio de indicadores 
descritivos das actividades produtivas. 

Segundo Seixo (2007), o estabelecimento de dados standards torna mais fácil a avaliação do 
desempenho. Os standards devem ser definidos em conjunto com os empregados e tendo 
como modelo desempenhos reconhecidamente de elevado nível para que sejam desafiantes. 
Seixo diz ainda que os standards devem ser específicos, exigentes mas ultrapassáveis para 
que as pessoas sintam que se os excedem podem ter melhores avaliações beneficiando das 
suas consequências. Assim o standard poderá representar uma meta. 

Através da avaliação por comparação com valores standards e as variáveis que caracterizam o 
desempenho consegue-se desafiar as capacidades do próprio operador que pretenderá sempre 
melhores avaliações e, consequentemente, trará benefícios as produções. 

Desta forma, é necessário conhecer-se todo o funcionamento organizacional para definir e 
analisar acertadamente quais os pontos essenciais da avaliação da performance da empresa. O 
desempenho das empresas visa responder os objectivos dos investidores, logo, um bom 
sistema de monitorização de performance deve apresentar o que efectivamente é importante 
para as partes interessadas da empresa (stakeholders). 

2.3.2 Indicadores de desempenho (KPI’s) 

Os KPIs surgem como auxiliadores na tomada de decisões, onde fundamentam as 
argumentações mediante o fornecimento de informações (ou métricas) dos processos, ou seja, 
proporciona evidências para os gestores.  

 

 

Figura 8 - Esquema avaliação de processo (Kaydos, 1998) 
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Os indicadores de desempenho possuem inúmeras finalidades, tais como: 

- Comunicar a estratégia e clarificar valores; 

- Identificar problemas e oportunidades; 

- Diagnosticar problemas; 

- Compreender o processo; 

- Definir responsabilidades;  

- Melhorar o controlo e planeamento; 

- Guiar e mudar comportamentos; 

- Favorecer envolvimento das pessoas. 

Os indicadores de desempenho permitem analisar e avaliar a situação actual da empresa. Com 
isto, será possível diagnosticar e direccionar as ferramentas da melhoria contínua para as áreas 
que apresentem resultados insatisfatórios, consequentemente, os desperdícios poderão ser 
eliminados uma vez que não agregam valor para o cliente. 

Para se tornarem eficazes como ferramenta de gestão, os indicadores devem ser: 

• Relevantes: medir o que é realmente importante para a qualidade desejada do produto 
ou para a economia na produção; 

• Simples: tanto para recolher os dados quanto para compreende-los; 
• Abrangentes: dar informações sobre uma parte significativa do processo que se deseja 

medir; 
• Comparáveis: facilitar a comparação com os dados históricos e com os restantes 

indicadores; 
• Baratos: para que os benefícios da medição sejam seguramente superiores ao seu 

custo. 

Os indicadores de gestão vêem o negócio de um modo mais amplo e, geralmente, indicam o 
grau de competitividade da organização, enquanto que os indicadores operacionais são 
importantes na busca da maior produtividade e qualidade. Como exemplos de indicadores 
usuais de negócio, além das métricas financeiras pode-se citar: produção semanal, eficácia 
operacional, perdas por qualidade, produtividade e etc. 

Um dos maiores benefícios do uso de indicadores é a comunicação. O acompanhamento 
periódico dos indicadores através de gráficos aponta para as pessoas, em todos níveis da 
organização o que é realmente importante; isto leva a uma melhor avaliação dos resultados 
medidos. Segundo alguns gestores, embora não sejam tomadas quaisquer medidas concretas, 
o simples acto de acompanhar os indicadores e divulgar os resultados através de gráficos, já 
por si leva a melhoria destes mesmos resultados. 

A medição do desempenho pode também ser vista atendendo aspectos temporais: indicadores 
de ocorrência (lagging indicators), que avaliam o desempenho depois de ocorrerem os factos 
e correspondem normalmente a indicadores de resultados (como por exemplo: lucro, 
participação no mercado, satisfação dos clientes, etc.); e indicadores de tendência (leading 
indicators) que são medidas de previsão do desempenho futuro, inerentes ao processo, e de 
natureza não financeira. A actuação sobre estes indicadores permitem motivar efeitos nos 
resultados produtivos (Franceschini, Galleto et al., 2007). 
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Os factores críticos de sucesso são as variáveis sobre as quais a empresa deve ter um óptimo 
desempenho, para manterem-se competitivas nos mercados actuais. São estas as variáveis que 
devem ser medidas e monitorizadas para que a empresa consiga atingir suas metas, voltada 
sempre para à melhoria contínua. 

Metas 

Para cada indicador deve-se definir metas. As metas são obtidas através de uma avaliação do 
histórico de desempenho, pelo benchmarking ou por referências teóricas (6 sigmas, defeitos 
zero). As metas tornam-se então factores de comparação para gestores e colaboradores para 
saber se estão a desempenhar um bom trabalho e o seu significado. Neste sentido as metas 
seguem o mesmo alinhamento estratégico de qualquer empresa, a busca de melhores práticas 
de desempenho operacional. 

2.4 Avaliação dos tempos e algumas ferramentas de s upervisão  

No tratamento de informação as organizações podem utilizar, fundamentalmente, duas 
metodologias: avaliação dos tempos e dos custos. Estas metodologias surgem no sentido de 
apoiar as decisões dos gestores, sendo a primeira com o objectivo de avaliar velocidades, 
capacidades e durações dos processos e, a segunda, numa análise de custo operacional. 

Para Kaplan e Cooper (1988) os recursos de uma empresa são utilizados com vista à 
realização de actividades que têm como objectivo criar produtos e servir clientes. Uma 
actividade define-se como “um conjunto de acções ou tarefas cujo fim, a curto prazo, é 
acrescentar valor, ou permitir esse acréscimo de valor, a um objecto”. O modo e a mudança de 
números de actividades empreendidas causam alteração nos custos operacionais. Kaplan e 
Cooper acrescentam ainda: “Os gestores carecem de informações precisas e adequadas sobre 
custos para tomar decisões estratégicas e conseguir melhorias operacionais”. 

A avaliação dos tempos tem como objectivo analisar e planear as actividades de um sistema 
produtivo. Através duma análise metódica, são determinados tempos standards para 
realização de um processo. Estes tempos podem ser usados com os seguintes fins (Chase et 
al., 2006): 

• Definir horário de trabalho e alocar capacidades; 
• Fornecer bases objectivas para motivar os colaboradores e avaliar o seu desempenho; 
• Oferecer novos contratos e avaliar a performance dos existentes; 
• Obter informações úteis e necessárias ao aumento da eficiência; 
• Fornecer benchmarks com vista à melhoria. 

Apesar de a metodologia receber duras críticas por via de alguns gestores, ao argumentarem 
que esta estima valores difíceis de alcançar, ela é utilizada já há muitos anos por Deming, 
reconhecido professor e gestor responsável pela grande impulsão industrial do Japão nos anos 
50, quanto ao uso de tempos standard. 

A avaliação do tempo é um método de medição do processo, utilizada para registar os tempos 
e o ritmo de uma actividade, sendo também utilizada na obtenção do tempo necessário para a 
realização do trabalho com um nível definido de desempenho (Slack et al., 2002). 

Desta forma, são utilizados comummente as seguintes terminologias no meio industrial: 

• Tempo base: tempo necessário para que um operador, em ritmo normal, execute todas 
as fases do processo, segundo o método previamente estabelecido. 
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• Tempo standard: tempo resultante da soma dos tempos suplementares com o tempo 
base. Os tempos suplementares são aqueles que compensam eventuais variações das 
condições de trabalho, normalmente causada por necessidades pessoais, fadiga física 
e mental, atrasos e etc. 

O método da avaliação de tempos pode ser descrito em três etapas: 

1ª Etapa: Observar, medir e avaliar o tempo necessário para realizar cada operação do 
processo: a operação é observada ao longo de diversos ciclos. Com o uso do 
cronómetro e registo de uma medida do desempenho para o operador do posto. 

2ª Etapa: Ajustar ou estandardizar cada tempo observado: tornar padrão os tempos 
observados. 

3ª Etapa: Calcular a média dos tempos ajustados para obter o tempo base para cada 
operação. 

Compreender as consequências dos tempos das operações é muito importante no projecto de 
sistemas produtivos. Além de estabelecer um valor padrão para avaliação e comparação de 
todos tipos de operações, revela o conhecimento da duração de uma determinada tarefa sendo 
um pré-requisito essencial nas decisões da empresa. Segue, por exemplo, algumas aplicações 
de dados de tempos (Slack et al., 2002): 

� Avaliar o nível de capacidade para cada operação; 
� Identificação de gargalos; 
� Avaliar as durações das tarefas em cada etapa do processo; 
� Avaliar o desempenho dos operadores ou grupos 
� Avaliar e identificar tempos perdidos em determinadas operações (tempos 

improdutivos, tempos de setup e movimentação de materiais). 

Dada essa ampla variedade de estimativas de tempo, as organizações devem fazer as 
avaliações da duração necessária e real de cada operação para melhor contemplação de 
objectivos pretendidos, usando eficazmente para desenvolvimento da sua estratégia industrial. 
Com o objectivo da política de melhoria do desempenho operacional são utilizadas algumas 
técnicas de monitorização que acompanham as actividades produtivas. 

OEE – Overall Equipment Effectiveness 

O OEE é a medida de performance do TPM (Total Productive Maintenance). É uma métrica 
muito utilizada na monitorização e melhoria da eficiência dos processos de uma organização, 
envolvendo equipamento, células de trabalho e linhas produtivas. De modo a melhor 
compreensão do desempenho de uma área de manufactura e as limitações a maior eficiência, 
o OEE inclui todos os aspectos de eficiência, rendimento e qualidade num só índice. 

A análise do OEE possibilita identificar o recurso com menor eficiência e permite assim 
focalizar esforços neste recurso. Segundo Nakajima (1989), o OEE é uma métrica que procura 
revelar custos escondidos da empresa. Assim será possível fazer uma avaliação de custos de 
perdas produtivas que estão ocultadas dada a falta de avaliação. Em muitos sistemas de 
monitorização o OEE, apenas transmite as perdas de alto nível, sem especifica-las, tornando-
se incapazes de detectar informações capazes de accionar oportunidades de melhoria. 

 

Através da multiplicação de três factores, Disponibilidade, Performance (rendimento) e 
Qualidade, consegue-se expor de forma objectiva a actividade produtiva. A disponibilidade é 
calculada a partir da seguinte fórmula: 
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Analisa as perdas associadas a setups, avarias, mudanças de serie e etc. De salientar que o 
tempo disponível já deve considerar os tempos de paragens programadas, i.e., apenas deverá 
levar em conta o tempo em que a máquina realmente deveria está a operar. A performance é 
calculada através das capacidades do equipamento (também poderá ser calculada através das 
tempos de ciclo real e teórica): 

 

 Avalia, assim, as perdas associadas a perdas de velocidade e micro paragens, traduz as 
quebras de velocidade da qual ela foi projectada. O terceiro índice é a qualidade: 

 

 

Conclui-se a avaliação da eficiência global do equipamento, através da análise correcta de 
acordo com as especificações do produto. 

OEE= Disponibilidade x Performance x Qualidade 

Neste sentido, é de extrema utilidade a identificação das perdas, para melhor tratamento das 
dificuldades encontradas nos processos produtivos. Hansen (2006) diz que a exactidão do 
OEE é determinada pela qualidade dos dados colectados. Refere ainda que o OEE sofre o 
impacto de factores além do próprio equipamento (operador, formulação do produto), sendo 
bastante útil em ambientes de produção onde o equipamento é usado de forma integrada.  

SMED – Single Minute Exchange of Die  

O SMED é uma ferramenta que orienta a produção para realização de mudanças de series e 
ferramentas (setups) em tempos curtos. Esta mudança rápida é uma ferramenta indispensável 
dada utilização de equipamentos compartilhados por varias linhas de produção de modo a 
aumentar a flexibilidade produtiva. 

O princípio SMED retracta a realização do maior número de actividades de setup (arranques) 
de forma paralela a produção (setup externo), ou seja, com a diminuição do tempo em que a 
equipamento fica parado, sem produzir. Na Frulact, este método era pretendido dado os 
elevados tempos de arranque e de lavagens entre lotes. 

Costa et al (2004), explica que em qualquer análise de operações de setup, é importante 
distinguir o trabalho que pode ser efectuado no período de funcionamento da máquina e 
quando está parada. O princípio fundamental da melhoria do setup é transformar uma 
operação de setup interno em uma de setup externo. 

