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Resumo 

 

 

A indústria agroalimentar em Portugal é determinante para a estratégia do crescimento do país. 

Hoje, mais do que nunca, a questão não está em produzir produtos alimentares, mas em 

conseguir vendê-los de modo a garantir sempre a qualidade e segurança alimentar destes. 

Com o aumento progressivo das necessidades de produção e a forte competitividade das 

empresas surge a necessidade de potencializar os seus recursos e desenvolver processos de 

forma a aumentar a qualidade e minimizar os custos. 

Neste contexto, surge a metodologia Kaizen Lean. Do Japonês, Kaizen significa “melhoria 

contínua”. Quando usado no sentido de negócio e aplicado ao trabalho, Kaizen refere-se a 

atividades que melhoram continuamente todas as funções, e envolve todos os funcionários de 

uma empresa. Lean é uma prática de produção que tem como alvo principal remover 

desperdícios centrando-se na preservação do valor dos produtos para os clientes mas com 

menos trabalho.  

Este relatório tem como objetivo o estudo dos benefícios da implementação das ferramentas 

Kaizen Lean na qualidade e segurança alimentar na indústria dos géneros alimentícios em 

Portugal. Primeiramente, para a realização deste projeto e, de forma a compreender os vários 

conceitos e ferramentas utilizadas na metodologia Kaizen Lean, foi necessária a pesquisa 

exaustiva de informação sobre esta matéria. De seguida, e com a finalidade de exemplificar 

como funciona na prática esta metodologia nas industrias alimentares em Portugal, contou com 

a colaboração de duas empresas nacionais de renome do setor agroalimentar. 

 

Várias são as ferramentas para uma abordagem integrada da gestão da segurança e qualidade 

dos alimentos tais como as Boas Práticas de Fabrico e Higiene, o HACCP, as certificações 

ISO, etc. Todavia, neste trabalho são apresentadas outras ferramentas no domínio do Kaizen 

Lean (Normalização com Gestão visual, 5 S’s e Kanban) que podem ser pensadas como um 

meio para gerar um maior compromisso entre todos os membros de uma organização 

proporcionando assim uma maior confiança na segurança e qualidade alimentar inerentes ao 

produto.  
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Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

%- Percentagem 

Alar- Nome dado a um regulador de crescimento de plantas, a Daminozida. Usado 

principalmente na produção de maçãs nos EUA desde 1963 até 1989. Em 1989 foi retirado 

voluntariamente pelo fabricante após a Agência de Protecção Ambiental ter banido o seu uso 

devido ao seu possível potencial carcinogénico.  

ASAE- Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

Big bags- Sacos flexíveis para contentores, que podem suportar entre 500 e 2000 kg. Na 

indústria alimentar é utilizado para embalar, armazenar e distribuir géneros alimentícios sob a 

forma de granulados e pós. 

BPF- Boas Práticas de Fabrico 

BPH- Boas Práticas de Higiene 

BSE- Encefalopatia Espongiforme Bovina 

EFQM- European Foundation for Quality Management- Fundação Europeia para a Gestão da 

Qualidade 

FAO- Food and Agriculture Organization of the United Nations- Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação 

FIFO- First In First Out- O primeiro a entrar é o primeiro a sair. 

Gemba- Palavra japonesa para o local onde a ação acontece, frequentemente utilizada para 

descrever na indústria o chão da fábrica. 

HACCP- Hazard Analysis Critical Control Points- Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controlo. 

ISO- International Standards Organization- Organização Internacional de Normalização 

IPQ- Instituto Português da Qualidade 

Kaizen- Palavra japonesa que significa Melhoria Contínua. 

Kanban- Palavra japonesa que significa cartão. 

Lean- Significa magro, sem desperdício. É utilizado para descrever um sistema de produção 

denominado “Lean Production”.  
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Muda- Palavra japonesa para desperdício, ou seja, tudo o que não acrescenta valor. 

MIT- Massachusetts Institute of Technology- Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

MRP- Manufacturing Resource Planning- Planeamento das necessidades de materiais 

OMS- Organização Mundial de Saúde 

TPS- Toyota Production System-Sistema de Produção da Toyota 

VAB- Valor anual bruto  

5 S’s- Metodologia de organização do posto de trabalho. Tem origem nas cinco palavras 

japonesas: Seiri, triagem; Seiton, organização; Seiso, limpar; Seiketsu, normalizar; Shitsuke, 

disciplina. 
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1. Introdução / Contextualização do Estágio 

 

Num mundo empresarial ditado pela forte competitividade , em que a incerteza, a globalização 

e a inovação não são conceitos novos e que a única certeza sobre o amanhã é que será tão 

incerto como o  hoje, surge a necessidade das empresas serem competitivas no seu dia a dia,  

investindo, para tal, numa permanente evolução.  

O decorrente trabalho resulta de toda a aprendizagem adquirida ao longo do Mestrado 

Integrado em Medicina Veterinária e da experiência enriquecedora do estágio realizado na 

SGS Portugal. O estágio teve a a duração de dezasseis semanas, iniciado a 7 de janeiro e 

findado a 26 de abril de 2013. Durante o estágio existiu a oportunidade de adquirir e colocar em 

prática todo o conjunto de conhecimentos no acompanhamento de auditorias de higiene e 

segurança alimentar. Foram realizadas: seis auditorias de qualificação de fornecedores em 

diversos setores da indústria alimentar; quinze auditorias em unidades de restauração; sete 

auditorias no domínio da hotelaria; oito auditorias com recolhas de alimentos em unidades de 

grande distribuição e finalmente três auditorias em unidades de pequena/média distribuição. 

Entre outras atividades desenvolvidas destaca-se a realização de: relatórios de auditorias; 

tratamento estatístico de dados; relatórios executivos; recolhas de amostras de ar, de 

alimentos e de água e envio de amostras para o laboratório.  

Genericamente, as auditorias realizadas, no âmbito da Higiene e Segurança Alimentar, durante 

o periodo do estágio compreenderam a inspeção dos seguintes itens: 

 Procedimento da receção das mercadorias 

 Controlo das temperaturas 

 Áreas de armazenamento das mercadorias e dos géneros alimentícios confecionados 

e/ou preparados 

 Manuseamento dos géneros alimentícios 

 Plano de Limpeza 

 Higiene Pessoal  

 Exposição dos géneros alimentícios 

 Formação dos colaboradores 

 Controlo de pragas e roedores 

 Estado de limpeza e conservação das instalações e dos equipamentos 

 Rotulagem 

 Rastreabilidade 

 Controlo da Potabilidade da Água 

 Gestão de toxinfecções alimentares-Gestão de crise (alertas e recolhas de produtos) 
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 Documentação, monitorização e registos 

 Circuito de Lixos 

 Tratamento de resíduos. 

Para além dos parâmetros descritos anteriormente, as auditorias de qualificação de 

fornecedores realizadas nas indústrias agroalimentares compreendiam a avaliação do/a: 

 Controlo do Processo de Fabrico  

 Controlo do Produto 

 Sistema de Gestão da Qualidade 

 Plano HACCP 

 Controlo Analítico (ar, água, superfícies, matérias-primas, etc) 

 Manutenção e Calibração dos equipamentos 

 Transporte dos géneros alimentícios. 

Esta experiência permitiu compreender  como é aplicada a legislação alimentar comunitária em 

Portugal e, de que forma, uma empresa de inspeção, verificação, análise e certificação como a 

SGS, actua junto dos seus clientes de modo a estes responderem assertivamente às 

imposições legais. Desta forma, as auditorias foram, na sua maioria, baseadas nos requisitos 

legais de Higiene e Segurança Alimentar e em requisitos específicos  de   cada cliente. Em 

todas as  auditorias, foi efetuado o levantamento das não conformidades  apresentadas. 

Contudo dada a curta duração e a dificuldade em reunir os dados, visto que cada cliente 

possuía uma check-list diferente, não foram efetuadas análises das tendências verificadas nas 

unidades visitadas durante o período de estágio. 

Os Fundamentos do Kaizen Lean constavam inicialmente nos objetivos do estágio, uma vez 

que a própria SGS Portugal se encontra a implementar esta metodologia nas suas instalações. 

De imediato, surgiu o interesse em saber mais acerca desta metodologia, de origem japonesa. 

Depois de terem sido visitadas e auditadas consecutivamente três indústrias alimentares 

portuguesas que tinham implementado a metodologia Kaizen Lean, através do Kaizen® 

Institute Portugal, foi observado que estas tinham, numa primeira análise, uma gestão de 

produção e um sistema de qualidade relativamente superior a outras onde esta metodologia 

não tinha sido implementada.  

Após uma breve pesquisa, constatou-se rapidamente que esta filosofia de produção tem como 

intuito a melhoria da qualidade. Na indústria, a qualidade é um dos pilares estratégicos e uma 

das preocupações fundamentais das empresas. No contexto alimentar, e como transmitido no 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, a segurança alimentar está implicíta na definição 

de qualidade alimentar. Como referido por Filipe J (2004): “A qualidade é muito mais do que o 

bom estado higio-sanitário dos alimentos, definição mais usual para Segurança Alimentar, 

sendo que, esta última, é certamente, a condição primeira e obrigatória de qualidade”.   
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Por outro lado, a melhoria da limpeza e organização é um dos objetivos a alcançar durante a 

implementação da ferramenta 5 S’s (que irá ser descrita mais à frente neste trabalho). O 

estado de limpeza das instalações e dos equipamentos era um dos parâmetros a avaliar 

aquando da realização das auditorias, durante o período de estágio. Este é um requisito 

fundamental para garantir a segurança dos géneros alímentícios produzidos. Posto isto, 

constatou-se que a metodologia Kaizen Lean, apesar de ser definida mais no sentido de um 

sistema que visa reduzir ao máximo o desperdício e aumentar a qualidade dos produtos, 

correlaciona-se com a Higiene e Segurança Alimentar.  

O presente trabalho resulta da colaboração de duas unidades industriais de renome em 

Portugal, a Cerealis®- Produtos Alimentares S.A e a Panike® SA, que permitiram, com toda a 

hospitalidade, a disponibilização de informação acerca dos resultados obtidos com a 

implementação da metodologia Kaizen Lean. A realização de visitas às instalações e 

entrevistas a diversos colaboradores foi a metodologia utilizada. Durante o período de estágio 

existiu também a oportunidade de realizar uma visita às instalações do Kaizen® Institute 

Portugal, com o objetivo de compreender os conceitos desta área e a fim de obter uma 

orientação para a elaboração deste trabalho. O projeto visava o estudo dos benefícios da 

implementação das ferramentas Kaizen Lean, na qualidade e segurança dos géneros 

alimentícios, na indústria alimentar em Portugal. 

