
Resumo 

O trabalho descrito neste relatório refere-se ao projecto desenvolvido na Procter & Gamble 
Porto, no âmbito do Projecto de Dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial 
e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

A Procter & Gamble foi optimizando as suas melhores práticas, reunindo-as num modelo de 
gestão integrado, o Integrated Working System (IWS). Com o projecto pretendia-se 
essencialmente analisar o estado de implementação do Programa IWS na fábrica do Porto 
procedendo à implementação de correcções e melhorias nas áreas de Educação e Treino, 
Organização e Produção. 

Na área de Educação e Treino foi feita uma análise das competências necessárias ao 
desempenho de cada uma das funções existentes na organização tendo sido implementada 
uma ferramenta Web para fazer o acompanhamento da aquisição dessas mesmas 
competências por cada um dos colaboradores da fábrica do Porto. Esta ferramenta permite 
ainda centralizar todo o material de treino desenvolvido na fábrica do Porto ou em qualquer 
outra organização do grupo Procter & Gamble e que se encontra acessível através do seu 
sistema de e-learning. 

Na área de Organização reformularam-se os processos de trabalho para que estes estivessem 
de acordo com os requisitos do programa IWS. Esta reformulação passou pelo mapeamento 
dos processos e definição de medidas críticas e procedimentos para garantir o seu correcto 
acompanhamento. Procedeu-se ainda a um estudo da “Saúde da Organização” para detectar as 
áreas em que os objectivos da organização e dos indivíduos não se encontram alinhados. 

Na área da Produção reforçaram-se as competências dos técnicos, relativamente à manutenção 
dos equipamentos, aprofundando os conhecimentos teóricos e aliando-os a conhecimentos 
sobre métodos de inspecção. Procedeu-se ainda a uma redução do tempo de análise das 
paragens registadas nas linhas de enchimento. Por fim procedeu-se a revisão do sistema de 
ajuste dos paramentos dos equipamentos tendo sido elaborada uma análise ao funcionamento 
do sistema e traçado um plano para a melhoria da sua eficácia. 

Com a realização deste projecto, a Procter & Gamble Porto viu os seus processos de trabalho 
revistos e alinhados com as orientações do Programa IWS para o estágio de implementação 
em que se encontra. Através da introdução de ferramentas globais da Procter & Gamble na 
fábrica do Porto esta passa a poder gerir alguns dos seus processos de trabalho de uma forma 
integrada aproveitando as sinergias que lhe advém do facto de fazer parte de uma 
multinacional que opera à escala global. 



Abstract 

This report is the outcome of the project developed in Procter & Gamble Porto as part of the 
Dissertation Project of the Master in Industrial Engineering and Management of the Faculty of 
Engineering of the University of Porto. 

Procter & Gamble has been optimizing its best practices bringing them together in an 
integrated management system, the Integrated Working System (IWS). The goal of this 
project was to evaluate the current state of implementation of the IWS program in the Porto 
Plant adjusting and improving the domains of Education and Training, Organization and 
Production. 

For the Education and Training domain, the skills needed for each position in the plant were 
analyzed and a web tool was created to keep track of the training actions attended by each 
employee in the Porto plant. This tool also allows registering all training material developed 
in the various Procter & Gamble sites assuring its easy access through the e-learning system. 

At the organizational level, the processes were reformulated in order to meet the IWS’s 
requirements. To do so, the processes were mapped, key performance indicators were 
established and procedures were created to assure an appropriate follow up. An “organization 
health assessment” was conducted to identify the fields were the individual and the companies 
goals were not aligned. 

In the Production domain, the employees’ technical skills in the equipment maintenance field 
were reinforced. The theoretical knowledge was focused alongside with inspection methods. 
The time spend analyzing the stops in the packing lines was reduced and, finally, the 
equipment centerline system was revised originating a plan to improve its effectiveness. 

With this project Procter & Gamble Porto had its work processes revised and aligned with the 
IWS guidelines. Using Procter & Gamble’s global tools in the Porto Plant allows this facility 
to have its processes managed in an integrated way and to profit from the synergies that come 
from belonging to a group that operates world wide. 
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