Para medição do desempenho SMED é necessário verificar o tempo de realização do setup, 
analisar o tempo para produção com qualidade depois do setup e o tempo utilizados em 
actividades internas e externas no setup. Tempo de arranque mede o tempo utilizado para a 
realização do setup, quanto menor maior a flexibilidade do equipamento, sendo este o tempo 
entre o fim de um lote e início de outro. O método de avaliação deste indicador será a 
comparação com um tempo standard estimado. 
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3 Processo produtivo 

Inicialmente, foi efectuado um estudo dos processos de produção da unidade de forma a 
compreender a produção desde da preparação da MP até a expedição, bem como a 
identificação e avaliação dos pontos críticos do processo. Sendo uma empresa do ramo 
alimentar e que trabalha em regime make-to-order, foram logo constatadas as dificuldades 
devidas à instabilidade da produção e, no decorrer da dissertação, a instabilidade do próprio 
processo, devido o início de novos projectos produtivos.  

O processo produtivo tecnológico de fabrico combina basicamente a execução de operações 
de selecção e mistura de MPs, dada a receita (fórmula do preparado), para a concepção de um 
produto final. 

3.1 Apresentação dos Produtos  

A Frulact - Maia apresenta uma vastíssima gama de produtos, desde compotas de doce de 
variadas dimensões a sumos de fruta e unidoses de marmelada. Para melhor avaliação destes 
dividiu-se os produtos de acordo com tipo de rotulamento e linha de embalamento. Desta 
forma, têm-se compotas em fracos hexagonais (LP) (315g), quadradas (doces gourmet) 
(250g), unidoses (25g) e sumos (1litro) e smoothies. Todas as referências dos produtos 
possuem receitas diferentes, que influenciam a perda MP associada, e assumirá grande 
importância na posterior avaliação do desempenho da produção. Vê-se no gráfico abaixo, a 
predominância da produção dos produtos LP e Unidoses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Gráfico de produções de Julho a Outubro 

 

No caso das compotas LP pode-se encontrar 5 referências 
diferentes de acordo com o tipo de frutas utilizadas. Esta compota 
é nomeada na empresa como compota LP, pois é o nome do 
cliente responsável pela encomenda deste produto. As 5 
referências existentes dizem respeito às frutas: ameixa, alperce, 
figo, morango e laranja/tangerina. Este produto serve o mercado 
francês e é caracterizado por a MP ter frutas provenientes de uma 
região de França. (Ex: Doce de ameixa da região Lorraine). 

 
Figura 10 - Compota LP 
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As compotas de doces gourmet (formato quadrado) são 
elaboradas para o mercado nacional, disponibilizadas através 
dos Distribuidores Continente e Modelo. Posiciona-se um doce 
de “gama elevada”, nobre. Esta compota possui 8 referências 
distintas: abóbora/noz (figura ao lado), abóbora/laranja, pêra 
rocha/vinho do porto, alperce, morango, maçã, framboesa e 
cereja. No ponto seguinte serão melhores clarificado os 
processos necessários à realização deste produto, que apesar de 
passar pela mesma linha que outros, não efectua todos os 
processos desta (rotulamento é manual). 

 

 

 

Os sumos e smoothies representam pequenas produções 
comparativamente às unidoses e LPs. Este tipo de produto 
possui 8 referências, 4 de sumos e 4 de smoothies (preparado de 
fruta semelhante ao sumo). Devido às baixas produções e os 
processos envolvidos serem muitas vezes manuais, desde o 
doseamento ao rotulamento, causam alguma instabilidade 
produtiva. Estes produtos implicam complexidades na avaliação 
e controlo da qualidade e do desempenho produtivo.  

 

 

 

Por último, as unidoses de marmelada (figura ao lado) são os 
produtos mais automatizados, dado serem os produtos com 
maiores produções e com menor número de referências, duas 
apenas (morango e pêssego). Sendo melhor avaliado tanto por 
parte dos próprios operadores como pela gestão da empresa. O 
mercado destino deste produto é o Espanhol, onde a empresa se 
apresenta como dos maiores produtores do ramo. Este produto 
possui uma linha exclusiva, descrita posteriormente, e 
representa a linha mais antiga em utilização na Frulact -Maia.  

 

 

De salientar, que cada referência de produto tem sempre associada características específicas 
de pH, viscosidade, brix (escala de medição de açúcar), temperatura de pasteurização, 
temperatura de concentração tempo de concentração e pasteurização, características de corte 
da fruta bem como as quantidades de MPs a utilizar em cada produção. 

 

Figura 13 - Unidose de Marmelada 

Figura 12 - Sumo 

Figura 11 - Doce Gourmet 
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3.2 Descrição do processo produtivo 

Como referido na secção 2.3: Não é possível compreender um processo produtivo sem o 
medir. Perceber o processo implica assimilar seu funcionamento, quais factores influenciam a 
sua performance, como reage às mudanças no sistema e, consequentemente, determinar suas 
reais limitações. Neste sentido foi feito um levantamento dos processos existentes no sector 
de produção da empresa. 

O processo produtivo é a combinação de várias etapas, transformando um conjunto de MP 
num produto acabado final. A produção Frulact - Maia é dividida por fases e que são 
executadas de acordo com as encomendas dos clientes. Assim, dada a encomenda do cliente, 
o Planeamento em conjunto com o Chefe de Fábrica emitem ordens de fabrico (OF), 
consultando anteriormente a disponibilidade no stock de MP. O Fluxograma do processo 
produtivo desde o Planeamento da OF à expedição da encomenda é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de Planeamento da OF ocorre no dia anterior à produção, dado ser a etapa onde 
ocorre deslocação da MP dos armazéns internos (refrigerados) para zona de Preparação da 
Fruta, para que esteja nas condições desejadas para a sua primeira transformação. 

Autorizada a OF, o fluxo produtivo desenvolve-se com a Preparação de MP para a produção. 
Esta é caracterizada pela selecção e/ou corte da fruta de acordo com receita (fórmula de 
preparação do produto elaborada pelo sector de Inovação e Desenvolvimento da empresa), 
receita esta que discrimina as quantidades a serem utilizadas. Neste estágio, paralelamente, 
ocorrem as pesagens de mesa, onde são quantificadas os componentes de menor peso 
(corantes, aditivos, etc.) e as pesagens do açúcar e xaropes. 

Seguidamente surge a ingredientação, etapa com maior influência na qualidade do produto 
final. É executada por um operador especializado. Nesta etapa ocorre, inicialmente, a adição 
das MP no reservatório designado como Pré-mix, onde se faz a mistura e pré-aquecimento (a 
adição da MP segue também a ordem e tempos da receita). De modo contínuo, o produto 
transformado é elevado para um novo reservatório (Marmita), onde passará pelo processo de 

Figura 14 - Fluxograma do processo produtivo 
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pasteurização (eliminação de microrganismos patogénicos) e concentração (evaporação de 
água do produto). O produto só sairá da Marmita quando possuir as características 
especificadas da receita, ou seja, terá que atingir os níveis de temperatura de pasteurização e 
concentração, viscosidade, pH e brix (açúcar) desejados. 

A etapa que se segue é designada por Embalamento. Nesta etapa ocorre o doseamento do 
produto no recipiente adequado e, será novamente verificada a sua conformidade com as 
características impostas pela receita. Este estágio é um dos pontos críticos do processo 
produtivo, também nele ocorre perdas de MP através do derrame dada alguma avaria no 
equipamento. Este estágio, relativamente a linha FN-01 unidoses, é o fim da sua produção, 
apenas seguido da expedição. Para a linha FN-01 unidoses o Embalamento possui o tempo de 
ciclo teórico de 340 kg (13600 unidoses) por hora e para a linha FN-02 Vidros o tempo de 
ciclo teórico é de 1000 kg (3175 frascos) por hora. 

O rotulagem e/ou encaixotamento é talvez a etapa mais significativa para uma linha de 
produção da Frulact - Maia. Para a linha FN-02 Vidros é o bottleneck (gargalo) do processo 
com o tempo de ciclo teórico de 850 kg por hora (2700 frascos). Por fim, ocorre a expedição 
da encomenda, o produto acabado (PA) é paletizado e alojado na zona de expedição, com 
algumas excepções em que o PA é alojado nos armazéns internos (conservação da qualidade 
com temperaturas especificas). 

3.2.1 Linhas de produção 

Na Frulact - Maia apesar da existência no sistema de 4 linhas de produção, apenas 2 foram 
utilizadas no período de análise da dissertação, tendo a terceira sido transferida para filial de 
Tortosendo - Covilhã e sendo a quarta apenas utilizada no fabrico de pós para preparados de 
fruta, que não foram equacionadas devido a baixíssima produção (houve apenas uma pequena 
produção no período decorrente do projecto).  

Na figura 15 vê-se layout da Frulact – Maia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Layout da Frulact - Maia 
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As 2 linhas estudadas são as FN-01 (linha de unidoses) e FN-02 (linha de vidros). Essas 
linhas possuem fases iniciais comuns até à ingredientação.  

Os recipientes Pré-mixs e Marmitas (referenciados na figura) possuem capacidades que 
constringem as produções simultâneas das duas linhas produtivas, conferindo desde já uma 
dificuldade dada as necessidades, que posteriormente também irá ocorrer devido a capacidade 
das linhas. As linhas FN-01 e FN-02 embalam produtos diferentes com processos internos 
diferentes.  

Linha FN-01 Unidoses 

A linha FN-01 unidoses (figura 15 mostra a linha) realiza três processos, em paralelo: O 
processo de conformação do recipiente, o doseamento do produto neste e o encaixotamento. O 
recipiente é em PVC. O processo de conformação é caracterizado por um estágio de moldação 
do PVC e dois estágios de corte. O doseamento do produto ocorre através de um mecanismo 
com 12 saídas, que doseiam em simultâneo. O processo de encaixotamento acontece 
automaticamente com auxílio de ventosas especificadas para quantidades de produto em cada 
caixa, automatizando assim todo este processo de embalamento.  

Esta linha possui a capacidade teórica de embalar de 340 kg por hora, sendo a linha “mais 
automatizada” da produção por precisar de poucos operadores, evitando as perdas de 
rendimento humanas habituais. Contudo, a linha não é completamente estável pois apresentou 
nas produções imensas debilidades no seu funcionamento, sendo sempre alvo de grande 
atenção e intervenção da Manutenção. A linha necessita de 2 operadores, no estágio de 
embalamento para manutenção autónoma (manutenção feita pelo próprio operador), controlo 
e registo das características, adicionar caixas a linha e sela-las no fim. 

Linha FN-02 Vidros 

A linha FN-02 vidros (figura 15 mostra a linha) é dividida em 5 etapas: Doseamento do 
produto, Encapsulamento (fechar frasco com cápsula), Túnel de Aquecimento e 
Arrefecimento, Sensor de Vácuo (até aqui considerado etapa Embalamento) e o Rotulamento 
e encaixotamento. Esta linha é, essencialmente, utilizada para as produções das compotas de 
formato hexagonal. O projecto de produção com o cliente deste produto arrancou em Julho, 
estando desta forma a equipa de produção e manutenção ainda inseguras nas melhorias que 
podem implementar. Esta linha também é utilizada para as produções dos doces gourmet 
(formato quadrado), responsável por 2% das produções e sumos e smoothies que representam 
6% das produções (de Julho a Outubro de 2010). Esta linha para além de possuir pouca 
estabilidade de produções, também precisava de um número elevado de operadores, 5 
operadores somente no embalamento e rotulamento para além dos que estão nas etapas 
anteriores de ingredientação e preparação de MP.  

A linha FN-02 Vidros ocupa a área mais significativa da produção. Na etapa do doseamento, 
o produto é doseado para o recipiente (frasco de vidro) através de 2 saídas do equipamento, 
em paralelo, ocorre a introdução destes recipientes na linha por um operador. Este 
doseamento possui uma capacidade de 3175 frascos/h, que remete os frascos para a etapa 
seguinte com a mesma velocidade de execução, encapsulamento. Na etapa do túnel de 
aquecimento e arrefecimento, ocorre uma nova pasteurização do produto. Este, já 
acondicionado no recipiente, segue de acordo com as características de pasteurização 
especificadas, para sensor de vácuo, que como o próprio nome diz, testa se cada frasco está 
capsulado (fechado) correctamente. Estas etapas ocupam um colaborador responsável por 
efectuar as manutenções autónomas ocorridas e pelo registo de temperaturas de embalamento 
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inicial e final, temperatura de pasteurização do túnel, quantidade de embalagens danificadas e 
quantidade de embalagens rejeitada pelo vácuo. Devido às habituais perdas de 
disponibilidades (OEE) causadas por avarias, atrasos e, propriamente, características dos 
produtos (detecção de corpos estranhos no produto devido à qualidade da MP, etc.), é 
requerido mais um operador para melhor rendimento da produção. 

Por fim, tem-se a rotulagem e encaixotamento, que utiliza uma Rotuladora, equipamento de 
Sleeve ou manual. Este estágio é, claramente, identificado como o “gargalo” da linha por ter 
capacidades inferiores aos restantes estágios e revelar instabilidade dada as frequentes avarias 
ocorridas. Esta etapa emprega 3 operadores, responsáveis pela manutenção autónoma do 
equipamento, pelo registo de tempo de rotulagem e por selar as respectivas caixas. Esta etapa 
será descrita seguidamente para melhor avaliação. 