2. Indústria Alimentar 

 

2.1 Indústria Alimentar em Portugal 

 

A indústria agroalimentar em Portugal é determinante, para a estratégia de crescimento do 

país, com um contributo direto para o aumento das exportações e a capacidade de garantir a 

autosuficiência alimentar (Magalhães, 2012). Em termos económicos, o setor gera um volume 

de negócios de cerca de 14 mil milhões de euros, o que se consubstancia num valor anual 

bruto (VAB) de cerca de 3 mil milhões de euros. Estes números apontam que a indústria 

agroalimentar é a indústria transformadora que mais contribui para a economia portuguesa, 

representando quase o dobro do volume de negócios da segunda indústria transformadora (a 

indústria metalúrgica), mais de 26 por cento do seu VAB. Desde 2006, que a indústria 

agroalimentar tem tido um crescimento médio de cerca de 1 por cento, tendo resistido ao início 

da crise económica e é a indústria transformadora com o maior nível de investimento, 

registando em 2009 cerca de 660 milhões de euros (Magalhães, 2012). 
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Com um tecido empresarial fragmentado, é fundamental garantir a implementação de melhores 

práticas de negócio, otimizando a estrutura de custos e a sustentabilidade de processos 

produtivos. Nesse sentido, o sistema Kaizen aparece como uma metodologia que permite 

alcançar esses objectivos. Kaizen, significa literalmente Mudar (Kai) para Melhor (Zen). 

Segundo Coimbra (2011) a melhor estratégia é encarar o Kaizen como um processo de 

mudança continuada. Como exemplo de indústria alimentar que implementou a metodologia 

Kaizen temos a Dancake®, que agarrou o projeto no ano 2010. Num trabalho conjunto, 

realizado entre consultores do Kaizen® Institute de Portugal e a equipa DanCake®, verificou-se 

que houve uma melhoria da eficiência acima dos 30 por cento (Coimbra, 2011). 

3. Segurança Alimentar incluída na definição de Qualidade 

 

Segundo o Codex Alimentarius, a Segurança Alimentar é definida como “a garantia de que o 

alimento não causará danos no consumidor quando preparado e/ou consumido de acordo com 

o uso a que se destina”. 

A qualidade é definida pela Organização Internacional de Normalização (ISO) como 

"Os aspetos e características totais de um produto que suportam a sua capacidade de 

satisfazer necessidades explícitas ou implícitas." Por outras palavras, a qualidade existe 

quando o produto está em conformidade com os requisitos especificados pelo cliente (Van 

Reeuwijk,1998). Estes podem incluir medidas de pureza, sabor, cor, maturidade, salubridade, 

segurança, nutrição, ou qualquer outro atributo ou característica do produto. Utilizando estas 

definições, a segurança é um componente de qualidade (Anónimo, 2002).  

No entanto, estudos qualitativos de perceção de qualidade alimentar sugerem que a segurança 

alimentar não é um fator predominante na mente dos consumidores, quando são convidados a 

descrever a sua própria visão da qualidade alimentar. Porém, face a problemas de segurança 

graves ou nas chamadas crises alimentares, tais como a Encefalopatia Espongiforme Bovina 

(BSE), o problema das dioxinas na Bélgica ou a controvérsia Alar (Daminozida) nos Estados 

Unidos da América, a perceção do risco pode vir a dominar todas as outras considerações na 

escolha de alimentos. Por conseguinte, leva o consumidor a evitar certas categorias de 

alimentos ou marcas por algum tempo, até que a situação volte ao normal ou fique no 

esquecimento. A noção de segurança alimentar que aparece como um "gigante adormecido" 

por vezes não surge nas perceções da qualidade, o que pode ter efeitos radicais em tempos de 

crise (Grunert, 2005).  

Especificamente, na indústria de alimentos, a garantia da qualidade está fortemente associada 

com a segurança do consumidor e com os riscos de comprometimento da sanidade dos 

produtos. É uma exigência de órgãos reguladores e de fiscalização. A garantia da segurança 
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alimentar por meio das Boas Práticas de Fabrico (BPF) e do Hazard Analysis Critical Control 

Points (HACCP) ou norma ISO 22000:2005 são pré-requisitos de uma gestão efetiva de 

qualidade (Santos & Antonelli, 2011). 

Um sistema de qualidade foi concebido para assegurar que todos os fatores que afetam a 

qualidade de um produto estão controlados. Tal controlo é orientado no sentido da redução, 

eliminação e mais importante ainda, da prevenção de deficiências de qualidade. Assim tem por 

objetivo realizar duas funções de base, o controlo da qualidade e a garantia da qualidade. A 

primeira abrange as técnicas e atividades operacionais que eliminam as causas de um 

desempenho insatisfatório e também abrange o acompanhamento dos processos. A segunda, 

oferece a confiança interna e externa que uma empresa ou um processo operacional satisfaz 

os requisitos de qualidade. Porque todos os aspetos da qualidade são cobertos por este 

significado, é importante introduzir de forma eficiente considerações de segurança alimentar 

num sistema de qualidade (Engelund et al 2009). 

O número de empresas certificadas em Portugal tem aumentado gradualmente. Em 2009 

existiam 7.110 entidades com sistemas de gestão da qualidade certificados, representando 

este valor, aproximadamente, 14% de organizações certificadas com 10 ou mais colaboradores 

(Sampaio & Saraiva, 2010 referido por Matias et al, 2011). Segundo o IPQ (Instituto Português 

da Qualidade) a norma NP EN ISO 9001:2000 especifica requisitos para um sistema de gestão 

da qualidade em que uma organização:  

-Necessita demonstrar a sua aptidão para, de forma consistente, proporcionar produtos e/ou 

serviços que vão ao encontro dos requisitos do cliente e regulamentares aplicáveis;  

-Visa aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz do cliente, incluindo 

processos para melhoria contínua do sistema e para garantir a conformidade com os requisitos 

do cliente e regulamentares aplicáveis.  

A norma NP EN ISO 9001:2000 está baseada em oito princípios de gestão da qualidade:  

1. Focalização no Cliente  

2. Liderança  

3. Envolvimento das pessoas  

4. Abordagem por processos  

5. Abordagem à gestão através de um Sistema de Gestão da Qualidade 

6. Melhoria contínua  

7. Abordagem à tomada de decisões baseada em factos  

8. Relações mutuamente benéficas com fornecedores. 
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A melhoria contínua e o envolvimento das pessoas como premissas do Kaizen Lean, serão 

abordadas mais à frente. Segundo um estudo de Chiarini A (2011) as empresas que integraram 

o Lean e a ISO 9001 tiveram a possibilidade de aumentar a sua eficiência considerando que a 

ISO 9001 é mais focada na eficácia. A redução dos desperdícios no fluxo do processo é algo 

peculiar à metodologia Lean e, a ISO 9001 pode ajudar as empresas a padronizar e formalizar 

tais conceitos. A metodologia Lean trouxe uma melhoria nos processos e essa melhoria foi 

posteriormente formalizada nos procedimentos ISO 9001 e instruções de trabalho em 72% dos 

casos. Verifica-se que as ferramentas Lean não só melhoram os processos de qualidade, como 

também os de gestão da segurança. Parece ainda que, quando os auditores são informados da 

implementação da metodologia Lean, usam as suas ferramentas e princípios, como resultados 

para o cumprimento de requisitos da ISO 9001 (Chiarini A, 2011). 

4. Kaizen-Processo de Melhoria Contínua 
 

4.1 Kaizen vs. Lean: Distintos mas relacionados  

 

Etimologicamente Kaizen em japonês significa “melhoria contínua”. A metodologia envolve 

todos os funcionários de uma empresa focando melhorias no processo. Este é muitas vezes 

confundido com a palavra Lean: Kaizen não é Lean. Lean relaciona-se com remover 

desperdícios, Kaizen é sobre melhorias contínuas. Todavia, Kaizen é uma parte do Lean (Ortiz 

2011).  

 4.2 Origens do Kaizen Lean 

 

Segundo Bittencourt et al (2011), Lean production foi a designação usada para designar o 

Toyota Production System (TPS) que surgiu no Japão, na fábrica de automóveis Toyota, logo 

após a Segunda Guerra Mundial. Nesta época a indústria japonesa tinha uma produtividade 

muito baixa e uma enorme falta de recursos, o que naturalmente a impedia de adotar o modelo 

da produção em massa, o que a levou a criar a produção Lean implementada no sistema TPS. 

A criação do sistema deve-se a três pessoas: o fundador da Toyota, Toyoda Sakichi, Toyoda 

Kiichiro e o principal executivo, o engenheiro Taiichi Ohno (Bittencourt et al, 2011).  

O TPS tinha como objetivo combater os desperdícios (ou muda, em japonês) que, segundo 

Ohno (1988), caracterizavam o sistema de produção em massa preconizado por Henry Ford. 

Segundo Bittencourt et al (2011), é por fazer mais com menos recursos (menos pessoas, 

menos espaço, menos stocks,...), i.e., “doing more, with less” que investigadores do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) e, referido por Bittencourt et al (2011), designam 

este sistema de produção Lean (produção magra ou enxuta). Desperdício, significa qualquer 
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atividade que absorve recursos mas que não cria valor. Taiichi Ohno tinha começado a 

trabalhar na TPS na década de 1940 e continuou o seu desenvolvimento no final dos anos 

1980, com o apoio na evolução dos sistemas informáticos que permitiu a produção em massa 

de ser suportada por sistemas Manufacturing Resource Planning (MRP) (Melton, 2005).  

Segundo Melton (2005) e baseado no livro A Máquina que Mudou o Mundo (Womack et al. 

1990), os grandes produtores foram capazes de manter longa a produção usando modelos 

padrão que garantem ao cliente um custo mais baixo. Todavia, também trazem menos 

variedade e um modo de trabalho mais enfadonho (Melton, 2005). Na indústria alimentar, com 

as inúmeras receitas exigidas pelos diferentes clientes, menor variedade não é uma vantagem. 

Além disso, um trabalho mais repetitivo levaria a desmotivação por parte do operador. 

Desmotivação essa que terá implicações no seu trabalho podendo levar a um descuido e 

desinteresse nas regras de higiene e segurança alimentar. Segundo Slack et al. (2002) e 

referido por Bittencourt et al(2011), as técnicas Kaizen procuram eliminar atividades que não 

agregam valor e requerem o envolvimento total das pessoas, pois estes são formados e 

motivados para assumir total responsabilidade pelo trabalho que realizam. 

4.3 Envolvimento da gestão de topo e resistência à mudança 

 
 
Apesar da metodologia de produção Lean poder resultar num melhor desempenho 

organizacional, existem desafios. Convencer os gestores e os operadores a pensar e agir de 

forma diferente pode ser difícil. Os operadores podem resistir às ferramentas do Lean ou 

podem ter dificuldades em pensar em termos novos, como o valor do cliente e desperdícios 

(Worley & Doolen, 2006). A maior força de resistência no processo será a grande inércia que 

deverá ser ultrapassada: a resistência à mudança (Melton, 2005). O compromisso assumido 

pela gestão de topo é vital. Esta deve não só demonstrar o compromisso e liderança, como 

também trabalhar para criar interesse na implementação e comunicar a mudança de todos 

dentro da organização (Boyer & Sovilla,2003 referido por Worley e Doolen, 2006 ). Por outro 

lado, a falta de investimento por parte da gestão pode afetar o sucesso da implementação. 

Caso não consiga abraçar a implementação pode, intencionalmente ou não, prejudicar o 

esforço dos operadores motivados (Boyer & Sovilla, 2003; Stamm, 2004 e, referido por Worley 

& Doolen, 2006). Se os operadores sentirem que a equipa executiva não respeita os esforços 

feitos por eles, o desânimo pode tomar posse e a implementação do Lean não irá ter sucesso 

(Worley & Doolen , 2006). Assim, segundo Coimbra (2011): “Pequenos passos constantes são 

melhores para mudar os comportamentos. Podemos fazer grandes mudanças físicas mas a 

melhoria em pequenos passos é mais sólida a nível comportamental” (Coimbra,2011).  
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Com a implementação do sistema Lean, verifica-se um aumento da comunicação (Worley & 

Doolen, 2006). A comunicação em qualquer organização é importante, mas torna-se ainda 

mais relevante num ambiente fabril onde funcionam vários turnos (Hancock & Zayko, 1998 

referido por Worley & Doolen, 2006). Seguidamente, irá ser apresentada a ferramenta Kaizen 

Diário que permite ultrapassar os problemas de comunicação que podem surgir entre os 

trabalhadores da produção e da qualidade.  

Para promover a melhoria contínua, também é necessário o envolvimento de todos a todos os 

níveis. Bittencourt (2011) refere que um dos maiores desperdícios é não utilizar a criatividade 

das pessoas que trabalham na organização. Segundo Euguland & Friss (2009), referente a um 

case-study efetuado numa cozinha de um hospital que implementou a metodologia Lean, o 

envolvimento dos operadores na melhoria contínua dos processos de trabalho e o 

estabelecimento de formas para recolher sugestões aumentou o número de idéias de 

mudanças (Euguland & Friss, 2009).  

5. Ferramentas Lean  

 

A implementação da metodologia Kaizen Lean assenta no uso de técnicas e ferramentas. São 

inúmeras as ferramentas possíveis, porém, neste trabalho apenas serão apresentadas as 

ferramentas mais relevantes para a indústria alimentar. Todavia, é necessário ter em conta que 

estas ferramentas não devem ser utilizadas separadamente pois segundo Scherrer- Rathje et 

al (2009), Lean como uma filosofia considera a inter-relação e o efeito sinérgico destas 

práticas, a fim de melhorar os níveis gerais de produtividade e qualidade do produto e 

eliminação de desperdícios (Scherrer- Rathje et al, 2009).  

5.1 Kaizen Diário 

 

O objetivo do Kaizen Diário é assegurar a comunicação e a melhoria diária. As organizações 

com cultura Kaizen interiorizada são aquelas em que todos os colaboradores, todos os dias e 

em todas as áreas praticam a melhoria contínua. O Kaizen Diário pode, por exemplo, consistir 

na realização de encontros de muito curta duração e com uma agenda bem definida que pode 

passar por: alinhar colaboradores com chefias, discutir problemas do dia anterior, analisar os 

indicadores operacionais do dia anterior; manter vivo o sistema de sugestões e transmitir os 

objetivos do dia. Estes encontros devem ser realizados no próprio Gemba (chão da fábrica). 

(Kaizen® Institute, 2013).  

 

 

http://pt.kaizen.com/formacao/glossario.html?no_cache=1&tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=2806&cHash=98aac82a6c1dd4bec47d6e74b144c355
http://pt.kaizen.com/formacao/glossario.html?no_cache=1&tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=2806&cHash=98aac82a6c1dd4bec47d6e74b144c355
http://pt.kaizen.com/formacao/glossario.html?no_cache=1&tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=2806&cHash=98aac82a6c1dd4bec47d6e74b144c355
http://pt.kaizen.com/formacao/glossario.html?no_cache=1&tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=2815&cHash=a5c0a9b56abadb538cfa82d80194ea32
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5.2 Normalização com Gestão visual 

 
Gestão visual no Jardim Zoológico 

 
- “Para onde vamos agora, crianças?” 

-“Ver os gorilas no Pavilhão Africano, Papá!” 
“E onde fica isso?” 

“ É só seguir as pegadas do gorila, Papá!” 
  

Isto é que se chama de boa gestão visual: quando uma criança sabe para onde está a ir. 
Dennis P (2008)  

 

Entende-se por norma a criação de uma formalidade ou standard que garanta que uma dada 

tarefa é executada da maneira mais fácil, simples e segura conhecida até ao momento. Este 

princípio constitui uma peça vital para a implementação da melhoria contínua permitindo a 

redução da taxa de variabilidade e o aumento da eficácia nos processos, bem como a difusão 

do conhecimento relativo a uma dada operação ou parâmetro (Kaizen® Institute, 2010). Por 

outro lado, para que as normas sejam percetíveis, recorre-se à gestão visual. Esta permite a 

transmissão da informação de forma mais rápida, ao invés de ser apresentada em texto. 

Assim, o recetor consegue extrair informação com o simples olhar. A gestão visual vem 

melhorar o fluxo de valor, ao auxiliar o operador de modo a que este não tenha dificuldades em 

realizar as suas tarefas (Kaizen® Institute, 2010). Segundo Liker (2004) e referido por Silva 

(2011), aliada à gestão visual podem estar sinais, dependendo das formas, sistema de cores 

ou tamanhos e a sua gama de aplicações não tem limites indo desde delimitação de espaços, 

luzes de controlo, quadros de estado, indicadores de ação, etc. A informação contida nos 

quadros expostos nas diferentes áreas de trabalho são por exemplo: informações sobre a 

qualidade (ex: valores diários ,semanais ou mensais, gráficos de tendências, etc), informações 

sobre custos (valores de produtividade, tendências e alvos), gráficos diários de produção, 

sugestões, eficiência geral do equipamento, etc (Imai,2000). 

 

Comete-se um erro grave quando se eliminam controlos visuais, tais como horários na parede, 

substituíndo-os por computadores. Quando é implementado um sistema MRP, os registos 

ficam invisíveis e, portanto, anestesiam o local de trabalho (Dennis, 2008). Segundo o Código 

de Boas Práticas, devem existir os registos de limpeza que demonstrem claramente que as 

tarefas de limpeza têm sido executadas de acordo com os planos de limpeza. Na indústria 

alimentar, os registos de limpeza, estão normalmente “escondidos” do olhar dos operadores. 

Encontram-se em dossiers, que por sua vez se encontram em amários, que por sua vez se 

encontram nos gabinetes afastados dos locais de produção. Se os registos de limpeza forem 

postos à vista de todos, por exemplo, num quadro à entrada da fábrica ou em cada seccão de 

produção, poderá levar a que os operadores procedam corretamente aos seus registos. Nos 

case-studies que irão ser apresentados posteriormente, podem verificar-se as vantagens da 

afixação dos registos de limpeza de uma forma mais visual e acessível aos colaboradores 
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5.3 5 S’s  

 

Um sistema 5 S’s cria um ambiente de trabalho disciplinado, limpo e bem ordenado (Chapman, 

2005). A ferramenta 5 S’s significa fazer a implementação de cinco palavras começadas por “S” 

em japonês: 

 

Seiri (Triagem): eliminar todas as coisas que são desnecessárias e tornar as necessárias 

visíveis. Um valioso espaço de trabalho pode ser liberto através da limpeza do mesmo- peças, 

sucata, documentos, material de embalagem, ferramentas, máquinas, equipamentos e itens 

diversos. Parte deste material é necessário para cumprir os objetivos de produção, mas a 

maior parte não é. Vários itens estranhos acumulam-se e impedem o fluxo de trabalho normal 

(Chapman, 2005). 

 

Seiton (organização): Arrumar tendo por base o seguinte conceito: "Um local para cada coisa. 

Cada coisa no seu local". O local deve ser definido em função da frequência de uso (Kaizen® 

Institute, 2013). Os funcionários devem organizar os materiais essenciais de forma a minimizar 

o movimento do pessoal e dos materiais. Inclui a colocação de máquinas, ferramentas, etc., de 

forma clara para que qualquer pessoa as possa encontrar (Chapman, 2005). 

 

Seiso (limpeza): Esta etapa concentra-se na limpeza. São definidas as equipas específicas 

para cada área e os padrões de limpeza. Alvos de limpeza incluem áreas de armazém, 

máquinas, equipamentos e ambientes (por exemplo, corredores, mesas, etc). Enquanto os 

funcionários estão a limpar, também devem verificar o estado do equipamento para identificar 

os primeiros sinais de avarias imprevistas, promovendo uma manutenção preventiva 

(Chapman, 2005).  

 

Seiketsu (Normalização): Definir normas visuais de forma a assegurar a manutenção dos 3 

S’s anteriores (Kaizen® Institute, 2013). Normalizar implica desenvolver regras para manter 

tudo em condições de limpeza e organização. O desafio passa por ter o conhecimento mantido 

“visualmente” em vez de escrito em instruções de trabalho (Patten, 2005).  

 

Shitsuke, Disciplina: Treinar e comunicar com todos os colaboradores de forma a que o 

cumprimento das normas seja uma máxima de vida (Kaizen® Institute, 2013). É aqui que a 

maioria das empresas falham. As equipas necessitam de apoio, tempo e reconhecimento para 

demonstrar a auto-disciplina necessária para desenvolver o novo hábito de estilo de vida 5 S’s 

(Patten, 2006).  
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Após os primeiros 3 S’s estarem realizados, as equipas de trabalho devem definir como manter 

os 5 S’s de uma forma regular, por exemplo: 

- Comprometer cinco minutos no final de cada turno de modo a deixar a área de trabalho em 

boas condições para o próximo turno; 

- Afixar registos de verificação que comunicam claramente o que limpar, como limpar, quem é o 

responsável pela limpeza e a frequência dos controlos (Chapman, 2005). 

A realização de auditorias 5 S’s com frequência, porventura semanalmente, define-se como 

uma forma de medir a condição geral do sistema. Com o tempo os 5 S’s tornam-se mais 

enraizados e o número de não conformidades diminui, melhorando assim a pontuação dos 5 

S’s. Essa mesma pontuação deve ser afixada no local de trabalho e revista pelas equipas de 

forma a que as eventuais oportunidades de melhoria sejam abordadas antes da próxima 

auditoria (Chapman, 2005). 

 

5.3.1 Benefícios da aplicação dos 5S’s 

 

A implementação de Boas Práticas de Fabrico (BPF), Boas Práticas de Higiene (BPH) e a 

utilização de um plano de garantia de segurança alimentar baseado no HACCP, aliado a um 

sistema de qualidade, irão providenciar um programa de gestão de segurança alimentar eficaz 

(Jouve et al 1998). A figura 1 ilustra a inter-relação entre as mais comunamente ferramentas de 

segurança alimentar utilizadas. 