3.2.2 Tipos de rotulamento 

O rotulamento é a etapa final da linha FN-02 Vidros e realiza-se através da Rotuladora, do 
Equipamento de “Sleeve” ou manual dependendo do produto.  

O rotulamento manual e com o Equipamento de Sleeve são utilizados no rotulamento dos 
doces gourmet e sumos e smoothies, identificados anteriormente como as produções mais 
baixas. O rotulamento manual não ocorre em contínuo com a linha, sendo feito geralmente 
durante as produções da linha FN-01 (posterior a seu embalamento), pois ocupam menor 
número de operadores em comparação com a linha de vidros. O Equipamento de Sleeve foi 
usado raríssimas vezes no decorrer da dissertação. 

O rotulamento, de maior relevância, é o efectuado através da rotuladora (produto LP). A 
rotuladora possui capacidade de 2700 frascos por hora (~ 850 kg por hora), identificando-se 
como o bottleneck da linha. Logo, este componente deverá ser sujeito a maior atenção por 
parte dos colaboradores e do sistema de monitorização da produção da linha. Frequentemente 
verifica-se o problema de blocking na linha, uma vez que os postos anteriores possuem uma 
capacidade superior a este. De forma a evitar a criação de stock na linha o operador do 
doseamento pára temporariamente o processo. Esta operação é delicada pois pode causar o 
efeito contrário, starving no rotulamento, o que condiciona gravemente a produção.  

A cadência produtiva desta etapa foi ponto fulcral de avaliação e melhorias contínuas. As 
etapas embora algumas vezes independente, devem ser analisadas como um sistema, o fluxo 
deve ser encarado como uma progressão do início do carregamento da linha para o fim do 
rotulamento, e desta forma, a capacidade da linha é dada por este componente. 
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4 Modelo Actual de Controlo   

Neste capítulo serão descritas as condições de aquisição e tratamento da informação que 
existiam anteriormente a esta dissertação.  

Algumas organizações possuem metodologias de avaliação do desempenho incertas e 
precipitam-se em muitas conclusões a respeito de seus processos. Segundo Deming (1986), o 
que é registado ao fim de uma determinada operação de medição, é o último produto de uma 
longa serie de operações, desde a MP até a operação de medição propriamente dita. A 
medição é, pois, a parte final deste processo. Assim do mesmo modo, é vital controlar o 
processo de medição, caso contrário, não há medida que tenha significado comunicável. 

A monitorização da produção existente na empresa ocorria através da recolha de dados 
referentes a quantidades, temperaturas, tempos de produção bem como a ocorrência de 
determinadas avarias. Essa recolha representava essencialmente dados para uma análise de 
qualidade química do produto, sendo avaliadas viscosidades, evoluções de temperaturas de 
pasteurização e de concentração dos produtos, brix, etc.  

A avaliação da produção no que diz respeito a capacidades, eficiências e eficácias não existia, 
ou seja, a gestão da Frulact não tinha conhecimento sistematizado da realidade das produções. 
A gestão da empresa actuava de acordo com indicações do chefe dos operadores, que não 
possuía uma plataforma acessível e simples de apoio as produções. Apesar do preenchimento 
dos registos existentes, estes só eram utilizados para comparações em caso extremos, levando 
a um estudo exaustivo de todos os documentos de cada a produção. Os documentos da 
produção podem chegar a ser nove diferentes por OF.  

Uma vez que os dados das produções eram registados, declaradamente a dificuldade era o 
tratamento de toda aquela informação de um modo fácil e rápido, para que se pudessem tomar 
decisões mais acertadas e alinhadas com a estratégia da organização. Dada a existência de 
uma quantidade já excessiva de documentos da produção, o objectivo principal seria fazer 
uma triagem desse material e criar um que fosse objectivo para avaliação do desempenho real 
da produção. O próprio facto da existência dessa quantidade de documentos por OF e a não 
existência da supervisão fazia com que os colaboradores não se preocupassem em preenche-
los totalmente. 

Apesar da não existência de uma monitorização acessível e objectiva por parte dos gestores na 
Frulact-Maia, esse processo existia na sucursal da Covilhã. A supervisão da produção na filial 
da Covilhã acontecia com o apoio de 3 plataformas em Excel intituladas: produtividade, OEE 
e reporting semanal. Estas plataformas funcionam numa espécie de ciclo (figura seguinte), 
visto que o output de umas serve de input para outras, sendo que o reporting aplica já uma 
decisão para melhoria da produtividade, ainda que apoiada por alguns dados do sistema de 
informático. O controlo de tempos é efectuado a partir da ingredientação até ao fim da etapa 
Embalamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

A Produtividade (Excel) possui o mesmo significado do Registo de tempo, descrito no ponto 
seguinte, caracterizada por ser uma plataforma muito “pesada” para o operador, identificando 
os tempos de embalamento do
ocorria através das quantificações temporais de todas as ocorrências, não existindo tempos 
standards que oferecessem a simplicidade característica da filosofia 
muito exaustivo e pouco motivador

A plataforma OEE, usada na filial, era o elemento mais temido pelos gestores da empresa da 
Maia, isto devido a instabilidade dos processos e da produção. Além disso, representa uma 
plataforma utilizada para as linhas da empresa filial, que apesar das semel
necessitaria de uma optimização de modo a transmitir os índices de disponibilidade, 
performance e qualidade das linhas da Maia. Esta plataforma foi apenas usada por uma vez na 
Frulact - Maia, e como a Produtividade, considerada incompatível co
dificuldades encontradas na recolha da informação. 

O reporting era uma ferramenta muito importante para empresa, 
eficácia nas empresas do grupo. Esta plataforma é composta de vários indicadores que 
reportam o desempenho das produções, utilizando uma linguagem bastante acessível e 
simples de avaliação. Estas plataformas e seus indicadores serão melhores clarificados 
seguidamente. 

As linhas de produção da Frulact 
desde o tipo de produto a características dos processos, o que acarreta diferentes tipos de 
ocorrências no decorrer da produção. As ocorrências são o meio do colaborador descrever 
para o gestor os acontecimentos irregulares da produção para qu
corrigidas. Esta descrição é elemento crucial para avaliação do desempenho, quando simples, 
objectivo e característico, de modo a garantir uma rápida e eficaz transcrição por parte
colaborador, que deverá estar
preenchimento de documentos.

O controlo da produção 
informações nos documentos catalogados por data
várias OF mas uma OF não poderá estar em mais que um dia)
como o setup da máquina, tempo de operação, as quantidades de matérias
quantidade de produto acabado (PA), a quantidade de produto acabado não conforme 
(PANC), duração de avarias
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Figura 16 - Fluxo de informação através das plataformas

A Produtividade (Excel) possui o mesmo significado do Registo de tempo, descrito no ponto 
seguinte, caracterizada por ser uma plataforma muito “pesada” para o operador, identificando 
os tempos de embalamento do produto e as respectivas ocorrências 
ocorria através das quantificações temporais de todas as ocorrências, não existindo tempos 

s que oferecessem a simplicidade característica da filosofia Lean
e pouco motivador para o colaborador.  

A plataforma OEE, usada na filial, era o elemento mais temido pelos gestores da empresa da 
Maia, isto devido a instabilidade dos processos e da produção. Além disso, representa uma 
plataforma utilizada para as linhas da empresa filial, que apesar das semel
necessitaria de uma optimização de modo a transmitir os índices de disponibilidade, 
performance e qualidade das linhas da Maia. Esta plataforma foi apenas usada por uma vez na 

Maia, e como a Produtividade, considerada incompatível com as produções, dada as 
dificuldades encontradas na recolha da informação.  

era uma ferramenta muito importante para empresa, sendo 
eficácia nas empresas do grupo. Esta plataforma é composta de vários indicadores que 

o desempenho das produções, utilizando uma linguagem bastante acessível e 
simples de avaliação. Estas plataformas e seus indicadores serão melhores clarificados 

As linhas de produção da Frulact - Maia possuem características extremamente
desde o tipo de produto a características dos processos, o que acarreta diferentes tipos de 
ocorrências no decorrer da produção. As ocorrências são o meio do colaborador descrever 
para o gestor os acontecimentos irregulares da produção para que possam ser analisadas e 
corrigidas. Esta descrição é elemento crucial para avaliação do desempenho, quando simples, 
objectivo e característico, de modo a garantir uma rápida e eficaz transcrição por parte
colaborador, que deverá estar com “a mão no produto” e não a perder tempo no 
preenchimento de documentos. 

O controlo da produção ocorre desde o início dos processos e refere
informações nos documentos catalogados por data, portanto num dia poder

F não poderá estar em mais que um dia). São inseridos o tempo gasto 
da máquina, tempo de operação, as quantidades de matérias

quantidade de produto acabado (PA), a quantidade de produto acabado não conforme 
(PANC), duração de avarias entre outras informações. 
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Fluxo de informação através das plataformas 

A Produtividade (Excel) possui o mesmo significado do Registo de tempo, descrito no ponto 
seguinte, caracterizada por ser uma plataforma muito “pesada” para o operador, identificando 

 produtivas. A análise 
ocorria através das quantificações temporais de todas as ocorrências, não existindo tempos 

Lean, tornando-se assim 

A plataforma OEE, usada na filial, era o elemento mais temido pelos gestores da empresa da 
Maia, isto devido a instabilidade dos processos e da produção. Além disso, representa uma 
plataforma utilizada para as linhas da empresa filial, que apesar das semelhanças ainda 
necessitaria de uma optimização de modo a transmitir os índices de disponibilidade, 
performance e qualidade das linhas da Maia. Esta plataforma foi apenas usada por uma vez na 

m as produções, dada as 

 utilizada com bastante 
eficácia nas empresas do grupo. Esta plataforma é composta de vários indicadores que 

o desempenho das produções, utilizando uma linguagem bastante acessível e 
simples de avaliação. Estas plataformas e seus indicadores serão melhores clarificados 

Maia possuem características extremamente diferentes, 
desde o tipo de produto a características dos processos, o que acarreta diferentes tipos de 
ocorrências no decorrer da produção. As ocorrências são o meio do colaborador descrever 

e possam ser analisadas e 
corrigidas. Esta descrição é elemento crucial para avaliação do desempenho, quando simples, 
objectivo e característico, de modo a garantir uma rápida e eficaz transcrição por parte do 

oduto” e não a perder tempo no 

e refere-se à inserção de 
, portanto num dia poderão estar transcritas 

. São inseridos o tempo gasto 
da máquina, tempo de operação, as quantidades de matérias-primas, a 

quantidade de produto acabado (PA), a quantidade de produto acabado não conforme 



Operador
Rotulamento e colocar em caixas identificadas do 

produto

Operador
Doseaemento, Capsuladora, Túnel de pasteurização 

e resfriamento e teste Vácuo

Ingredientação:Pasteurização e Concentração (Marmita)

Ingredientador
Pasteurizar e concentrar produto do Premix numa 

Marmita

Ingredientador Mistura no Premix das MP

Preparação MP: Pesagens e Preparação de secos 

Operador
Pesagens de Mesa (microsopesagens), de Açucar e 

Xaropes

Operador Escolha, corte e pesagem da fruta.

Planeamento
Verificar MP em stock, requerer caso necessário ao 

Comercial

4.1 Dados disponíveis n

Os dados disponíveis do sistema consistem n
colaboradores sobre a evolução de uma produção. Esses documentos fazem o levantamento 
das características evolutivas dos
temporal da operação. Nestes documentos é visível a descrição das especificidades que 
deverão ser cumpridas em cada etapa do fluxo do produto.  

A encomenda lançada pelo sector comercial é tratad
Fábrica que programam os dias de produção de modo a satisfazer o pedido dentro do prazo, 
seguindo um determinado fluxo de informaçã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Fluxo produto, colaboradores e registos da produção
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Rotulamento e colocar em caixas identificadas do 
Registos da produção: Controlo da Rotulagem

Embalamento

Doseaemento, Capsuladora, Túnel de pasteurização 

e resfriamento e teste Vácuo

Registos da produção: Controlo de Embalamento, 

Registo Metrologico e Temperatura do produto no 

fim do Túnel

Ingredientação:Pasteurização e Concentração (Marmita)

Pasteurizar e concentrar produto do Premix numa Registos da produção: Registo Tempo e Gráfico da 

Marmita

Ingredientação: Pré-mix

Mistura no Premix das MP Registos da produção: Registo Parâmetros

Preparação MP: Pesagens e Preparação de secos 

Pesagens de Mesa (microsopesagens), de Açucar e Registos da produção:Registo de Inspecção aos 

peneiros

Preparação MP: Escolha e Corte da Fruta

Escolha, corte e pesagem da fruta.
Registos da produção: Reg)isto de escolha e corte da 

fruta 

Planeamento OF

Verificar MP em stock, requerer caso necessário ao Lançar as Ordens de Fabrico no PLANEAMENTO 

Dados disponíveis n o sistema 

Os dados disponíveis do sistema consistem nos documentos de preenchimento pel
colaboradores sobre a evolução de uma produção. Esses documentos fazem o levantamento 
das características evolutivas dos produtos em cada processo e em alguns estágios a avaliação 
temporal da operação. Nestes documentos é visível a descrição das especificidades que 
deverão ser cumpridas em cada etapa do fluxo do produto.   