 

Figura 1: Ferramentas de Segurança Alimentar. Adaptado de Jouve et al 1998 

Segundo Jouve et al (1998) os requisitos gerais das BPF são os seguintes: 
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- o design higiénico e a construção higiénica das instalações do setor alimentar; 

- a conceção e construção higiénica e uso higiénico adequado dos equipamentos; 

- procedimentos de limpeza e desinfeção (incluindo controlo de pragas) e, 

- práticas gerais de higiene e segurança no processamento de alimentos, incluindo: 

• A qualidade microbiana dos alimentos crus, 

• O funcionamento de higiene de cada etapa do processo e, 

• A higiene do pessoal e a sua formação na higiene e segurança alimentar. 

Os códigos das BPF e os requisitos de higiene que eles contêm são as condições de contorno 

relevante para o fabrico higiénico dos alimentos. Sendo os procedimentos de limpeza e 

desinfeção um desses requisitos de higiene, a introdução dos 5 S’s poderá trazer vantagens na 

implementação das BPF. Segundo Ribeiro & Netto (2003) o programa 5 S's para a organização 

do ambiente e mudança do comportamento das pessoas no trabalho auxilia muito a 

implementação do sistema das BPF. O 5 S's possui passos bem claros e definidos e é de fácil 

aplicação, o que difere do sistema das BPF que estabelece uma série de regras, sem indicar a 

forma de como torná-las uma prática na rotina das empresas. Associar o programa 5 S’s com 

uma formação sobre segurança alimentar é uma forma eficaz de implementar gradualmente o 

sistema das BPF (Ribeiro & Netto, 2003).  

Num estudo de caso realizado numa indústria que produzia copos de plástico para a 

embalagem de produtos alimentares verificou-se que, removendo do armazém todas as caixas 

vazias, ferramentas velhas, caixas não identificadas com material reciclado, etc., obtiveram-se 

como benefícios a diminuição da contaminação das matérias-primas (Pranckevivuis et al, 

2008). Segundo Ruivo (2008), muitos dos riscos associados a alergénios resultam da utilização 

de matérias-primas contaminadas. Apesar das alergias do tipo alimentar afetarem uma 

pequena parte da população, as reações alérgicas resultantes do consumo de produtos 

alimentares processados podem afetar gravemente a saúde e, possivelmente, provocar a 

morte por choque anafilático (Ruivo, 2008). 

Os alergénios alimentares podem tornar-se parte da cadeia alimentar mesmo não sendo 

ingrediente de um produto, devido a formulações incorrectas. Além disso, temos de considerar 

as contaminações causadas por deficiente manipulação de matérias-primas nos armazéns e 

nas linhas de alimentação da linha de produção (Ruivo, 2008). No estudo de caso referido 

anteriormente também se verificou que pintando marcas coloridas no chão e criando um mapa 

do armazém relacionando cada material com cores específicas, diminuirão as probabilidades 

de se cometerem erros. Então, foram incluídos pontos coloridos sobre o pedido de produção e 

nas caixas. Desta forma, quando o pedido chega ao operador que irá classificar o material, ele 

será capaz de visualizar e correlacionar a cor no chão com a cor do pedido e a cor na caixa 

(Pranckevivuis et al, 2008). Conclui-se que se cada linha for marcada com uma cor, menores 
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serão as probabilidades de contaminações cruzadas e, se a armazenagem dos alergénios for 

bem identificada, com uma cor para cada um, menor risco terão os operadores de realizarem 

formulações incorretas. No segundo case-study referido posteriormente, verificar-se-á uma 

outra vantagem (no domínio dos 5 S’s) da organização do armazém de matérias-primas tendo 

em conta os alergénios presentes em cada uma. 

Após um ciclo de fabricação ou de manuseamento de material potencialmente alergénico, a 

operação de limpeza terá de ser considerada como especial, já que na maior parte das 

situações constitui um ponto crítico (Ruivo, 2008). Segundo o Codex Alimentarius, a limpeza 

deverá eliminar os resíduos de alimentos e sujidade que possam constituir uma fonte de 

contaminação. Os programas de limpeza e de desinfeção devem assegurar que a totalidade da 

instalações está devidamente limpa e devem incluir a limpeza do equipamento utilizado. 

Sendo, Seiso, a atitude de considerar intolerável um ambiente de trabalho sujo e desordenado, 

confirma-se que a limpeza é uma passo fundamental que garantirá a segurança alimentar e 

consequentemente, a produção de alimentos seguros. 

A ferramenta dos 5 S’s simplifica o local de trabalho e procedimentos do sistema de 

manutenção, diminui o desperdício e atividades sem valor agregado. Também melhora a 

qualidade, eficiência e segurança (Ghodratti & Zulkili, 2012). Segundo Bayo-Moriones et al 

(2010), as empresas que têm um sistema de gestão de qualidade certificado, tais como a 

norma ISO 9001 ou que estão a trabalhar em função do modelo EFQM (European Foundation 

for Quality Management) implementam a metodologia 5 S’s com uma maior extensão. 

5.4 Kanban 

 

Kanban pode traduzir-se do japonês como "tabuleta”, “cartão”,etc. e tem origem no TPS. No 

final dos anos 1940 e início dos anos 1950, Taiichi Onho desenvolveu Kanbans para controlar 

a produção entre os processos e implementar a produção “Just-in-Time” nas fábricas da Toyota 

no Japão (Gross & McInnis, 2003). Kanban é também descrito como um dispositivo de 

sinalização (quadro indicador , tabuleta ou cartão) para promover a produção de quantidades 

corretas de forma correta (Chausse et al., 2000 referido por Näslund 2008).  

De acordo com Pinto (2009), referido por Rocha et al (2011), o Kanban informa os operadores 

sobre o que produzir, quanto e quando, funcionando sempre das estações finais para as 

iniciais (do cliente para o fornecedor) e estimulando deste modo a produção. Portanto, um 

sistema Kanban é um sistema de controlo visual onde as encomendas dos clientes são 

automaticamente transformadas em cartões. Estes cartões devem ser ordenados segundo as 

prioridades e colocados num quadro de planeamento de produção. Segundo Womack & Jones 

(1996), referido por Rocha et al (2011), o quadro de planeamento, permite visualizar os cartões 
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em espera de produção, revelar as urgências/prioridades e conhecer a qualquer momento o 

trabalho em curso.  

Normalmente, o Kanban é um cartão retangular de dimensões reduzidas onde se encontram 

inscritas um certo número de informações que variam conforme as empresas (Anónimo, 2013). 

Alguns gerentes de produção iniciaram a implementação de sistemas Kanban com o objetivo 

de reduzir os stocks de matéria-prima em processo (Peinado,1999). Segundo Sharma & Naik 

(2011) após a implementação do Kanban num laboratório, concluíram a existência das 

seguintes vantagens:  

- Um melhor fluxo dos materiais e reagentes utilizados, mantendo um nível constante de 

stock; 

- Evitar atrasos devido à inexistência de material necessário; 

- Um sistema de acompanhamento adequado sobre o prazo de validade e da 

estabilidade dos produtos.  

 

É necessário rigor com a rotação de stocks, pois assim promover-se-á para uma melhoria de 

qualidade e de segurança dos géneros alimentícios contribuindo desta forma para o sucesso 

do sistema HACCP, na medida em que se obtém produtos mais seguros (Fernandes et al, 

2009). Se se tiver em conta o prazo de validade dos produtos no Kanban pode-se garantir o 

procedimento First In First Out (FIFO). Procedimento este que se baseia na rotação de stocks, 

que permite uma diferente forma de disposição dos géneros alimentícios, onde o primeiro 

produto a entrar é o primeiro a sair. Com a implementação deste método consegue obter-se 

géneros alimentícios mais frescos, pois permite uma maior rotação do stock e quanto menor o 

tempo que esses produtos estiverem na prateleira maior é a qualidade (Fernandes et al, 2009).  

Na figura 2, pode ver-se um exemplo de um cartão Kanban onde, por exemplo, para a 

obtenção de um dos produtos constaria na lista de ingredientes o alimento da imagem. Neste 

cartão encontra-se identificado o nome do produto, o ponto de encomenda (nível de stock a 

que o pedido ao fornecedor é despoletado), a quantidade a encomendar e a unidade de 

embalagem. Sempre que um dos colaboradores constate que o ponto de encomenda foi 

atingido, será dada uma ordem de encomenda. Este ponto de encomenda é definido pela 

empresa consoante o histórico das necessidades de produção. A quantidade a encomendar 

refere a quantidade de embalagens novas a encomendar consoante a unidade de embalagem, 

permitindo evitar a acumulação excessiva de stocks no armazém das matérias-primas. Desta 

forma, a ferramenta Kanban aliada ao procedimento FIFO garante um controlo rigoroso no 

prazo de validade dos produtos e, consequentemente, na segurança alimentar dos mesmos. 
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Produto Chouriço de Vinho 

Ponto de Encomenda 10 

Quantidade a encomendar 10 

Unidade de embalagem Caixa (30 
embalagens) 

 

Figura 2: Exemplo de um cartão Kanban 

6. Kaizen Lean e HACCP 

  

Na metodologia Lean, uma análise à linha de produção é realizada para otimizar o uso de 

recursos e evitar procedimentos desnecessários com os objetivos gerais de aumentar o fluxo 

da linha e o valor do produto para o cliente. Assim, surge a necessidade de controlar os 

parâmetros durante a produção e, os princípios Lean podem suportar o adequado planeamento 

e a gestão dos processos de produção. Porém, é importante lembrar que o Lean, na sua forma 

original não aborda os aspetos de segurança alimentar. Na produção alimentar, a segurança 

alimentar é suportada por programas de qualidade desenvolvidos a partir do HACCP de acordo 

com os requisitos legais. Embora um dos objetivos do Lean seja oferecer valor ao cliente, 

relembra-se que é uma filosofia de produção. A metodologia Lean lida com a identificação de 

requisitos do cliente, fluxo da linha de produção, organização de problemas de produção e 

processos de melhoria contínua enquanto o HACCP identifica como a qualidade dos produtos 

pode ser desafiada na linha de produção. Assim, a segurança alimentar é um exemplo das 

exigências específicas da indústria alimentar que o sistema Lean necesssita de ter em conta 

(Engelund, 2009).  

Segundo Zhen. (2011), as ferramentas Lean são aplicáveis na indústria de alimentos: Lean 

pode ser integrado com o HACCP para melhorar a segurança alimentar e minimizar o risco de 

doenças transmitidas por alimentos, o que pode ajudar as empresas de alimentos a serem 
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competitivas no mercado, aumentando a produtividade e qualidade de produtos e reduzindo o 

desperdício e tempo de espera. Segundo o estudo de caso realizado por Zhen, relativo ao 

processamento de salmão, o produto alimentar foi finalizado de forma mais segura para os 

clientes (Zhen, 2011). 

7. Case-studies 

 

Com o objetivo de  comprender de que forma as indústrias agro-alimentares implementam a 

metodologia Kaizen Lean e, de que forma esta implementação beneficia a qualidade e 

segurança alimentar dos géneros alimentícios, de seguida são apresentados dois casos de 

estudo. 

7.1 Case-study 1: Cerealis® SA. 

 

O Grupo Cerealis® transforma anualmente cerca de 400.000 toneladas de cereais. É um dos 

mais importantes grupos agroalimentares portugueses. Esta empresa foi fundada em 1919, 

altura em que era denominada como Amorim Lage, Lda. Detentora de duas marcas 

portuguesas de renome em Portugal, a Milaneza e a Nacional, o Grupo Cerealis® conta neste 

momento com uma carteira de clientes superior a 3000 empresas. A Cerealis® – Produtos 

Alimentares, S.A. é uma empresa vocacionada para a produção e comercialização de produtos 

destinados ao consumidor final, nomeadamente massas alimentícias, bolachas, cereais de 

pequeno-almoço, farinhas de usos culinários e produtos refrigerados (Cerealis® 2013). A 

unidade localizada na Trofa dedica-se aos cereais de pequeno-almoço e, a unidade localizada 

na Maia às massas alimentícias e bolachas. 

A instalação de novos equipamentos e a mudança de lay-outs levou a que a Cerealis® SA, em 

parceria com o Kaizen® Institute Portugal, decidisse implementar os fundamentos Kaizen Lean 

de forma a alcançar a melhoria das operações e um aproveitamento otimizado dos 

investimentos efetuados (Kaizen® Institute, 2013). O projeto consistia em 2 fases: planeamento 

e implementação. A segunda fase foi iniciada em setembro de 2012 nas duas unidades.  

 

7.1.1 Unidade da Trofa 

 

Na unidade da Trofa, a entrevista realizada ao Responsável da Fábrica e à Responsável da 

Qualidade permitiu identificar as ferramentas base da implementação do Kaizen: gestão visual, 

5 S’s e normalização dos processos e procedimentos. 

Na visita às instalações, foi possível evidenciar num dos quadros do Kaizen Diário (ver Fig. 3), 

o Registo de Limpezas, dividido por colunas onde constavam as seguintes indicações: Linha, 
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Equipamento, Procedimento, Operador e Verificação pelo Chefe de Turno. No início de cada 

turno é efetuada uma reunião de 15 minutos com todos os colaboradores e chefe de turno. 

Assim, antes de se iniciarem os trabalhos, os colaboradores conseguem saber as tarefas de 

limpezas já efetuadas e as necessárias a realizar no turno seguinte. O quadro relativo à 

Qualidade, onde se encontram afixadas informações acerca das reclamações e regras de 

higiene e limpeza, permitiu tornar mais visível essa informação aos colaboradores. Foi 

verificado, o Plano de Ações, onde se encontravam afixadas as melhorias/sugestões propostas 

pelos trabalhadores. É de notar o envolvimento presente nos colaboradores, sendo este visível 

através do significativo número de sugestões. Verificou-se que o lay-out da fábrica se 

encontrava definido por cores: cada linha tinha uma cor atribuída, permitindo uma melhor 

organização a nível visual. Esta organização visual, por sua vez, contribui para facilitar um fluxo 

contínuo das operações.  

A unidade da Trofa ainda se encontra a finalizar a implementação dos 5 S’s nas linhas 1,3,4,5 

da área de fabrico. Mas é já possível ver claros sinais da implementação desta ferramenta nas 

instalações. A implementação no terreno passou primeiramente pela fase Seiri (Triagem) 

removendo material obsoleto, ferramentas sem local específico e armários desnecessários. Foi 

referido pelo Director da Fábrica e pela Responsável da Qualidade que esses armários 

acabavam por acumular muitos materiais prescindíveis, acabando por vezes a perder-se o 

rasto de outros  necessários.  

 

 

Figura 3: Quadro de Kaizen Diário (imagem gentilmente cedida pela Cerealis SA ®) 

 

Na fase Seiton (Organização) os equipamentos amovíveis, os materiais de limpeza (ex: 

vassouras, apanhadores, aspiradores) e as ferramentas de cada ponto de trabalho foram 

arrumados nos locais de uso e identificados com a sua designação e/ou marcas no pavimentos 
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e nas diversas mesas de trabalho(ver Fig. 4).  Verificou-se igualmente que estas marcas foram 

efetuadas de acordo com a cor de cada linha. Ambos os responsáveis mencionaram que, com 

a organização dos espaços e materiais, houve diminuição do tempo desperdiçado na procura 

dos equipamentos e utensílios.. Segundo a alínea 2, do Capítulo I do Anexo II do Regulamento 

852/2004, “as instalações do setor alimentar devem (....) facultar um espaço de trabalho 

adequado para permitir a execução higiénica de todas as operações”. Assim, estando o local 

de trabalho mais arrumado e organizado obtêm-se as as condições necessárias para passar  à 

fase seguinte: Seiso (Limpeza). 

 

 

Figura 4: Organização dos utensílios de apoio à Produção (imagens gentilmente cedidas pela Cerealis SA ®) 

Segundo a alínea 1, do capítulo I do Anexo II do Regulamento 852/2004 “as instalações do 

setor alimentar devem ser mantidas limpas e em boas condições”. Efetivamente, a terceira 

fase, Seiso (Limpeza), não  constituiu uma novidade para os colaboradores, pois a unidade já 

tinha um Plano de Higienização definido. Em particular, na indústria alimentar todos os 

procedimentos de limpeza que dizem respeito aos equipamentos e às instalações devem ser 

escritos e seguidos (Food and Drugs Administration, 2013). Do mesmo modo, a Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica (ASAE) considera o Plano de Higienização um dos pré-

requisitos do HACCP.Contudo, o plano da unidade não se adequava à realidade do trabalho 

diário e com a implementação dos 5 S’s, a limpeza da fábrica tornou-se mais organizada. 

Anteriormente, este processo  era dirigido por cada chefe de turno e cada colaborador limpava 

aquilo que considerava necessário. Neste momento, a limpeza está organizada de modo a 

haver uma melhor distribuição de tarefas. Assim, conseguem dar resposta às perguntas: “O 

que limpar?, Quem limpa? Quando limpa? Como limpar?“ de uma forma organizada e 

distribuída.  

O fato dos registos de limpeza passarem para o quadro de Kaizen Diário, que se encontra 

localizado junto à zona de trabalho, torna a informação visível e permite saber, rapidamente, o 

que já se encontra limpo e o que falta limpar. Desta forma, consegue dar-se cumprimento à 
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alinea a) do artigo 1, do Capítulo V, Anexo II do Regulamento 852/2004 que refere que: “Todos 

os utensílios, aparelhos e equipamentos que entrem em contacto com os alimentos (....). 

Deverão ser limpos e desinfetados com uma frequência suficiente para evitar qualquer risco de 

contaminação”. 

A fase da Seiketsu (Normalização) ainda se encontra em fase de implementação. Constatou-se 

que na Linha 1, num dos pontos de trabalho, se encontra o Ponto de Limpeza e Inspeção, feito 

uma vez por cada turno. Aqui, o colaborador, aproveita os tempos improdutivos para verificar 

os pontos de inspeção (verificar se os equipamentos/utensílios se encontram corretamente 

localizados) e pontos de limpeza (zonas onde normalmente se acumulam resíduos de um turno 

para outro e que o colaborador necessita de limpar caso haja essa acumulação). No final do 

trabalho, o colaborador preenche uma check-list de forma a dar como verificado todos os 

pontos de limpeza e inspeção.  

A fase Shitsuke (Disciplina) ainda não está implementada. O próximo passo será a elaboração 

de uma check-list 5 S’s e aplicação da mesma de modo a que, com os resultados obtidos, 

possam avaliar-se qualitativamente e quantitativamente as melhorias resultantes  da 

implementação dos 5 S’s.  

A unidade já possui implementado o HACCP desde o ano 2000. Quando questionados se este 

sistema seria mais facilmente implementado se já tivessem previamente o Kaizen Lean 

responderam: “Pensámos que sim, porque teríamos todos os processos mais organizados 

permitindo-nos assim poupar tempo”. Como vantagens da implementação do Kaizen Lean, 

referem a fluidez da passagem de informação através do Kaizen Diário. “Apesar das reuniões 

diárias ocuparem algum tempo, o aumento da produtividade compensa o tempo gasto nas 

reuniões”, refere o Responsável da Fábrica. Indicam ainda uma melhoria igualmente 

importante: o envolvimento das pessoas. Quando questionados se concordam com a afirmação 

“trabalhadores mais envolvidos são trabalhadores mais conscientes e responsáveis”, 

responderam claramente que sim. Segundo a alínea a), do Artigo 1º, do Capítulo I do 

Regulamento 852/2004: “os operadores do setor alimentar são os principais responsáveis pela 

segurança dos géneros alímentícios”. Assim, estando os operadores mais conscientes e 

responsáveis, a segurança alimentar passa de um requisito imposto aos trabalhadores para 

algo  intríseco nas suas tarefas. 

 

7.1.2 Unidade da Maia 

 

Na unidade industrial da Maia, o projeto teve início em setembro de 2012. Iniciaram a 

implementação do Kaizen Lean com um projeto-piloto na área de embalamento de massas. A 

entrevista realizada à Diretora da Qualidade do Grupo Cerealis ® permitiu identificar que, de 
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entre as ferramentas analisadas anteriormente, constam o Kaizen Diário, Gestão Visual e os 5 

S’s. 

A unidade da Maia iniciou o projeto-piloto dos 5 S’s numa linha da área de embalamento de 

massas em janeiro de 2013. Antes da transposição pelas restantes linhas, os colaboradores 

tiveram uma formação em sala com o sentido de explicar os cinco passos da metodologia. A 

implementação das cinco fases é comum à unidade da Trofa. Quanto às vantagens da 

implementação dos 5 S’s a responsável da qualidade refere: “Mais arrumação e organização; 

menos perda de tempo à procura das coisas, maior facilidade de controlo e um ambiente de 

trabalho mais limpo.”  

A nível dos Pontos de Controlo de Qualidade não se identificaram grandes alterações, uma vez 

que a unidade já possuía pontos de controlo de qualidade em diversos postos de trabalho. 

Contudo, foi referido que com a implementação do Kaizen Lean, os mesmos tornaram-se mais 

visíveis e organizados para o colaborador (Ver Fig. 5): através da delimitação das caixas de 

controlo de qualidade e, respetivas ferramentas a serem utilizadas. Esta delimitação foi 

efetuada consoante as diferentes cores de cada linha. Portanto, o controlo de qualidade dos 

produtos, realizado de acordo com a frequência definida pela unidade, tornando-se mais 

atrativo para o colaborador, não é de certa forma ignorado. Quanto à qualidade dos produtos, o 

processo  de implementação é demasiado recente para se analisarem  resultados  quanto a 

possíveis melhorias. Todavia, a Responsável da Qualidade considera que o Kaizen Lean seria 

uma vantagem prévia para a implementação do HACCP ou de uma norma ISO 9001 ou 22000 

uma vez que esta metodologia recorre à normalização e aos 5 S’s. Além disso, é uma 

ferramenta de melhoria contínua e como descrito anteriormente, este  é um dos princípios da 

gestão da qualidade da norma ISO 9001. Segundo Imai (2000) os programas de certificação 

enfatizam a melhoria contínua e a normalização dos processos-chave. Em termos de Kaizen, 

as normas são a melhor forma para se realizar o trabalho, e a eliminação dos desperdícios e os 

5S’s devem preceder à redação das normas. Além disso, é imprescindível não só que as 

atividades Kaizen sejam desempenhadas enquanto se procura a certificação como se 

atualizem as normas após a certificação. Assim, o Kaizen passaria a ser parte integral para a 

obtenção da certificação e depois de a obter  o Kaizen procuraria aperfeiçoar continuamente os 

padrões definidos (Imai,2000). 