A encomenda lançada pelo sector comercial é tratada pelo planeamento e pelo Chefe de 
am os dias de produção de modo a satisfazer o pedido dentro do prazo, 

seguindo um determinado fluxo de informação (figura 17), bem como os registos envolventes.
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Registos da produção: Controlo da Rotulagem
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Registo Metrologico e Temperatura do produto no 

Registos da produção: Registo Tempo e Gráfico da 

Registos da produção: Registo Parâmetros

Registos da produção:Registo de Inspecção aos 

Registos da produção: Reg)isto de escolha e corte da 

Lançar as Ordens de Fabrico no PLANEAMENTO 

(software) 

os documentos de preenchimento pelos 
colaboradores sobre a evolução de uma produção. Esses documentos fazem o levantamento 
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temporal da operação. Nestes documentos é visível a descrição das especificidades que 
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, bem como os registos envolventes. 
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Inicialmente, o responsável do planeamento elabora as ordens de fabrico com a supervisão do 
Chefe de Fábrica. Neste estágio é introduzido no sistema informático de gestão da empresa as 
quantidades a produzir, sendo lançadas as receitas para elaboração do produto requerido. O 
planeamento também é responsável pela verificação das quantidades de MP em stock e com o 
Sector de Compras, que realiza os pedidos aos fornecedores. Os operadores possuem desde 
então a descrição do plano de trabalho.  

O primeiro processo da produção no shop floor acontece na Escolha e Corte da Fruta, neste 
estágio efectua-se a operação descrita na OF e o registo da operação num documento 
intitulado Registo de Escolha e Corte. Neste registo o operador identifica a quantidade de 
fruta, o tipo de corte utilizado bem como a detecção de corpos estranhos na MP. Em caso de 
visualização de corpos estranhos, o operador comunica ao controlo de qualidade que poderá 
considerar MP como não conforme.  

Segue-se a etapa das Pesagens de MP. O operador é responsável por fazer a pesagem de 
componentes que variam de gramas à centenas de quilogramas. O operador insere os dados do 
Registo Inspecção dos Peneiros, que habilita a pesagem da MP açúcar e xarope. Este operador 
efectua as pesagens descritas na OF, que está dividida em requisições. 

A ingredientação, efectuada por um operador especializado (ingredientador), responsável pela 
inserção dos dados no Registo de Parâmetros. Este registo caracteriza-se por conter os dados 
de acordo com as especificidades da referência a produzir, i.e., brix, pH e viscosidade pré e 
pós pasteurização, bem como a adição de MP (água, açúcar, cítrico, citrato) para ajustar a 
estas características requeridas (Acertos). Também efectua o controlo da integridade dos 
filtros do equipamento e o bom funcionamento do detector de metais das Marmitas. 

A Pasteurização e Concentração, ocorrida nas Marmitas, foi distinguida como uma etapa pois 
acarreta o preenchimento mais específico, no que diz respeito as suas características do 
produto. Os documentos desta etapa são o Registo de Tempos e o Gráfico das Marmitas. No 
Registo de Tempos o colaborador insere os horários de início de Carregamento de cada 
requisição da OF, de adição da Pectina (componente químico que perde seu efeito se o até 
embalamento for superior a 90 minutos), tempo de desarejamento/ Concentração da 
requisição, início e fim de embalamento (início e fim de envio de produto para linha de 
produção) e registo dos tipos de ocorrências e duração destas. As ocorrências são também 
descritas para facilitar o registo do operador. Estas são: Arranque, Mudança de embalagem, 
Falta de MP, Avaria, Lavagem, Esterilização, Acertos e Quebras de temperaturas.   

Na etapa Embalamento, o registo efectua-se nos documentos Controlo de Embalamento das 
Linhas, Registo Metrológico e Temperatura do produto ao fim do Túnel. O primeiro, 
específico de cada linha, contempla registos da temperatura de início e fim de embalamento, 
quantidade de embalagens produzidas, quantidade de produto reprocessável, velocidade do 
tapete do túnel e quantidade de embalagens rejeitadas pelo vácuo, além disso a validação do 
equipamento sensor de vácuo, para linha FN-02 Vidros. E, na linha FN-01 unidoses, 
informações de início e fim de embalamento, verificação da eficiência da soldadura, controlo 
do filme superior e inferior, quantidade de caixas produzidas e quantidade de produto 
resprocessável, para cada requisição. O Registo Metrológico recolhe dados sobre quantidade 
de produto média por embalagem, desvios padrão e variâncias, através da recolha de um 
número standard de embalagens por requisição, de acordo com a quantidade da OF. A 
Temperatura do produto ao fim do túnel recolhe o que o próprio nome representa, sendo 
recolhida através do gráfico imprimido pelo próprio sistema do equipamento. 
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Na linha FN-02 Vidros, ocorre também a rotulagem. Esta é controlada através de um registo, 
Controlo da Rotulagem, que apenas informa a hora inicial e final de rotulagem das 
requisições.  

Por fim, ocorre a expedição do produto acabado, por parte da logística sendo responsável pela 
selagem das paletes e identificação da encomenda a ser expedida na zona de expedição da 
fábrica. O Operador logístico da empresa regista no sistema informático de gestão o 
encomenda finalizando o curso produtivo. 

4.2 Avaliação da recolha de informação 

Os dados da produção retratam as especificidades e características da produção. Como 
descrito anteriormente, estes dados são recolhidos durante os vários processos da produção. 
Alguns componentes dos dados apenas caracterizam o processo de modo a avaliar o estado 
dos equipamentos e, propriamente, descrever o cumprimento da receita imposta.  

Escolha e Preparação da Fruta 

As informações da produção recolhidas no estágio da Escolha e Preparação da Fruta ocorrem 
de forma a garantir a qualidade da MP, as características do corte especificado e as 
quantidades estabelecidas, i.e., a existência desse controlo servirá de apoio a produção e 
realização do previsto, mas será de particular relevância da equipa de Controlo da Qualidade. 

Pesagens e Preparação de Secos 

No estágio de Pesagens e Preparação de Secos confere a inspecção de peneiros relatando a 
conformidade para a utilização do equipamento e as quantidades de MP utilizada para a 
obtenção do produto. Deve-se levar em consideração que as quantidades MP executadas 
foram dadas pelo Planeamento, que confere em stock se possui produto reprocessável (PR) da 
referência a produzir, de modo a não criar stock. Este PR utilizado na operação chama-se PR 
incorporado, representativo das sobras das OF anteriores. 

Ingredientação 

O Registo de Parâmetros revela para o Controlo da Qualidade a conformidade com as 
características químicas, bem como a integridade dos equipamentos utilizados nesta etapa do 
processo. Ainda neste registo verifica-se um outro dado de elevada utilidade, as temperaturas 
e tempos de lavagens e higienização das Marmitas e linhas. Esta recolha de dados é feita no 
mesmo campo, ou seja, no tratamento da informação não se consegue diferenciar se houve 
uma lavagem ou higienização da Marmita ou da linha. Este facto deve-se a esta recolha ser 
conferida no estágio da ingredientação, anterior ao Embalamento. O embalamento do produto 
não pará devido a lavagem ou higienização da Marmita pois existe outra que opera 
alternadamente. Assim, é confusa a distinção da duração da lavagem ou esterilização da linha. 
Ainda neste registo verifica-se as quantidades de MP a adicionar de forma a “acertar” 
características não conseguidas na produção normal. 

Pasteurização e Concentração 

Neste estágio ocorre o Registo de Tempos que descrimina tempos de arranque (setup – início 
de carregamento ao início do embalamento), duração de embalamento (início ao fim do 
embalamento), tempo de desarejamento/concentração (atingir as características desejadas) e 
intervalo de tempo desde de a adição da pectina ao inicio do embalamento. 
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No registo de Tempos o ingredientador também declara as ocorrências e os respectivos 
tempos destas. O ingredientador deverá conferir as paragens no seu posto e na linha de 
embalamento, sendo o seu preenchimento inviável pois este operador não está em contacto 
com a linha, como mostra a figura do layout. Apesar de o embalamento ocorrer na linha, 
numa avaliação total da produção, pode-se considerar que o horário de inicio do embalamento 
corresponde ao inicio de envio do produto para a linha e o respectivo fim, assim, a duração do 
embalamento corresponde ao tempo de envio do produto para a linha. 

 O documento de Gráfico das Marmitas confere a concordância dos tempos e temperaturas 
para a garantia de sucesso nesta etapa. Relaciona, assim, as variações de temperaturas com os 
processos da etapa, e avalia as variações em cada requisição das OF bem como as lavagens e 
higienizações ocorridas (CQ).  

Embalamento 

Durante o embalamento, os registos são efectuados no documento Controlo do Embalamento 
da Linha. Neste documento as informações são extremamente importantes, principalmente no 
caso da Linha FN-01 Unidoses devido ser o fim da produção. Desta forma, cada linha possui 
um documento próprio relativo ao controlo do embalamento. No caso da linha de unidoses, 
ocorre a recolha de informações características de cada requisição, relativamente a 
quantidades produzida, de PR produzido, assim como o controlo da quantidade de filme 
inferior (PVC) e superior (Alumínio), as temperaturas de início e fim de embalamento, para 
controlo de qualidade do produto e a verificação da eficiência da soldadura. O controlo 
executado pelo operador neste documento não é completo, pois não descreve as ocorrências 
na linha. O operador pode ser declarado como incapaz de descrever o ocorrido na linha 
quando a realidade é a falta utilização de um documento evidente e objectivo do registo. 

Na linha FN-02 Vidros, o registo efectua-se com a inserção de dados relativos a quantidades 
produzidas, quantidade de PR produzido, velocidade do tapete, temperatura de pasteurização 
do túnel e quantidade rejeitada pelo sensor de vácuo em cada requisição. Assim como na 
outra linha, os dados não conferem completamente o necessário da produção. Esta incoerência 
ocorre desde os dados de quantidade de embalagens produzidas, impossível de controlar, visto 
que aquisição deste dado apenas ocorre na etapa seguinte de rotulagem. Além disso, ocorre 
um controlo de velocidade do túnel que é considerada uma especificação assumida desde o 
inicio da produção. A informação relativa a quantidade de PR, é indicativa apenas no fim da 
OF, apesar de ser representativo no documento o preenchimento em cada requisição. 

 O operador responsável neste estágio não tem ainda nenhum espaço no documento para o 
registo das ocorrências no embalamento, que apesar de poderem não causar a paragem da 
produção, causam perdas de rendimento e disponibilidade que podem ser calculadas dada a 
capacidade de produção do equipamento (Doseador). O embalamento ficará assim limitado ao 
registo, e incompreensível de avaliação no que diz respeito a eficiência e eficácia de produção 
devido a incompatibilidade do documento. 

Rotulamento e Encaixotamento 

Esta etapa, apenas de utilização dos produtos da linha FN-02 Vidros, caracteriza-se por ser, 
como indicado, o bottleneck desta produção. Dado este facto, deveria ser o estágio alvo da 
maior monitorização possível, para garantir condições de melhorias em sua execução para que 
não haja perdas de tempos de produtividade. O Rotulamento e Encaixotamento contam com 
um registo intitulado Controlo da Rotulagem. Neste registo apenas é inserida a hora de início 
e fim do rotulamento, sendo registada apenas a duração do rotulamento, sem se obter 
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informações de ocorrências (paragens) no processo, quantidades produzidas e por vezes 
registada através da criação manual de uma coluna no documento por parte do operador. O 
operador, dado formulação do documento, vê-se de “mãos atadas”, para preencher a realidade 
do processo. A avaliação de desempenho passou a ser efectuada na verificação do acto de 
produção, sendo implementada melhorias sem o adequado estudo de causa e efeito, pois não 
ocorre a recolha das informações necessárias para o estudo. 

4.3 Apreciação de indicadores existentes 

A avaliação do desempenho das produções remete para o acompanhamento e monitorização 
de dados subjectivos a realidade do chão-de-fábrica. A avaliação deverá comunicar através de 
indicadores, de modo a gestão poder actuar com melhorias contínuas alinhadas com a 
estratégia da organização. 

A sucursal da Frulact - Maia em Tortosendo, possui uma plataforma de reporting semanal, 
elaborada pelos seus gestores, cujo efeito é a comunicação da informação tratada através de 
indicadores de desempenho (KPIs) para a gestão de topo da empresa. Este reporting transmite 
ao gestor as particularidades do desempenho das produções na semana, com o objectivo de ser 
conciso e objectivo na sua exposição.  

Na avaliação da plataforma viu-se que esta continha indicadores com características 
especificas de uma determinada produção (produtos, tempos de ciclos, linhas, etc.). Nestes 
termos, viu-se que dada a estabilidade de produções e processos da Frulact - Tortosendo, os 
indicadores retratavam com elevada precisão e coerência as ocorrências das produções. Nas 
produções vê-se volumes produzidos que chegam a ser 20 vezes superior e com processos 
estáveis, com objectivos de 1,5% em avarias, em relação a Frulact - Maia. O Reporting 
semanal já está a ser adoptado com sucesso também nas restantes empresas do grupo, mas 
dada a complexidade das produções desta empresa a avaliação do desempenho não foi 
conseguida no passado. Neste sentido, analisou-se os indicadores existentes na plataforma 
reporting semanal, tabela abaixo. 

Tabela 1 - Indicadores de desempenho existentes 

Indicadores de desempenho Fórmula 

Volumes Somatório PA das linhas  

Lotes médios  Volume/Nº de OFs 

Caudais Média de Volume / Tempo produção por linha 

OEE Produto dos Índices de disponibilidade, rendimento e 

qualidade 

Perdas de MP 
 

Incorporação (INC) e Geração (GER)  

 e  

Nível de PR Quantidade em stock de produtos reprocessáveis 

Taxa de Avarias Tempo de avarias / Tempo de produção  
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Numa avaliação primordial dos indicadores verifica-se a necessidade de uma enorme 
quantidade de informações, que devem ser transmitidas de forma rápida, de maneira a que o 
tempo de preenchimento não seja elevado, sobrepondo tempos de produção. 

Volumes 

A existência do indicador Volumes consiste em transmitir as quantidades produzidas durante 
a semana. Esse valor declara ao gestor a comparação das produções em cada semana, que 
poderá ser contemplado com as previsões de encomendas retratadas pelo Sector de Vendas da 
empresa. No âmbito de capacidades também poderá ser acompanhada em conjunto com o 
indicador caudais e OEE, descritos seguidamente. 

Lotes Médios 

O KPI Lotes Médios tem como objectivo mostrar as variações semanais das quantidades 
produzidas por OF, elaboradas pelo Planeamento. Na avaliação deste indicador a gestão 
também deverá levar em conta as encomendas, as capacidades produtivas das linhas e as 
habituais ocorrências para assim orientar o Planeamento a contemplar as OF com 
conhecimento mais exacto. De salientar, que um lote deverá compreender apenas um dia 
(especificidade da empresa). 

Caudais 

O indicador Caudais reflecte as quantidades médias produzidas por hora da produção 
semanal. Consiste num dos indicadores mais importantes de avaliação por parte da gestão da 
empresa, e traduz as evoluções semanais comparadas com um caudal objectivo (meta). Este 
caudal objectivo corresponde a 85% da capacidade teórica de produção estabelecida pela 
gestão da empresa. A gestão ao observar este indicador deverá avaliar também o tempo das 
avarias ocorridas nas linhas (Taxa de Avarias) e deverá sempre levar em contar o número de 
lotes (OF) devido a variação de referências que poderá constituir tempos de setup que omitem 
o significado do caudal médio da produção. 

OEE 

O OEE é, distintamente, o indicador principal dos gestores da Frulact. Este indicador possui 
uma plataforma à parte do reporting que, de forma particular, traduz a eficiência global das 
linhas produtivas. Nesta plataforma o OEE é calculado através da integração dos índices de 
disponibilidade, performance e qualidade. Esta avaliação é uniforme na avaliação de todas as 
linhas da empresa filial. Isto acontece devido ao facto da similaridade das linhas e, factor 
essencial, a estabilidade produtiva. A tipologia de ocorrências e cálculo dos índices são iguais.  

O índice de disponibilidade pondera 10 tipos de ocorrências, que irá influenciar a sua variação 
e toma como tempo útil os dias completos da semana dada a existência dos 3 turnos retirando 
apenas as paragens programadas (encontros da empresa, reuniões gerais, etc.). As ocorrências 
distinguidas na filial não correspondem exactamente as ocorrências das linhas da Frulact - 
Maia e possuem os tempos de úteis de produção instáveis, dado a produção poder decorrer 
apenas numa linha por vez e não serem lineares os turnos produção (podem ser 2 ou 3 turnos 
o dia, 16 ou 24 horas, respectivamente), sendo assim, para tratamento da informação de modo 
correcto dever-se-á reprogramar esta plataforma.  

Outro factor importante na consideração deste indicador será a descrição efectiva das 
ocorrências e distinguir as que realmente causam paragem da produção, i.e., separar as 
ocorrências que resultam numa paragem da execução do produto final e as que ocorrem 
paralelamente a produção.  
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Na avaliação do índice de performance é de se levar em conta o facto de as capacidades de 
cada linha serem diferentes e até na própria linha (Linha FN-02 Vidros) existirem postos com 
capacidades diferentes. Deste modo, ele avaliará a razão entre a capacidade real e teórica.  

O índice de qualidade consiste no cálculo da percentagem de produtos obtidos de forma 
aprovada. A qualidade será então a razão entre quantidade obtida final (PA) com a excepção 
da quantidade rejeitada (que não poderá ser reprocessada) pela quantidade produzida total 
(inclui PA, PR produzido e PANC). Esse índice transmitirá a eficácia da produção, ou seja, a 
excelência na execução do produto.  

Perdas de MP 

O indicador Perdas de MP representa a avaliação dos desperdícios de MP encontrados na 
produção. Na sua obtenção a gestão executa o balanço da matéria que entra no processo (MP 
utilizada + PR inc) e o produto obtido no final (PA + PR prod). Este indicador representará 
então, em rácio, a quantidade perdida em relação a entrada no processo. A avaliação dele é 
feita em comparação com uma meta, que é especificada pela empresa. Esta monitorização 
revela-se também importante, e característica de cada tipologia de produto, mas poderá ser 
mais objectiva dado serem produções em que ocorrem processos químicos, com perdas 
intrínsecas ao próprio processo, podendo-se distinguir por causas para melhor actuação.  

Incorporação e Geração 

A incorporação e Geração referem-se ao indicador de desempenho da percentagem de PR que 
está em stock que é incorporado e quantidade de PR enviado para stock no fim da produção, 
também nomeado como fim de linha, relativamente ao volume produzido. Este indicador 
objectiva analisar a criação de stock de PR e utilização deste nas produções seguintes. Este 
indicador deverá ser avaliado com o objectivo de que as quantidades de PR produzido estejam 
o mais próximo possível do PR incorporado para que não seja criado excesso de inventário, 
um dos 7 desperdícios fundamentais da filosofia lean manufacturing.   

Nível de PR 

O KPI de Nível de PR reproduz as quantidades de stock de PR nos Armazéns. Este indicador 
tem uma representação muito próxima do indicador Incorporação e Geração apenas diferindo 
no facto de este expor um valor relativo aos volumes produzidos e o Nível de PR identificar 
realmente as quantidades absolutas em stock. A utilização do indicador anterior confere maior 
objectividade pois relata a incorporação e geração separadamente e está implícito na 
utilização das quantidades de incorporação serem os fins de linha da produção anterior, 
enquanto este terá apenas como objectivo a sua diminuição contínua, podendo-se eliminar do 
stock produto devido a validade, inibindo o objectivo da reutilização, sem perdas. 

Taxa de Avarias 

O indicador Taxa de Avarias representa o tempo perdido em avarias relativamente ao tempo 
total de produção. Este indicador também é recolhido na plataforma OEE, que reflectirá o 
desempenho da equipa de manutenção empresa. Este indicador tem ainda como meta valor 
1,5%, valor este standard, especificado pela empresa.  

A avaliação a partir destes indicadores deverá garantir as evoluções dos desempenhos 
semanais para que os utilizadores pudessem reagir as variações com acções de melhoria. 
Neste sentido, a monitorização deveria garantir não só os requisitos da organização como 
também deverá ser adequada às especificadas desta empresa e melhorada na comunicação do 
desempenho produtivo.   
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5 Concepção do Modelo de Controlo  

Na fase Concepção do Modelo buscou-se, de forma clara, abarcar todo processo para melhor 
resolução dos problemas e criação de oportunidades de melhoria.   

A sistematização procurou a partir de uma ferramenta de monitorização de desempenho e uma 
abrangência determinada pelo sistema com base na gestão pelas diretrizes, por processos e da 
rotina do trabalho do dia-a dia, constituir um sistema de indicadores de desmpenho, que 
preenche a lacuna detectada na proposta analisada.  

5.1 Planeamento do Modelo 

Nesta etapa descreve-se o planeamento da concepção do modelo. Numa abordagem 
sequencial e faseada, optou-se pela criação de um seguimento de estágios a serem cumpridos 
para a concepção da ferramenta de supervisão do desempenho da produção da Frulact – Maia. 
O modelo contempla seis estágios sequenciais, representados na figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Condições do Sistema de Controlo: fase de definição do modelo que descreverá toda a 
estrutura e características do mesmo, sem ir as particularidades, distinguirá mais os 
requisitos gerais. 

� Projecto do Sistema: esclarecimento e adequação às necessidades dos utilizadores. 
� Implementação: Adaptação das condições produtivas ao sistema e requisitos que 

envolvem a produção. 
� Resistências à Implementação: Confere as dificuldades encontradas para execução do 

modelo de monitorização. 
� Teste do Sistema: avaliação da conformidade das informações da realidade com o 

sistema. 
� Assistência e manutenção: Verificação do estado do sistema e aquisição dos dados. 

Figura 18 - Estágios da Concepção do Modelo 
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No seguimento deste fluxo conseguiu-se fazer implementações na produção que resultaram 
em melhorias do desempenho produtivo e que estarão reflectidas no próprio sistema de 
controlo, elaborado através dos indicadores e informações contempladas.  

5.2 Condições do sistema de controlo 

A recolha de dados da produção durante a dissertação permitiu compreender o 
comportamento da produção. Essa aquisição de informação foi obtida através das folhas das 
produções registadas por OF. A avaliação destes dados foi preponderante para identificação 
dos factores críticos e que requerem maior atenção por parte da gestão da empresa, e servirão 
como base na criação e selecção dos indicadores de desempenho. 

Importante também, foi a percepção que estes indicadores devem conciliar as necessidades e 
características operacionais com a estratégia da empresa no acompanhamento da avaliação. 
Logo, foi preciso compreender quais os requisitos dos destinatários, a transmissão do que 
realmente será importante para estes utilizadores. 

Os destinatários do sistema são: o Chefe de Fábrica e os Gestores da empresa. O primeiro é 
responsável pela gestão e planeamento da produção e os segundos, pela gestão e análise dos 
resultados operacionais e adequando aos financeiros da organização. Os requisitos destes 
destinatários serão, inicialmente, a apreciação da realidade produtiva e, posteriormente, a 
maximização da eficiência do fluxo produtivo e a criação de acções de melhorias que 
agreguem valor ao produto. 

Para além dos requisitos dos destinatários do sistema, a aquisição de dados também deverá ser 
efectuada do modo mais simples e acessível. Esta aquisição será executada pelos 
colaboradores da produção que devem combinar a actividade da produção com o registo 
efectivo da realidade produtiva. 

Neste sentido, foram avaliados através de dados históricos, combinados com visualização das 
produções, os pontos críticos da produção, os tempos standards das operações, as capacidades 
de cada actividade, as perdas standards de MP, o controlo das ocorrências (paragens) no 
sistema produtivo e os desvios produtivos causados por estas ocorrências. Foi assim 
necessária uma análise cuidada de consumos das actividades da produção e enquadra-las com 
os parâmetros desejados pelos seus responsáveis.  

Como descrito no capítulo anterior, alguns registos da produção precediam de incoerências e 
observações inadequadas. Identificados os tempos standard, consumos reais e pontos críticos 
das linhas de produção foi inserido no dia 18 de Outubro de 2010, de modo informal, um 
primeiro documento de registo de ocorrências, característico de cada linha, sendo ainda mais 
específico na linha FN-02 Vidros, por esta ter dois postos de trabalhos distintos com tempos 
de ciclo diferentes. Este documento (anexo A) definia oito tipos de ocorrências para a linha 
FN-01 unidoses e dezassete tipos de ocorrências para os dois postos da linha FN-02 Vidros. 
Os operadores dos postos eram responsáveis por inserir as paragens ocorridas e a duração 
destas, bem como o número de frascos mal rotulados do posto rotulagem da linha de vidros. 