Segundo a responsável da Qualidade do Grupo: “Antigamente, os registos de limpeza estavam 

guardados em pastas  à responsabilidade das chefias ou das chefes de linha. Neste momento, 

encontram-se em instruções (muito simples e visíveis) nas linhas ou nos quadros do Kaizen 

diário.” Quando questionada acerca das vantagens da afixação dos registos de limpeza neste 

local refere o seguinte: “Dá mais importância às atividades de limpeza e, uma maior visibilidade 

sobre as atividades e sua realização, permite um maior acompanhamento pela chefia de modo 

a garantir o seu cumprimento e facilita o trabalho de auditoria da qualidade”.  
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Tal como na unidade da Trofa, o envolvimento dos colaboradores e uma maior tomada de 

consciência do impacto do seu trabalho parece ser das maiores vantagens deste projeto. 

 

 

Figura 5: Ponto de Controlo de Qualidade (imagem gentilmente cedida pela Cerealis SA ®) 

 

7.2 Case-study 2: Panike® SA. 

 

Em 1986 nasceu a Panike® sob nome individual do seu primeiro sócio-gerente. A actividade 

principal da empresa começou pela produção e comercialização de Pão com Chouriço 

congelado. Com mais de 11.000 clientes, 150 produtos e uma imensa variedade de sabores, a 

Panike® é hoje uma empresa de referência em Portugal (Panike® 2013). O projeto iniciado em 

setembro de 2010 e terminado em fevereiro de 2012, tinha como principais objetivos o 

aumento da eficiência dos processos através da diminuição dos seus desperdícios, o aumento 

dos indíces de qualidade dos produtos e o aumento da produtividade. De entre as ferramentas 

referidas anteriormente, a unidade implementou o Kaizen Diário, a Normalização com Gestão 

Visual e os 5 S’s. 

A Normalização com Gestão Visual foi aplicada de forma a promover uma melhor organização 

da Central de Compras e, por conseguinte, do Armazém das Matérias-Primas. Antes da 

implementação do Kaizen Lean a unidade não possuía uma gestão de stocks informatizada 

pelo que a localização e quantidade exata de cada matéria-prima não era conhecida. Assim, 

primeiramente, no armazém de matérias-primas foi necessário identificar as prateleiras 

atribuindo a cada matéria-prima uma localização (número da prateleira e nível). Por outro lado, 

a Responsável da Qualidade da Fábrica, alertou para a necessidade de haver uma separação 

física dos alergénios no armazém. Para ir ao encontro desta necessidade foi atribuída a cada 

alergénio uma escala de cor (ver fig 1 do anexo I), de forma a evitar as contaminações 

cruzadas. As matérias-primas sem alergénios ficam nos níveis mais elevados enquanto que, 
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nos níveis mais inferiores, encontram-se as que os contêm em maior quantidade. Nos níveis 

intermédios ficam alocadas as matérias-primas que contenham os mesmos alergénios isolados 

ou em quantidades intermédias (ver Fig 6). Assim, no caso do rompimento de um dos sacos 

das matérias-primas colocados na prateleira mais elevada, não haverá uma contaminação tão 

perigosa do ponto de vista de Segurança Alimentar pois o produto colocado na prateleira 

inferior contem exatamente os mesmos alergénios.  

Igualmente, no quadro da Central de Compras, encontra-se afixado, através de um esquema 

do lay-out, a localização de cada matéria-prima. Desta forma, todos os responsáveis que 

operam na Central de Compras podem visualizar de forma rápida essa informação. Por fim, a 

Normalização com o auxílio da Gestão Visual permite auxiliar a unidade a separar os 

alergénios com o objetivo de evitar possíveis contaminações cruzadas, contribuíndo para a 

segurança alimentar dos géneros alimentícios produzidos.  

 

 

Figura 6: Organização das matérias-primas tendo em conta os alergénios contidos em cada uma. 

 

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos, devido ao número de defeitos ser 

elevado, foram criadas as Normas de Controlo de Qualidade. Antes da implementação do 

Kaizen Lean, estas já existiam. Todavia, eram de difícil interpretação para os colaboradores. As 

novas Normas de Controlo de Qualidade (ver exemplo: Fig 1, Anexo II) permitiram, de uma 

forma mais visual e simplificada, identificar os padrões de qualidade exigidos pela Qualidade. 

Consequentemente, a triagem efetuada pelos colaboradores, na área da embalagem, foi 

simplificada e padronizada. Além disso, foi ainda necessário aumentar a frequência do controlo 

de qualidade efetuado pelos colaboradores. Neste momento, os colaboradores efetuam esse 

controlo de 45 em 45 minutos estando assegurado através de monitores espalhados pelas 

diferentes áreas da fábrica, relembrando aos colaboradores quando foi realizado o último 

controlo. Através do auxílio da ferramenta da Normalização com Gestão Visual, obteve-se a 
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diminuição do número de produtos não conforme rejeitados no final da linha, contribuíndo 

assim para uma melhoria na qualidade dos mesmos. 

 

A ferramenta 5 S’s permitiu o aumento da organização e limpeza dos postos de trabalho (ver 

fig. 7). Contudo, com a implementação desta ferramenta, verificou-se a necessidade de 

promover uma melhoria na organização das tarefas de limpeza da Fábrica. As limpezas diárias 

são efetuadas por duas colaboradoras. Durante a entrevista, foi mencionado que antes da 

implementação do Kaizen Lean o plano de Limpeza diária não era o mais adequado. 

Naturalmente, as colaboradoras efetuavam as limpezas que consideravam necessárias em 

cada dia, surgindo dias em que não conseguiam cumprir a totalidade do plano de Limpeza. 

Através da elaboração de um circuito de Limpezas (ver anexo III) e através do cumprimento do 

mesmo, diariamente, as colaboradoras conseguem percorrer toda a fábrica na sua extensão 

em cada turno conseguindo ainda uma melhoria da organização do trabalho de cada uma. 

Além disso, definiu-se um circuito de lixos e uma localização específica para os sacos de lixo, 

evitando-se possíveis acumulações e contaminações cruzadas durante a produção.  

 

Figura 7: Melhoria da organização e limpeza dos postos de trabalho (imagens gentilmente cedidas pela Panike SA) 

Igualmente, detetou-se que as etiquetas dos lotes das matérias-primas não tinham um local 

específico de arrumação, criando assim a dificuldade em identificar os lotes de matérias-primas 

em uso nos produtos em vias de fabrico. Segundo a alínea 2, do Artigo nº18 da Secção 4 do 

Regulamento 178/2002: “Os operadores das empresas do setor alimentar (...) devem estar em 

condições de identificar o fornecedor de um género alimentício, (...) ou de qualquer outra 
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substância destinada a ser incorporada num género alimentício (...). Para o efeito, devem 

dispor de sistemas e procedimentos que permitam que essa informação seja colocada à 

disposição das autoridades competentes, a seu pedido.” De forma a eliminar esta dificuldade, a 

Panike® construiu um quadro (ver fig 8) com a identificação das matérias-primas utilizadas 

onde os colaboradores colocavam o rótulo do lote em uso. Aquando da abertura de novas 

embalagens era retirada a etiqueta antiga e colocada a etiqueta correspondente ao lote em 

uso. De seguida, era imediatamente efetuado o registo de cada novo lote no computador, de 

forma a garantir a rastreabilidade dos produtos e assim cumprir com os requisitos legais. 

Todavia, foi referido, que neste momento, a unidade já não possui este quadro, uma vez que a 

rastreabilidade é assegurada pelo novo sistema informático.  

No final da implementação dos 5S’s e com o objetivo de manter os postos de trabalhos limpos 

e organizados foi desenvolvida uma grelha de Auditoria 5 S’s adaptada à linha do processo de 

Laminação (ver anexo IV). A grelha de Auditoria foi realizada no início da implementação dos 5 

S’s. De seguida, foi feita uma adaptação desta grelha com a grelha da Auditoria das Normas de 

Gerais de Higiene da Fábrica, utilizada anteriormente pelo Departamento da Qualidade. Neste 

momento, são feitas auditorias mensais e as respetivas não conformidades são afixadas nos 

quadros de Kaizen Diário de forma a permitir fazer o acompanhamento da evolução da 

ferramenta 5 S’s no âmbito da organização e limpeza dos postos de trabalho.  

 

Desta forma, a implementação dos 5 S’s, aliada à Normalização com Gestão Visual, permitiu: 

- uma melhor organização das tarefas de Limpeza, 

- a diminuição de possíveis contaminações cruzadas entre os resíduos de lixo e os 

produtos produzidos, 

- um ambiente de trabalho mais limpo e organizado e, 

- assegurar a rastreabilidade dos géneros alimentícios produzidos na Fábrica.  

 

A responsável da Qualidade da Fábrica, quando questionada acerca das vantagens da 

implementação do Kaizen Lean refere: as melhorias no lay-out da unidade (a pensar na 

ergonomia do operador), a delimitação dos espaços (para os diferentes equipamentos e 

utensilios), a alteração na mentalidade das pessoas (sobretudo o aumento da responsabilidade 

e consciencialização do seu trabalho), a organização do espaço de trabalho e a identificação 

dos materiais de embalagem e matérias-primas. Estas vantagens, conjuntamente com outras, 

contribuiram para o aumento dos índices de qualidade e produtividade da empresa.  

Neste momento, a unidade encontra-se a preparar-se para obter uma nova 

certificação.Quando questionada se consideraria o Kaizen Lean uma vantagem prévia para a 

obtenção da certificação, a responsável da Qualidade da unidade refere que: “ Não é 
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imprescindível, no entanto, pelo facto de simplificar os processos, promover o bem-estar dos 

operadores e, ajudar a detetar anomalias pode ser útil”.  

 

Figura 8: Quadro de Identificação de Lotes (imagens gentilmente cedidas pela Panike SA) 

 

8. Conclusões 

 

Sendo a qualidade um aspeto que necessita de ser continuamente melhorado, surge a 

metodolodia Kaizen Lean para promover a sua melhoria contínua e remover desperdícios que 

levam à baixa produtividade. No setor agroalimentar, a segurança alimentar está relacionada 

com a qualidade dos géneros alímentícios. Por conseguinte, produzir alimentos seguros é um 

dos requisitos a ter em conta aquando da implementação desta filosofia. 