Com o acompanhamento dos dados recolhidos, constatou-se algum preciosismo na 
identificação das paragens, e estas, foram reavaliadas e alteradas. Esta alteração, tornou o 
documento de registo de ocorrências mais simples na detecção das paragens da linha e na 
facilidade de registo por parte do próprio operador. O segundo documento (registo de 
ocorrências optimizado) possuía então, nove ocorrências para linha FN-01 e doze para linha 
FN-02. 
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Verificou-se que era elementar a alteração dos registos da produção para melhor avaliação da 
performance produtiva. Apesar de saber que a quantidade de registos já era elevada, foi 
proposto uma alteração de modo a melhorar os documentos de registo da produção, com a 
modificação dos documentos de Registo de Embalamento da Linha FN-01, Registo de 
Embalamento da Linha FN-02 e Controlo de Rotulagem (Anexo A). Neste documento 
existiam dados inerentes ao processo e sem significado para o controlo. Estes foram 
optimizados e/ou eliminados através da criação de novos que realmente fossem significativos, 
com o cuidado para que aquisição dos dados não fosse razão da própria paragem. Assim, o 
registo de ocorrências anteriormente executado num documento extra de registos produção, 
passou a integrar a documentação sem proferir um acréscimo de “mais papéis” a produção. 

No controlo de consumos de MP contactou-se a existência de perdas relativas a receita 
(fórmula) do processo (estágio de Concentração e Pasteurização). Esta perda confere um 
montante específico para cada produto, que visto ser intrínseco ao processo não foi 
controlado. Ainda nos consumos de MP, diagnosticou-se outra perda causada pela calibração 
dos doseadores. Esta poderá ser mensurada através da média das quantidades de produto em 
cada embalagem registado no Controlo Metrológico. Desta forma pode-se equacionar que o 
restar das Perdas MP total da eliminação dessas duas causas (receita e calibração) traduz-se na 
“Perda Real do doseador”. 

Apesar de os gestores requererem informações capazes de justificar resultados económicos e 
financeiros, não foi esta a principal função do sistema controlo optimizado e requerido pela 
Frulact - Maia. Contudo, foi avaliado através dos custos de perdas MP e horas dos operadores 
nalgumas condicionantes do processo produtivo. Assim, conseguiu-se aferir e comparar os 
custos das produções, apesar de não ter-se tido acesso a custos de MP decompostos (custos 
produto+custos embalagens+custos fabris) e por actividades dos postos. 

Além do controlo da produção em si, também foi dado como requisito a avaliação da 
manutenção. A manutenção possuía um plano de manutenção preventiva que deveria ser 
cumprido, bem como o auxílio em acções de melhoria eficazes no decorrer das produções 
causadas por avarias. 

5.3 Projecto do sistema 

Nesta etapa descreve-se a adequação das necessidades dos utilizadores do sistema com a 
criação da ferramenta de supervisão da produção. 

A ferramenta ambiciona ser objectiva e acessível, e que responda rapidamente e 
acertadamente a necessidade dos seus utilizadores. Logo, o que se pretendia fazer era uma 
aplicação de forma apelativa e com um visual claro e, dada a existência de um sistema 
utilizado nas outras empresas do grupo, objectivando uma avaliação standard de desempenho. 
Assim, fez-se uma optimização dos indicadores e facultou-se a aquisição de informação 
compreensível, sendo este último ponto fulcral do sistema. Encontrou-se também, dado a 
diferente tipologia produtiva da empresa, novos indicadores de desempenho.  

De modo a satisfazer as necessidades dos destinatários, utilizou-se a forma de controlo abaixo 
descrita. É efectuada uma comparação entre as entradas e saídas dos processos e os valores 
normalizados. A partir da identificação de uma variação do desempenho, os responsáveis 
deverão avaliar e agir prontamente com acção de melhoria. 
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Na construção da ferramenta escolheu-se o Microsoft Office Excel 2007. O Excel é um 
instrumento extremamente usado na análise de informação para apoio à tomada de decisão. 
Foi nesta óptica de facilidade e eficácia da gestão de informação para os utilizadores que se 
utilizou esta ferramenta. 

Foi então elaborado um fluxo de informação e plataformas (figura abaixo), que deverão ser 
acompanhadas semanalmente e conferem desde a aquisição dos dados produtivos até o análise 
do tratamento destes por parte dos destinatários (actores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, para aquisição de dados foram elaborados 4 ficheiros em Excel que serão 
responsáveis pelo input no Sistema de Controlo da Produção. São ficheiros intitulados Output 
da Produção e são referentes a produção de LP, unidoses, doces gourmet e sumos&smoothies. 
Os ficheiros foram distinguidos desta forma devido às baixas produções e razões descritas no 
capítulo 3. A recolha de informação foi elaborada no sentido de privilegiar os dados referentes 
às linhas FN-01 unidoses e ao produto LP da Linha FN-02, visto serem responsáveis por 92% 
das produções da Frulact – Maia, representando grande parte dos indicadores. 

Depois da recolha de toda informação aparecem as duas primeiras plataformas de tratamento 
de dados, Estudo de Perda de MP e Rendimento e OEE. O Estudo de Perdas retrata a 

Figura 19 - Process Loop Control (Lohman, 1999) 

Figura 20 - Fluxo de informação através das plataformas do Modelo 
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avaliação mais detalhada das produções descrevendo as primeiras análises desde perdas de 
MP (identificadas como: de receita, calibração e doseamento), perdas devidas as ocorrências, 
rendimento dos postos de trabalho e custos associados as perdas de MP e rendimento. Além 
disso, vê-se a evolução destas perdas, contempladas separadamente (Anexo B). Conseguiu-se 
assim, identificar não só as perdas mas também os agentes causadores para melhor acção, 
apoiada na política da melhoria continua. Nesta plataforma é identificada, graficamente, a 
evolução dos tempos de arranque e lavagens das linhas, de modo a implementar a 
metodologia SMED, tendo como objectivo que estes sejam cada vez menores. 

 Na segunda plataforma de tratamento de informação, OEE, são calculados os índices de 
disponibilidade, performance e qualidade e, por conseguinte, o índice OEE (Anexo C). O 
OEE foi optimizado e adequado às produções e ocorrências da Frulact – Maia que, como já 
referido, são instáveis tanto a nível de quantidades produzida quanto aos processos. Os índices 
calculados indicam a eficiência e eficácia do embalamento das duas linhas, quando 
produzidas as unidoses e LP e do rotulamento de LP, bem como a taxa de avarias, e seguem 
uma directriz particular da empresa muito proveitosa (fácil para o utilizador) na sua avaliação. 

A plataforma de Supervisão da Manutenção Preventiva será utilizada para avaliação do sector 
Manutenção. A manutenção foi desde o início rotulada como “os complexos”; isto devido a 
falta de organização e à sujeição a um plano de manutenção preventiva de que, os próprios 
que o elaboraram, desconfiavam. Para contornar todas essas dificuldades, foram inseridas 
num documento Excel todos os equipamentos da produção seguida de uma identificação 
(marcação) no terreno.  

A avaliação da manutenção será feita através da inserção das datas de execução da 
manutenção preventiva que dará uma taxa mensal de cumprimento destas e controlará as 
manutenções curativas, que facultarão um histórico para futura melhor contemplação do plano 
de preventivas e a optimização da periodicidade de realização da manutenção (preventiva) nos 
equipamentos. 

Finalmente, surge a plataforma reporting. No reporting estarão presentes alguns dos 
indicadores anteriormente referidos (perda de MP por linha, seus índices de OEE, taxa de 
cumprimento da manutenção preventiva e outros) como também evoluções de caudais, taxas 
de incorporação e geração de produtos reprocessáveis, produtividade, volumes de produção e 
evolução de lotes médios. Foi efectuada uma triagem dos indicadores de desempenho 
existentes e criação de outros, de modo a contemplar as produções presentes da melhor forma. 

O sistema de monitorização exposto propõe-se a efectuar o tratamento da informação 
adquirida pelo sistema, para que descrevam o desempenho das produções e possam ser 
avaliadas eficazmente. E, dada a identificação dos problemas, construir rapidamente um 
oportunidade de melhoria para empresa. 

5.4 Implementação 

A informação que, anteriormente, se encontrava dispersa foi consolidada e tornou-se acessível 
para ser trabalhada. Desta forma solucionou-se um ponto crítico encontrado na produção, a 
aquisição de informação. 

Na figura seguinte, vê-se estágio de input de dados no sistema efectuado pelo chefe dos 
operadores. O input será diário e dará no fim o panorama produtivo semanal para tratamento 
através de indicadores de desempenho por parte do chefe de fábrica e gestores da empresa. O 
objectivo nesta etapa de aquisição, é torná-la simples e clara para o utilizador. 
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A figura retrata as produções de unidoses da linha FN-01, que em conjunto com os outros 3 
Outputs da Produção (LP, doces gourmet e Sumos & Smoothies) darão o cenário total da 
semana. Este cenário é visto no Estudo de Perdas MP e Rendimento (Anexo B). 

Fica assim resumida a informação dos registos da produção, apenas num documento Excel, 
que está pronto para tratamento dos dados e avaliação do desempenho semanal.  

O utilizador fará a primeira avaliação do desempenho das linhas FN-01 e FN-02, dos produtos 
unidoses e LP (Anexo B). Será automaticamente calculada a perda devida às ocorrências mais 
significativas (avarias e outras paragens da produção. A apreciação do chefe de fábrica deverá 
também levar em conta as perdas de MP causada pela calibração e no doseamento e os custos 
associados (Custo standard de 1€ por Kg e 4,5 € por hora de um operador).  

Assumiu-se como standard no sistema de controlo: 

� Intervalo de 10 minutos entre requisições e 10 requisições por OF perfazendo 100 
minutos na produção de LP (linha FN-02 Vidros); 

� Capacidade do doseamento da Linha FN-01 é 340 kg por hora (13600 unidoses por 
hora); 

� Capacidade do doseamento da Linha FN-02 é 1000 kg por hora (3175 frascos por 
hora); 

� Capacidade de rotulagem da Linha FN-02 na produção de LP é 850 kg por hora 
(~2700 frascos hora); 

� Perda por Concentração (receita) em unidoses de 11% da entrada na produção; 
� Perda por Concentração (receita) em LP de 14% da entrada na produção. 

Figura 21 - Dados da semana produção unidoses da plataforma Output Produção 
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Na contemplação dos resultados, o grupo Frulact tem como meta o valor de 1% de Perdas de 
MP e de 1,5% de Taxa de Avarias. Estas metas são conservadoras dado serem produções 
instáveis mas em algumas semanas esse valor conseguiu ser cumprido. Ao avaliar as 
ocorrências originárias poder-se-á actuar rapidamente e ser-se flexível no planeamento das 
produções seguintes. Quanto aos rendimentos dos postos o objectivo será o mais próximo dos 
100%, pois eliminam as ocorrências identificadas e comparam com a capacidade máxima mas 
dependerá do preenchimento correcto por parte dos colaboradores.   

Ainda na folha de Excel referente a semana, o utilizador poderá comparar os custos das 
perdas de Rendimento e MP num gráfico Custo de Perdas da Semana (Anexo B). 

No Estudo de Perdas o chefe de fábrica poderá avaliar as evoluções das Perdas de MP em 
cada produção (em conjunto com o gráfico de evolução de Perdas de MP por calibração), os 
rendimentos da linha FN-01, da linha FN-02 nos postos Doseamento (embalamento) e 
Rotulagem e a duração de Arranques e Lavagens (Anexo D). A avaliação é rigorosa e reflecte 
ao destinatário a evolução dos desperdícios que envolvem as produções.  

Com as informações da Output da produção semanal será então possível calcular os índices de 
disponibilidade, rendimento e qualidade através da plataforma em Excel OEE (anexo C). 
Nesta plataforma o utilizador terá ainda acesso ao rácio de Arrasto e produto embalado (PA), 
razão entre PANC e PA, caudal de embalamento e o caudal semanal. Que representam: 

� % ARRASTO/EMBALADO – Relação entre o produto enviado para o stock de PR e 
produto pronto a ser expedido para o cliente. 

� % PANC/EMBALADO - Relação entre o produto enviado não conforme (qualidade) e 
produto pronto a ser expedido para o cliente. 

� Caudal de embalamento e o Caudal semanal – Caudal de embalamento transmite a 
quantidade média de quilos embalada por hora (razão entre PA e tempo de 
embalamento) e caudal semanal refere a quantidade média de quilos embalada por 
hora, relativamente as horas totais de produção (razão entre PA e tempo disponível), 
sem equacionar as ocorrências. Estes estarão representados no reporting. 

No que diz respeito a plataforma de Supervisão da Manutenção Preventiva, foi elaborado um 
Excel que supervisiona o cumprimento do plano. Este cumprimento na fase de dissertação não 
foi avaliado pela plataforma. Visto ser anual, acompanhou-se pessoalmente e com o auxílio da 

Figura 22 - Plataforma Estude de Perdas, gráfico dos primeiros indicadores 
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chefe de fábrica constatou-se a execução do plano de manutenção preventiva previsto (o 
anexo D mostra a plataforma). A plataforma será usada a partir de Janeiro de 2011.  

Com todas as informações, o chefe de fábrica estará pronto para completar o reporting e 
juntamente com os gestores fazer uma análise global da evolução do desempenho produtivo e 
actuar sobre o processo.  

O reporting dará uma visão global da semana. Nesta plataforma estão presentes os principais 
indicadores anteriormente mencionados e outros essenciais para avaliação, e concluem a 
performance produtiva e incitam a criação de oportunidades de melhorias. O processo desta 
empresa é complexo e contempla muitas variáveis, o que leva aos utilizadores dispersarem-se 
com o excesso de informação apresentado. Assim através desta plataforma pretende-se 
traduzir um feedback geral do desempenho. 

Os indicadores de desempenho que surgem no reporting da Frulact – Maia são: 

� Volume de Produção Semanal – Meta: Previsões de Vendas Semanal. Assim, não só 
serão avaliadas as produções como comparadas com as previsões e analisada a sua 
coerência com a realidade das encomendas dos clientes; 

Neste KPI estarão representadas as 4 produções (em kg) distinguidas por cores. É o único que 
fará referência todos os produtos. Esta avaliação é assim descrita dada as diferentes 
capacidades das linhas. No reporting da filial este indicador representava o total produzido 
sem distinção de produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Evolução dos Lotes Médios; 

Traduz a evolução das quantidades médias planeadas e executadas por OF. Neste indicador 
avalia-se o planeamento das OF e, assim como os restantes indicadores, pretendem sempre 
uma avaliação em conjunto. Diferenciando os dois produtos de maior produção, na figura 
seguinte apenas está presente o indicador lotes médios de unidoses. No reporting também 
estarão descritos os lotes de LP e das restantes produções apenas em valores não 
graficamente. Deve ser tido em atenção que um lote corresponderá no máximo a um dia da 
produção respectiva.  

Figura 23 - Indicador Volume de Produção 
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� Evolução do Caudal embalamento Unidoses – Meta: 12000 unidoses por hora. 
Representa 85% do máximo da linha; 

No indicador de caudal de unidoses vê-se a evolução dos caudais de embalamento e dos 
caudais semanais, sendo clara a sua distinção; o objectivo será torná-los próximos e atingir a 
meta proposta. As semanas 50 e 52 foram as melhores em termos de eficiência operacional, 
dado a estarem próximas ou superiores a meta e com caudal semanal estar próximo ao de 
embalamento. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Indicador Evolução de lotes médios unidoses 

Figura 25 - Indicador Evolução de Caudais FN-01 Unidoses 
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� Evolução do Caudal Linha embalamento LP – Meta: 2700 frascos por hora. Valor 
considerado objectivo, 85% do máximo; 

Este indicador é importante pois transmite o caudal embalamento LP e, ainda desta produção, 
será descrita um novo indicador de rotulamento (gargalo linha), anexo D. O objectivo será 
encurtar as distâncias entre os caudais embalamento e semana e atingir a meta. Vê-se que a 
semana 43 apresentou melhores caudais de embalamento mas, assim como as restantes, 
definem-se por ter caudais semanais baixos. Identifica-se clara perda de disponibilidade ou 
falta de registo que justifique o tempo improdutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Evolução Perdas de MP – Meta: 1% (15% para LP e 12% para unidoses, devido a 
perda de receita). Este objectivo é contemplado pelo grupo Frulact; 

O indicador de perda de MP retrata as perdas das duas linhas produtivas para os produtos 
unidoses e LP. Nas semanas 48 e 51 representaram a pior prestação a nível de perdas de MP. 
Na Análise de Resultados é clarificada a causa, calibração do doseador. 

  

 

 

 

 

Figura 26 - Indicador Evolução de Caudais Fn-02 Vidros LP 

Figura 27 - Indicador Evolução das Perdas MP 
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� Evolução do OEE de embalamento – Meta: 60%; Este objectivo é contemplado pelo 
grupo Frulact; 

Este indicador, dos mais importantes, garante a evolução do OEE e dos respectivos índices. 
Nele pode ver-se a evolução dos índices que descreve a eficiência operacional do 
embalamento. No reporting também aparecerá o OEE do embalamento e rotulamento de LP 
(anexo D). Na semana 45 vê-se o OEE extremamente baixo causado por planeamento de lotes 
menores, avarias na linha e falta de registo das paragens programadas. A partir da semana 50 
é visível o desempenho por excelência que foi garantido por uma taxa de avarias mais baixas, 
tempos de arranques e lavagens menores e sensibilidade da eficiência do planeamento da OF 
e seu registo.       

 

 

� Produtividade;  

Este indicador (novo KPI) é dado pelo caudal semanal por colaborador da produção (kg por 
hora em relação a todos os operadores da produção). Também será significativo analisar o 
desempenho das produções quando ocorrem faltas ou, propriamente, as férias dos operadores. 
Na semana 50 conseguiu-se produtividades altas em unidoses com menos um colaborador de 
férias, apesar de esta tipologia necessitar de menos operadores e ter OF melhores planeadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Indicador Evolução do OEE de embalamento de unidoses 

Figura 29 - Indicador Produtividade 
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� Evolução da Incorporação e Geração; 

Este KPI descreve as gerações e reutilizações dos PRs criados. Este indicador não possui uma 
meta, completamente, sensível mas pretende que a evolução semanal dos valores de 
incorporação e geração sejam semelhantes. Este indicador diferencia-se do descrito no 
capítulo 4, por referenciar a quantidade em kg (anteriormente na filial em percentagem), pois 
não ocultara casos de volumes de produção variáveis. Deve ser então avaliado com esta 
condição e evitar a criação de stock de PR. Semana 44 incorporou elevada quantidade dada 
geração da 42. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

� Taxa de Avarias - Meta: 1,5%; Este objectivo é contemplado pelo grupo Frulact; 

A taxa de avarias retrata o tempo da actuação da equipa de manutenção numa avaria da 
produção. A meta será acessível com a maturidade dos processos e actividade preventiva. A 
semana 48 mostra a avaria no doseamento e desalinhamento da rotuladora e na semana 51 
ocorre uma paragem superior a 4 horas devido a sonda de nível. Neste indicador ressalta a 
instabilidade dos processos na Frulact – Maia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Taxa de cumprimento Manutenção Preventiva (anexo D). 

Figura 30 - Indicador Incorporação e Geração 

Figura 31 - Indicador Taxa de Avarias produções LP e unidoses 
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Avalia-se, como o próprio nome diz, o cumprimento da manutenção preventiva. O objectivo 
será alcançar sempre 100% e a melhoria do plano de manutenção preventiva (conseguido nos 
3 meses de avaliação no período da dissertação). 

A avaliação dos indicadores deverá ser feita em conjunto, pois apenas com base na leitura de 
um indicador poder-se-á incorrer a grave erros. O objectivo principal será a integração dos 
dados disponíveis e actuar da melhor forma com a criação de oportunidades de melhoria. 

5.5 Resistências à Implementação 

Dada ser a fábrica de menores produções, a Frulact – Maia não tinha implementado um 
controlo efectivo e exposto aos gestores da empresa através de indicadores de desempenho. 
Esta menor premência de acompanhamento acarretou alguma placidez por parte dos 
colaboradores que em curto espaço de tempo reagiram com incompreensão em relação ao 
registo necessário. Neste sentido foi efectuado um acompanhamento com os 16 colaboradores 
da produção e 3 da equipa de manutenção aos processos de modo a torna-los conhecedores 
dos objectivos do sistema.  

Por fim, em conjunto com o chefe de fábrica, o chefe dos operadores e os encarregados da 
produção efectuou-se uma reunião para expor as novas particularidades da produção. No 
período de dissertação também foi expressivo a desnecessária avaliação dos custos e proveitos 
do através de indicadores financeiros no reporting. 

5.6 Teste do Sistema 

No período anterior a implementação do sistema foi necessário efectuar verificações e 
validações. No período entre 18 de Outubro (semana 42) a 3 de Dezembro de 2010, foi 
efectuado um apuramento do sistema e seus resultados comparativamente com os requisitos 
desejado pelos utilizadores. 

A partir do dia 13 de Dezembro 2010, todo preenchimento até a análise do desempenho 
passou a ser autónomo por parte dos utilizadores. Apesar da semana 50 ter sido tomada a 
título experimental, de autonomia, esta foi considerada a melhor semana em termos de 
desempenho produtivo, ressaltando desde já as melhorias que causou a avaliação através do 
sistema. Ao mesmo tempo da validação do sistema de controlo foram efectuadas as alterações 
propostas dos registos da produção, e identificadas oportunidades de melhoria. 

5.7 Assistência e manutenção 

De modo a assegurar a validade e o funcionamento adequado de uma ferramenta de controlo 
deve-se efectuar constantes verificações e actualizações. Neste sentido propõe-se: 

- Levantamento semestral dos valores considerados standards na avaliação; 

- Assistência e revisão mensal dos KPIs dada a necessidade de avaliação de outro processo 
caso se alterem as produções habituais ou no caso de criação de uma nova linha, assim dando 
origem a novos tipos de indicadores;  

- As metas deverão ser revistas semanalmente de modo a aprimorar a avaliação através dos 
indicadores escolhidos na perspectiva de melhoria contínua; 

- Integrar as alterações produtivas com as plataformas de aquisição e de tratamento de dados. 
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6 Análise dos Resultados 

Nesta etapa é apresentada a avaliação dos resultados da implementação da ferramenta de 
controlo da produção bem como os proveitos e oportunidades que podem ser extraídas com o 
uso da medição do desempenho.  

6.1 Reflexão dos resultados obtidos 

Dada aquisição dos dados, ocorre o tratamento destes através de indicadores de desempenho 
semanal, o que facilita a implementação de melhorias a curto prazo, que transparecerá 
rapidamente nas avaliações futuras. Os primeiros indicadores a serem avaliados são os da 
plataforma Estudo de Perdas de MP e Rendimento. 

Nesta avaliação o Chefe de Fábrica terá acesso as perdas dos principais tipos de ocorrências e 
o custo que estas implicaram. Na tabela abaixo vê-se num panorama mensal estas perdas 
(somatórios e médias das semanas). A Perda Real de MP refere-se a Perda de MP menos a por 
calibração e receita.  

Verifica-se na tabela acima, que a maior causa de perdas é a calibração (maior custo). O 
cenário das Perdas de MP e Rendimento antes da contemplação do sistema de controlo não 
era sequer ponderado visto que não havia sido especificada a perda de receita (standard), 
sendo dada sempre como “culpada” quando calculada a Perda MP.  

Neste sentido, orientou-se os operadores para ajuste adequado do doseador das linhas e 
obteve-se melhores resultados, apesar de não ser visível dado ter ocorrido apenas na semana 
52 (figura abaixo). No caso da linha de unidoses a perda devido a calibração diminuiu 
aproximadamente 2%, o que representou 280 kg a menos em relação a semana anterior. Este 
valor é bastante elucidativo dado tamanho da amostra por OF. Assim o acompanhamento das 
perdas de MP deverá ser sempre apoiado a este em particular, dado ser facilmente mensurado. 

Tabela 2 - Perdas e Custos associados as Ocorrências 
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Outra ocorrência que se tornou alvo de atenção foi o “Encavalgamento de unidoses (tapete)”, 
que é responsável pelas maiores perdas de quebra de velocidade da linha de unidoses e por 
vezes avarias. Em conjunto com a equipa de manutenção, operadores e chefe de fábrica, 
implementou-se uma acção de melhoria através de pequenas limpezas e lubrificação do tapete 
durante a produção (manutenção autónoma do operador), o que levou a diminuição notória 
desta ocorrência.   

Nesta plataforma Estudo de Perdas o destinatário poderá ainda observar o rendimento 
operacional do doseamento das linhas e rotulamento de LP (Anexo B). Como referido, houve 
uma dificuldade inicial dada a falta do hábito na transcrição dos registos e até mesmo, o efeito 
contrário, registos erróneos. 

Verificado na avaliação da plataforma Estudo de Perdas tempos excessivos em arranques e 
lavagens de linha que condicionavam o desempenho produtivo e com atenção na 
especificidade do controlo da qualidade para garantia dum produto final conforme, elaborou-
se tempos standard para arranque produtivo, duração de lavagens e periodicidade de 
lavagens, bem como o planeamento de produções contínuas da mesma referência, caso 
contrário cada mudança causava perda de tempo em arranques e lavagens. Desta forma, 
chegou-se aos valores de 120 minutos de arranque de produção (início da semana), tempo de 
lavagens standards de 66 minutos para unidoses e 138 minutos para LP e periodicidade de 
lavagem de 50 horas (tempo equivalente de produção da capacidade máxima dos camiões que 
transportam as encomendas e o equivalente aproximadamente a 2 lotes, que será apenas um, 
mas devido a metodologia da empresa representam dois). Neste sentido foi conseguido 
redução desses tempos improdutivos com o apoio do SMED, e visível também na avaliação 
do indicador Lotes Médios. 

 

 

Figura 32 - Evolução das Perdas de MP por calibração 
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O gráfico descreve que a duração média semanal destas ocorrências têm vindo a diminuir o 
que reflecte a continuidade produtiva (lotes do mesmo produto) e melhores desempenhos 
garantidos pelos indicadores. 