Na indústria alimentar, a segurança dos produtos  é suportada por programas de qualidade 

desenvolvidos a partir do HACCP, certificações ISO e outras ferramentas tais como as BPF, 

BPH de forma a cumprir com os requisitos legais. No entanto, segundo Ribeiro e Netto (2003) 

nem sempre estas ferramentas são de fácil aplicação. Durante o período de estágio constatou-

se que a maioria  das unidades possuíam o HACCP implementado. Porém, a sua real 

importância parecia por vezes desconhecida, representando apenas um conjunto de papéis e 

documentos arquivados. Por outro lado, a falta de formação dos colaboradores contribuia para 

que estes não tivessem os conhecimentos suficientes de modo a implementar os programas de 

qualidade corretamente. Assim, o Kaizen Lean surge como uma metodologia (ainda recente 

nesta indústria) que permite a organização do ambiente e a mudança comportamental dos 

colaboradores, o que irá facilitar a implementação de outras ferramentas de gestão da 

qualidade e segurança alimentar. 
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Nos case-studies apresentados, Cerealis® e Panike®, as vantagens da Normalização com 

Gestão Visual, passam pela afixação dos registos de limpeza nos quadros de Kaizen Diário, 

promovendo assim uma melhor distribuição das tarefas. Deste modo, estes registos são 

corretamente aplicados à realidade das unidades industriais dando cumprimento à legislação 

comunitária. Além disso, a utilização de cores, no armazém de matérias-primas, para os 

diferentes alergénios permite auxiliar a unidade a separar os alergénios. Esta separação 

tem com o objetivo evitar possíveis contaminações cruzadas, contribuindo para a 

segurança alimentar dos géneros alimentícios produzidos. As normas de Controlo de 

Qualidade, introduzidas com a implementação do projeto Kaizen Lean na fábrica da Panike®, 

pretendem reduzir a variabilidade do processo de triagem, efetuado no final da linha de 

produção, permitindo aos trabalhadores cumprirem com os requisitos da Qualidade. 

A ferramenta 5 S’s surge como uma das mais proveitosas. Através da melhor organização e 

limpeza dos espaços envolventes, menor será a contaminação cruzada dos géneros 

alímentícios produzidos. Além disso, a implementação dos 5S’s, aliada à Normalização com 

Gestão Visual, permitiu a diminuição de possíveis contaminações cruzadas entre os resíduos 

de lixo e os produtos finais  e,  assegurar uma melhoria na rastreabilidade. Como mencionado 

anteriormente, a Panike® substituiu a ferramenta Kaizen que utilizava para garantir a 

rastreabilidade,  por um novo sistema informático. Todavia, pretende concluir-se que esta 

ferramenta pode servir de exemplo para outras unidades industriais ou, porventura, em 

unidades de restauração e distribuição alimentar, que  não possuem condições favoráveis à 

implementação de um sistema informático. 

O Kanban, aliado ao procedimento FIFO, garante um controlo rigoroso no prazo de validade 

dos produtos e, consequentemente na segurança alimentar dos mesmos. Esta ferramenta não 

foi aplicada no caso da Cerealis ® visto que as unidades em causa utilizam  big bags e silos 

como método de armazenamento das suas matérias-primas. Neste caso, o Kanban não pode 

ser aplicado. Na Panike® esta ferramenta não se encontra imposta devido ao facto da unidade 

ainda não ter conseguido definir os stocks mínimos necessários para cada matéria-prima. Isto 

deve-se à variabilidade da produção ao longo do ano e aos recorrentes pedidos de 

encomendas,  sem um aviso prévio antecipado, por parte dos clientes. Porém, depreende-se 

que esta ferramenta numa unidade industrial de menores dimensões, na restauração ou nas 

unidades de distribuição alimentar, pode ser considerada como uma vantagem. Efetivamente, 

uma melhoria na gestão de stocks assegurará a produção de alimentos mais frescos e 

seguros. 

Por último, o envolvimento das pessoas não pode ser esquecido. Os trabalhadores, desde a 

gestão ao funcionário da linha de produção, têm um papel fulcral e elevada responsabilidade, 
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na garantia da qualidade e segurança alimentar. Assim, criando um ambiente de maior 

envolvimento, cria-se uma maior consciência sobre a importância das suas tarefas. 

Apesar da metodologia Kaizen Lean ser já internacionalmente conhecida, constatou-se que 

foram ainda realizados poucos estudos acerca dos benefícios da sua implementação na 

qualidade e segurança alimentar. Espera-se que no futuro, mais estudos sejam efetuados 

neste âmbito de forma a sustentar a premissa que esta metodologia é uma vantagem para as 

empresas do setor alimentar em Portugal. Pretende-se que esta vantagem tenha em conta não 

só a melhoria contínua e a remoção dos desperdícios, bem como a qualidade e segurança 

alimentar dos géneros alimentícios. 
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Anexo I 

 

 

 

  

Figura 1: Legenda das cores utilizadas para identificar os alergénios 

 presentes nas matérias-primas (imagens gentilmente cedidas pela Panike SA) 
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Anexo II 

 

Figura 1: Norma de Controlo de Qualidade para Controlo Organolético ((imagens gentilmente cedidas pela Panike 
SA) 
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Anexo III 

 Fig 1 e 2: Circuito de Limpeza da Fábrica 
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Anexo IV 

 

 
 

         

Área 
N

º 

Tema a 

verificar 

Critério de 

Avaliação 

Classificaçã

o Notas / 

Oportunidades 
0 1 2 3 

1 

5
S

 E
n

tr
a
d

a
 d

a
 F

á
b

r
ic

a
 

1 
Controlo Visual 
dos Materiais 

Necessários 

Não existem materiais/equipamentos 
desnecessários e os existentes estão 

devidamente arrumados. 
          

2 
Layout/Marcaçõe

s no Solo 

Deverá estar bem definido e 

devidamente marcado no solo (a 

delimitar a sua localização) e devem 

estar identificados com uma norma 
descritiva. 

          

3 
Responsabilidade 

da limpeza 

Deverá existir organização e 

materiais de suporte à limpeza, assim 

como recipientes de lixo devidamente 

identificados. Tendo em conta o 
trabalho em curso, considerar na 

classificação o estado da sujidade 

nesta área. 

          

4 
Máquinas e 
Equipamentos 

Deverão estar limpas e livres de 

qualquer material desnecessário e 

não apresentar danos ou desgaste 
anormal. Não deverão ter nenhuma 

fuga desnecessária de óleo, ar, água, 

etc. 

          

5 Piso e paredes 

Deverão estar limpos, secos, sem 

vestígios de sujidade e em bom 

estado de conservação. 
          

Sub Total     

2 

5
S

 P
a
s
te

la
r
ia

 1
 

6 

Controlo Visual 

dos Materiais 

Necessários 

Não existem materiais/equipamentos 

desnecessários e os existentes estão 

devidamente arrumados (Contentores 

de Matérias-Primas, Arrumação dos 
Carros). 

          

7 
Layout/Marcaçõe
s no Solo 

Deverá estar bem definido e 

devidamente marcado no solo (a 

delimitar a sua localização) e devem 

estar identificados com uma norma 

descritiva. 

          

8 
Bancadas e 
documentação 

Deverão estar limpas e organizadas.           

9 
Responsabilidade 

da limpeza 

Deverá existir organização e 

materiais de suporte à limpeza, assim 

como recipientes de lixo devidamente 

identificados. Tendo em conta o 

trabalho em curso, considerar na 
classificação o estado da sujidade 

nesta área e os equipamentos não 

utilizados na sala junto da linha. 

          

10 
Máquinas e 

Equipamentos 

Deverão estar limpas e livres de 

qualquer material desnecessário e 
não apresentar danos ou desgaste 

anormal. Não deverão ter nenhuma 

fuga desnecessária de óleo, ar, água, 

etc. 

          

11 Piso e paredes 

Deverão estar limpos, secos, sem 

vestígios de sujidade e em bom 
estado de conservação. 

          

12 Iluminação  Deverá existir e ser eficiente.           

13 
Vestuário de 
trabalho 

Deverão usar calçado e vestuário 

apropriado e estar em boas condições 

de uso. 
          

14 

Confirmação 

Referência em 

Produção no 

Computador 

Verificar com operador se produto em 

curso no sistema informático 

corresponde ao produto em curso na 

linha (pc na sala de recheios). 

          

Sub Total     

3 5
S

 

S
a
la

 

d
e
 

R
e
c
h

e

io
s
 

15 

Controlo Visual 
dos Equipamentos 

e Materiais 

Necessários 

Não existem materiais/equipamentos 
desnecessários e os existentes estão 

devidamente arrumados (Paletes, 

Caixotes do Lixo, Outros). 
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16 
Layout/Marcaçõe

s no Solo 

Deverá estar bem definido e 

devidamente marcado no solo (a 
delimitar a sua localização) e devem 

estar identificados com uma norma 

descritiva. 

          

17 
Bancadas e 

documentação 
Deverão estar limpas e organizadas.           

18 
Responsabilidade 
da limpeza 

Deverá existir organização e 

materiais de suporte à limpeza, assim 
como recipientes de lixo devidamente 

identificados. Tendo em conta o 

trabalho em curso, considerar na 

classificação o estado da sujidade 
nesta área. 

          

19 
Máquinas e 

Equipamentos 

Deverão estar limpas e livres de 

qualquer material desnecessário e 

não apresentar danos ou desgaste 

anormal. Não deverão ter nenhuma 

fuga desnecessária de óleo, ar, água, 
etc. 

          

20 Piso e paredes 

Deverão estar limpos, secos, sem 

vestígios de sujidade e em bom 

estado de conservação. 
          

21 Iluminação  Deverá existir e ser eficiente.           

22 
Vestuário de 
trabalho 

Deverão usar calçado e vestuário 

apropriado e estar em boas condições 

de uso. 
          

23 

Confirmação da 

Etiqueta de Lote 
no Quadro e nos 

Consumos 

Registados 

Comparar amostra de 3 lotes de 

produtos aleatórios (em curso na 
linha) e validar com operadora registo 

do mesmo lote no sistema 

informático (iConsumos) 

          

24 

Confirmação 

Referência em 

Produção no 
Computador 

Verificar com operador se produto em 

curso no sistema informático 

corresponde ao produto em curso na 
linha 

          

Sub Total     

4 

5
S

 C
e
n

tr
a
l 
d

e
 C

o
m

p
r
a
s
 

25 

Controlo Visual 
dos Equipamentos 

e Materiais 

Necessários 

Não existem materiais/equipamentos 

desnecessários e os existentes estão 

devidamente arrumados (Paletes, 
Caixotes do Lixo, Caixas 

Fornecedores Exterior, Outros). 

          

26 
Layout/Marcaçõe

s no Solo 

Deverá estar bem definido e 

devidamente marcado no solo (a 

delimitar a sua localização) e devem 

estar identificados com uma norma 
descritiva. 

          

26 
Bancadas e 

documentação 
Deverão estar limpas e organizadas.           

27 
Responsabilidade 

da limpeza 

Deverá existir organização e 

materiais de suporte à limpeza, assim 

como recipientes de lixo devidamente 

identificados. Tendo em conta o 
trabalho em curso, considerar na 

classificação o estado da sujidade 

nesta área. 