A plataforma reporting identifica graficamente as evoluções dos caudais e índices de OEE 
calculados na plataforma OEE e que revelou-se bastante útil na avaliação da questão: as 
perdas que ocorrem são devidas a disponibilidade ou perdas de velocidade de embalamento, 
sabendo-se que a perda da qualidade é pouco relevante (~0%).  

Tabela 3 - Evolução dos caudais embalamento e OEEs  

Semana Caudal embalamento Unidoses* OEE embal. unid Caudal embalamento LP** OEE embal. LP 

42 10660 51% 2329  45% 

43 3014 63% 

44 11365 65% 2916 44% 

45 10328  41% 2819 44% 

46 10437  49% 2863 65% 

47 10242 49%  

48 2301 45% 

49 10160 61%  

50 11556  74%  

51 12194 69%  

52 12332 74%  

*unidoses/h **frascos/h 

Na tabela 3 vê-se uma evolução positiva de caudal de embalamento que não se refere 
inteiramente no aumento do OEE, apesar de este ter vindo a aumentar significativamente a 
partir da semana 49. Com estes valores pode-se concluir que a razão principal das perdas é a 
disponibilidade produtiva, influenciada pelas elevadas paragens (ocorrências) por avarias, 
setup, lavagens e mudanças de serie que ocorrem. 

Outro factor que poderá ter influenciado o valor do OEE é a falta de registos ocorrida nas 
primeiras semanas de avaliação. Este factor foi preponderante visto ser um sistema que possui 
elevada dependência da aquisição correcta dos dados produtivos. Dada esta razão foi 

Figura 33 - Gráfico da evolução dos tempos médios semanais de 

arranque e lavagens 
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efectuado um acompanhamento com operadores e reunião com os encarregados da produção 
no sentido de expor o sistema, clarificar os registos produtivos e elucidar as melhorias que 
viriam com a monitorização da produção.  

Na avaliação final do reporting o Chefe de Fábrica e os Gestores da empresa terão em mãos 
os indicadores apresentados de um modo global, possibilitando análise integrada destes. 

Na tabela abaixo vê-se os dados que contemplam os indicadores volume e produtividade. O 
indicador produtividade transmite, de acordo com o caudal da linha (tempo total disponível), a 
quantidade média produzida por cada operador numa hora. Neste indicador vê-se que os 
resultados mais elevados foram obtidos quando a semana foi dedicada por completo a uma 
determinada tipologia de produto ou produções elevadas. Este indicador também deverá levar 
em conta o indicador taxa de avarias semanal e deverá avaliar os desempenhos quando a 
produções tiverem menos operadores disponíveis que o habitual. Avaliando, assim, a 
necessidade da mão-de-obra. Da semana 48 a 52, um dos operadores esteve ausente e foi onde 
se obteve as melhores taxas de produtividade da linha de unidoses.  

Tabela 4 - Evolução dos Volumes e Produtividade 

Semana 

Volume PA Unid. Produtiv. Unid. Volume LP Produtiv. LP 

kg kg/hora por Op. kg kg/hora por Op. 

42 12.903 11,2 14.443 18,8 

43 * * 33.146 25,9 

44 21.362 13,8 9.294 18,2 

45 6.425 8,7 13.925 27,2 

46 11.863 10,3 13.528 26,4 

47 15.401 10,7 *  

48 * * 4.734 22,2 

49 29.808 13,8 * 0,0 

50 39.631 16,8 * 0,0 

51 14.719 15,7 * 0,0 

52 16.726 16,9 * 0,0 

*Não houve produções da linha. 
   

Seguidamente ao embalamento, surge o rotulamento que é o gargalo da linha. Para este posto 
criou-se um OEE que trata a disponibilidade (ocorrências distintas) e o rendimento da mesma 
forma que os anteriores, mas tratará a qualidade de uma forma diferente. Aparecerá frascos 
que irão ser retrabalhados dada a rejeição do rótulo. Na tabela seguinte vê-se a evolução do 
caudal de rotulamento com OEE e volume associado. Apesar das anomalias, observa-se que 
em produções dedicadas (elevadas na semana) o rendimento tende a subir, apenas sendo 
abstraído por avarias. Apesar do diferente tratamento do índice da qualidade, este ainda 
permanece alto, clarificando que a razão do OEE ser baixo serem as perdas de 
disponibilidade. Neste sentido, este posto deverá ser alvo de avaliações e implementação de 
acções de melhoria. 
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Tabela 5 - Evolução do desempenho do equipamento rotuladora 

Semana 

Volume LP Caudal Objectivo Caudal OEE 

Kg Nº frascos rotulados /h Nº frascos rotulados /h Rotulamento 

42 14.443 2161 2300 45% 

43 33.146 2382 2300 63% 

44 9.294 2117 2300 44% 

45 13.925 1870 2300 44% 

46 13.528 2373 2300 65% 

47 * 0 2300   

48 4.734 1796 2300 45% 

49 * 0 2300   

50 * 0 2300   

51 * 0 2300   

52 * 0 2300   

A avaliação da manutenção ocorre através dos indicadores taxa de avarias e cumprimento de 
manutenção preventiva. Nesta sequência deve-se acompanhar as manutenções curativas da 
plataforma de supervisão para concepção de novas preventivas (novas manutenções 
preventivas inseridas num novo plano) que apoiem a busca do melhor desempenho produtivo. 

Conclui-se que, os desempenhos produtivos serão melhores com a garantia de produções 
contínuas (mesma tipologia) na semana, i.e., planeamento eficiente para garantir menores 
períodos de arranques e lavagens, ajuste mais sensível da calibração de doseadores, 
cumprimento da manutenção preventiva e, factor crítico, registo efectivo dos dados fabris.    

6.2 Vantagens e Utilidades da ferramenta de control o 

Esta ferramenta pretende apresentar a avaliação do desempenho dos resultados produtivos 
com análise das operações no sector industrial da empresa. Como mencionado, a avaliação do 
desempenho das restantes fábricas do grupo não é adequada às produções da Frulact – Maia, 
bem como a aquisição dos dados produtivos. Estas ocorriam muitas vezes inadequadamente e 
incapazes de proporcionar de forma eficaz as estratégias a implementarem.  

Os indicadores ponderados no sistema permitem uma avaliação mais detalhada da realidade 
produtiva. Desta forma será mais fácil a detecção de oportunidades de melhoria sendo estas 
prontamente analisadas na avaliação posterior. Ainda através das metas equacionadas, os 
resultados serão melhor controlados pelos utilizadores. 

Do ponto de vista do Chefe de Fábrica será bastante proveitoso esta avaliação pois possibilita 
através da medição em conjunto e das fracções que o constituem, identificar oportunidades 
que contribuem para a criação de valor mais específica, objectiva e sustentada. Devido a falta 
de tempo, não foi elaborada uma análise estatística mais detalhada para melhor contemplação 
da perda de MP devido o calibração, sendo proposto esta análise para trabalhos futuros bem 
como das perdas de rendimento distinguidas. 

Visto que a empresa actua na produção por encomenda, apenas fará sentido limitar a produção 
até valores capazes de serem absorvidos pelo mercado, a produção estará sempre associada a 
procura. De não esquecer, é o facto de que avaliação do desempenho através dos indicadores 
deverá ser efectuada de modo integrado. Deve-se observar o sistema como um elemento 
crítico, essencialmente na aquisição das informações produtivas e na comparação dos valores 
descritos como metas. 
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7 Conclusões finais e perspectivas de trabalhos fut uros  

Esta dissertação apresentou uma solução eficaz e objectiva para a monitorização do 
desempenho produtivo da empresa. O objectivo de concepção e optimização de métricas de 
acompanhamento e avaliação foi alcançado com um modelo capaz de responder aos requisitos 
dos utilizadores, desde o responsável pela aquisição dos dados até os gestores da empresa.  

O sistema é caracterizado por possuir 5 plataformas para aquisição e tratamento de 
informação, que garantem o acompanhamento detalhado dos factores críticos, encontrados na 
primeira fase da dissertação de levantamento de dados, identificando perdas de MP e tempos 
dissociadas para melhor actuação, e associadas a um custo na tentativa da representação de 
uma linguagem comum aos utilizadores (plataforma Estudo de Perdas de MP e Rendimento). 
Apesar deste tratamento pormenorizado, o sistema traduzirá por fim numa só plataforma 
(reporting) os principais indicadores de desemplenho com uma avaliação semanal de modo 
simples e acessível que deverá incitar acções de melhoria.  

Além destas duas plataformas, conseguiu-se a optimização da plataforma OEE a este meio 
produtivo, com considerações que implicaram na alteração de 3 registos de dados produção 
contemplando na integra as condições existentes e na criação de uma plataforma de aquisição 
dados intítulada Output da produção. De modo a encarar com clareza o sector  manutenção, a 
plataforma Supervisão da Manutenção Preventiva criada pretende uma avaliação do 
cumprimento desta manutenção e a criação de um histórico de acções de manutenção curativa 
que confiram a optimização do plano de manutenção preventiva existente. 

A análise efectuada durante o período de dissertação levou à criação de oportunidades de 
melhoria que se mostraram significativas e traduziram-se em melhores desempenhos. Dentro 
delas destacam-se: a identificação, avaliação e orientação para registo das ocorrências, ajuste 
da calibração dos doseadores, optimização da periodicidade de lavagens, minimização do 
tempo de setup das linhas e planificação mais eficiente das produções. 

Assim, o sistema de monitorização do desempenho elaborado, impulsiona não só a 
comunicação dos consumos das actividades produtivas, como também a criacção de 
oportunidades de melhoria orientados com a perspectiva de aprendizagem e crescimento dos 
processos de produção, com base na política de melhoria contínua e alinhados com a 
estratégia da empresa.      

A evolução da gestão do desempenho originou à evolução do conceito da qualidade, sendo 
uma nova filosofia importante, que torna a organização mais competiva nos mercados actuais. 
A sistematização de indicadores de desempenho permite à empresa uma avaliação abrangente 
e coerente do seu desempenho, sendo alvo principal no apoio a tomada de decisões. 
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Perspectivas de Trabalhos Futuros 

A evolução do sistema deverá ser sempre ponderado com o aparecimento de novas variavéis 
que evidenciem importância na actividade produtiva, ou mesmo na criação ou alteração das 
linhas. Por isso, o sistema não pode ser visto de forma estática e isolada, deverá sim estar 
sempre sendo alvo de avaliações e contantes optimizações às necessidades ocorridas.  

Um factor importante seria a automatização de alguns registos (ex: sensores ou equipamento 
indique ocorrências das actividades) de modo que os dados sejam mais fiáveis e custos de 
controlo mais reduzidos. 

Ainda na perspectiva de melhoria na actuação dos processos, propõe-se uma analise estatística 
mais destalhada das perdas identificadas.  

De salientar também a contemplação de indicadores financeiros, que avaliará os custos e 
proveitos envolventes da criação de valor do produto, e a avaliação de indicadores de 
encomendas e outros referentes ao cliente que em conjunto com os de desempenho 
operacional elaborados transmitirão de modo integrado o funcionamento da organização por 
completo com vista na melhoria contínua em todas as perspectivas envolventes. 
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ANEXO A: Registos de Ocorrências criados e Registos  da produção 
alterados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Registo de ocorrências do Embalamento da linha de vidros - produções LP 
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Figura 35 - Registo de ocorrências do Rotulamento da linha de vidros - produções LP 
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Figura 36 - Registo de ocorrências do Embalamento da linha de unidose - produções unidoses 
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Nos registos alterados, não só foram incrementadas a descrição das ocorrências como também 
foi feita uma triagem de registos a serem feitos de modo a os optimizar e adequar a realidade 
fabril. 

 

Figura 37 - Registo de embalamento FN-02 Vidros optimizado 
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Figura 38 - Registo de Rotulamento FN-02 Vidros optimizado 
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Figura 39 - Registo de embalamento FN-01 Unidose optimizado 
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ANEXO B: Plataforma Estudo de Perdas de MP e Rendim ento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Estudo de Perdas MP - folha output produção 
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Figura 41 - Vista semanal Estudo de Perdas 
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Figura 42 - Custo das principais ocorrências da semana, Estudo de Perdas 
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ANEXO C: Plataforma OEE 

 

Figura 43 - OEE linha de Unidoses, Plataforma OEE 
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ANEXO D: Supervisão da Manutenção Preventiva e outr os indicadores 
do Reporting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Vista das actividades internas dos meses Janeiro e Fevereiro, Plataforma de Supervisão 

da Manutenção Preventiva 
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Figura 45 - Indicador Taxa de cumprimento de Preventivas, Reporting 

Figura 46 - Indicador Evolução caudal de rotulamento LP, Reporting 

Figura 47 - Indicador Evolução OEE de Rotulamento LP, Reporting 
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Figura 48 – Evolução da Incorporação e Geração LP 

Figura 49 – Evolução da Lotes LP 

Figura 50 – Evolução dos tempos de Arranques e lavagens 