          

27 Piso e paredes 

Deverão estar limpos, secos, sem 

vestígios de sujidade e em bom 

estado de conservação. 
          

28 Iluminação  Deverá existir e ser eficiente.           

28 
Vestuário de 

trabalho 

Deverão usar calçado e vestuário 

apropriado e estar em boas condições 

de uso. 
          

Sub Total     

5 

5
S

 L
a
m

in
a
ç
ã
o

 

A
m

a
s
s
a
d

e
ir

a
s
 

29 

Controlo Visual 
dos Equipamentos 

e Materiais 

Necessários 

Não existem materiais/equipamentos 
desnecessários e os existentes estão 

devidamente arrumados (Paletes, 

Caixotes do Lixo, Material Retorno). 

          

30 
Layout/Marcaçõe

s no Solo 

Deverá estar bem definido e 

devidamente marcado no solo (a 

delimitar a sua localização) e devem 

estar identificados com uma norma 
descritiva. 

          

31 
Bancadas e 

documentação 
Deverão estar limpas e organizadas.           

32 
Responsabilidade 

da limpeza 

Deverá existir organização e 

materiais de suporte à limpeza, assim 

como recipientes de lixo devidamente 

identificados. Tendo em conta o 
trabalho em curso, considerar na 

classificação o estado da sujidade 

nesta área. 
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33 
Máquinas e 

Equipamentos 

Deverão estar limpas e livres de 

qualquer material desnecessário e 
não apresentar danos ou desgaste 

anormal. Não deverão ter nenhuma 

fuga desnecessária de óleo, ar, água, 

etc. 

          

34 Piso e paredes 
Deverão estar limpos, secos, sem 
vestígios de sujidade e em bom 

estado de conservação. 
          

35 Iluminação  Deverá existir e ser eficiente.           

36 
Vestuário de 
trabalho 

Deverão usar calçado e vestuário 

apropriado e estar em boas condições 

de uso. 
          

37 
Contentor de 

Cartão 

O contentor de cartão deve ter todo o 

material no seu interior e com o nível 

abaixo do topo da estrutura de 

suporte. 

          

38 

Confirmação da 
Etiqueta de Lote 

no Quadro e nos 

Consumos 

Registados 

Comparar amostra de 3 lotes de 
produtos aleatórios (em curso na 

linha) e validar com operadora registo 

do mesmo lote no sistema 

informático (iConsumos) 

          

39 

Confirmação 
Referência em 

Produção no 

Computador 

Verificar com operador se produto em 
curso no sistema informático 

corresponde ao produto em curso na 

linha 

          

Sub Total     

6 

5
S

 L
a
m

in
a
ç
ã
o

 F
r
it

s
c
h

 

40 

Controlo Visual 

dos Equipamentos 
e Materiais 

Necessários 

Não existem materiais/equipamentos 

desnecessários e os existentes estão 

devidamente arrumados (Carros de 

apoio à mudança, Mesas e Escadas, 

Contentores com Material Retorno). 

          

41 
Layout/Marcaçõe

s no Solo 

Deverá estar bem definido e 

devidamente marcado no solo (a 

delimitar a sua localização) e devem 

estar identificados com uma norma 
descritiva. 

          

42 
Responsabilidade 

da limpeza 

Deverá existir organização e 

materiais de suporte à limpeza. 

Tendo em conta o trabalho em curso, 

considerar na classificação o estado 
da sujidade dos equipamentos não 

utilizados (bombas, Grote). 

          

43 
Máquinas e 

Equipamentos 

Deverão estar limpas e livres de 

qualquer material desnecessário e 

não apresentar danos ou desgaste 

anormal. Não deverão ter nenhuma 
fuga desnecessária de óleo, ar, água, 

etc. 

          

44 Piso e paredes 

Deverão estar limpos, secos, sem 

vestígios de sujidade e em bom 

estado de conservação. 
          

45 Iluminação  Deverá existir e ser eficiente.           

46 
Vestuário de 

trabalho 

Deverão usar calçado e vestuário 
apropriado e estar em boas condições 

de uso. 
          

Sub Total     

7 

5
S

 P
a
s
te

la
r
ia

 2
 e

 3
 

47 

Controlo Visual 

dos Materiais 

Necessários 

Não existem materiais/equipamentos 
desnecessários e os existentes estão 

devidamente arrumados (Paletes de 

Matérias-Primas, Arrumação dos 

Carros). 

          

48 
Layout/Marcaçõe

s no Solo 

Deverá estar bem definido e 

devidamente marcado no solo (a 

delimitar a sua localização) e devem 
estar identificados com uma norma 

descritiva. 

          

49 
Bancadas e 

documentação 
Deverão estar limpas e organizadas.           

50 
Responsabilidade 

da limpeza 

Deverá existir organização e 

materiais de suporte à limpeza, assim 

como recipientes de lixo devidamente 
identificados. Tendo em conta o 

trabalho em curso, considerar na 

classificação o estado da sujidade 

nesta área. 

          

51 
Máquinas e 

Equipamentos 

Deverão estar limpas e livres de 
qualquer material desnecessário e 

não apresentar danos ou desgaste 

anormal. Não deverão ter nenhuma 

fuga desnecessária de óleo, ar, água, 
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etc. 

52 Piso e paredes 

Deverão estar limpos, secos, sem 

vestígios de sujidade e em bom 

estado de conservação. 
          

53 Iluminação  Deverá existir e ser eficiente.           

54 
Vestuário de 

trabalho 

Deverão usar calçado e vestuário 

apropriado e estar em boas condições 

de uso. 
          

55 

Confirmação da 
Etiqueta de Lote 

no Quadro e nos 

Consumos 

Registados 

Comparar amostra de 3 lotes de 
produtos aleatórios (em curso na 

linha) e validar com operadora registo 

do mesmo lote no sistema 

informático (iConsumos) 

          

56 

Confirmação 

Referência em 
Produção no 

Computador 

Verificar com operador se produto em 

curso no sistema informático 
corresponde ao produto em curso na 

linha 

          

Sub Total     

8 

5
S

 S
a
la

 d
e
 M

a
te

r
ia

l 

H
ig

ie
n

iz
a
d

o
 

57 

Controlo Visual 

dos Equipamentos 

e Materiais 

Armazenados 

Não existem materiais/equipamentos 

desnecessários e os existentes estão 

devidamente arrumados (nas 

estantes e ao solo). 

          

58 
Layout/Marcaçõe

s no Solo 

Deverá estar bem definido e 

devidamente marcado no solo (a 

delimitar a sua localização) e devem 
estar identificados com uma norma 

descritiva. 

          

59 
Máquinas e 

Equipamentos 

Deverão estar limpas e livres de 

qualquer material desnecessário e 

não apresentar danos ou desgaste 
anormal.  

          

60 Piso e paredes 
Deverão estar limpos, secos, sem 
vestígios de sujidade e em bom 

estado de conservação. 
          

61 Iluminação  Deverá existir e ser eficiente.           

Sub Total     

9 

5
S

 E
m

b
a
la

g
e
m

 

62 

Controlo Visual 

dos Equipamentos 

e Materiais 
Necessários 

Não existem materiais/equipamentos 

desnecessários e os existentes estão 

devidamente arrumados (Paletes, 

Materiais de Embalagem, Máquinas 
de Embalagem, Lixo, Matrial Controlo 

Qualidade, Outros Equipamentos). 

          

63 
Layout/Marcaçõe

s no Solo 

Deverá estar bem definido e 

devidamente marcado no solo (a 
delimitar a sua localização) e devem 

estar identificados com uma norma 

descritiva. 

          

64 
Bancadas e 

documentação 
Deverão estar limpas e organizadas.           

65 
Responsabilidade 

da limpeza 

Deverá existir organização e 

materiais de suporte à limpeza, assim 
como recipientes de lixo devidamente 

identificados. Tendo em conta o 

trabalho em curso, considerar na 

classificação o estado da sujidade 

nesta área. 

          

66 
Máquinas e 

Equipamentos 

Deverão estar limpas e livres de 
qualquer material desnecessário e 

não apresentar danos ou desgaste 

anormal. Não deverão ter nenhuma 

fuga desnecessária de óleo, ar, água, 
etc. 

          

67 Piso e paredes 
Deverão estar limpos, secos, sem 
vestígios de sujidade e em bom 

estado de conservação. 
          

68 Iluminação  Deverá existir e ser eficiente.           

69 
Vestuário de 
trabalho 

Deverão usar luvas, calçado e 

vestuário apropriado e estar em boas 

condições de uso. 
          

Sub Total     

  5
S

 

S
a
l

a
 

C
o

m
a

n
d

o
 

70 
Mesas de 

Trabalho 
Deverão estar limpas e organizadas.           
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  71 Quadro de Equipa Actualizado           

  Sub Total     

10 

5
S

 P
a
le

ti
z
a
ç
ã
o

 

72 

Controlo Visual 

dos Equipamentos 

e Materiais 

Necessários 

Não existem materiais/equipamentos 

desnecessários e os existentes estão 

devidamente arrumados (Paletes, 
Materiais de Embalagem, Porta-

Paletes, Zona de Paletes para 

Arrumação Armazém, Palete em 

Curso). 

          

73 
Layout/Marcaçõe

s no Solo 

Deverá estar bem definido e 

devidamente marcado no solo (a 
delimitar a sua localização) e devem 

estar identificados com uma norma 

descritiva. 

          

74 
Bancadas e 

documentação 
Deverão estar limpas e organizadas.           

75 
Responsabilidade 

da limpeza 

Deverá existir organização e 

materiais de suporte à limpeza, assim 
como recipientes de lixo devidamente 

identificados. Tendo em conta o 

trabalho em curso, considerar na 

classificação o estado da sujidade 
nesta área. 

          

76 
Máquinas e 

Equipamentos 

Deverão estar limpas e livres de 
qualquer material desnecessário e 

não apresentar danos ou desgaste 

anormal. Não deverão ter nenhuma 

fuga desnecessária de óleo, ar, água, 
etc. 

          

77 Piso e paredes 

Deverão estar limpos, secos, sem 

vestígios de sujidade e em bom 

estado de conservação. 
          

78 Iluminação  Deverá existir e ser eficiente.           

79 
Vestuário de 

trabalho 

Deverão usar calçado e vestuário 

apropriado e estar em boas condições 

de uso. 
          

Sub Total     

11 

5
S

 A
r
m

a
z
é
m

 d
e
 

C
a
r
tã

o
 

80 

Controlo Visual 

dos Equipamentos 

e Materiais 
Necessários 

Não existem materiais/equipamentos 

desnecessários e os existentes estão 

devidamente arrumados (Paletes, 
Caixotes do Lixo, Outros). 

          

81 
Layout/Marcaçõe

s no Solo 

Deverá estar bem definido e 

devidamente marcado no solo (a 
delimitar a sua localização) e devem 

estar identificados com uma norma 

descritiva. 

          

82 Piso e paredes 

Deverão estar limpos, secos, sem 

vestígios de sujidade ou lixo e em 

bom estado de conservação. 
          

Sub Total     


