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Resumo  

A rastreabilidade caracteriza-se por ser um mecanismo que permite garantir um fluxo 

contínuo de informação ao longo das várias fases da cadeia de produção de um produto.  

 A importância deste mecanismo resultou do surgimento de diversas crises da Indús-

tria Alimentar relacionadas com a Segurança Alimentar.  

Em Janeiro de 2000 foi publicado o Livro Branco Europeu sobre a Segurança Ali-

mentar e após discussão sobre os assuntos abordados por este livro surgiu a necessidade 

de avaliar a regulamentação alimentar na União Europeia. O Regulamento (CE) nº.178/2002 

de 28 de Janeiro, entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2005 expressa a obrigatoriedade da 

implementação de sistemas de rastreabilidade.  

O presente trabalho foi realizado numa fábrica produtora de bolachas e teve como 

objectivo foi uma análise diagnóstico do sistema de rastreabilidade da fábrica, de forma a 

identificar possíveis oportunidades de melhoria neste sistema. 

Iniciou-se por um conhecimento da fábrica e do processo produtivo de bolachas 

assim como de todas as matérias-primas e materiais subsidiários envolvidos.  

Analisou-se o sistema de rastreabilidade actual e foram elaborados e implementados 

planos de acções preventivas/correctivas de modo a aperfeiçoar o sistema de rastreabilida-

de existente. 

Este sistema demonstrou ser uma ferramenta útil, integrada na gestão de qualidade 

da empresa. 

 

Palavras-chave: Rastreabilidade, Análise Diagnóstico, Bolachas, Segurança Alimentar. 
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Abstract 

Traceability is characterized by being a mechanism to ensure a continuous flow of in-

formation throughout the various stages of the production of a product.  

 

The importance of this mechanism will result in the emergence of various crises of 

food industry related to food safety. 

 

In January 2000 was published the European White Book on Food Safety after a dis-

cussion about the issues raised by this book it became necessary to assess the food regula-

tions in the European Union. Regulation (EC) No .178/2002 of Jan. 28, entered into force on 

1 January 2005 expressed the obligation of implementing traceability systems.  

This work was carried out in a factory producing biscuits whose was an analysis of the diag-

nostic system of traceability from the factory in order to identify possible opportunities for 

improvement in this system. 

 

It started by knowledge of plant and biscuits production process as well as all raw and 

subsidiary materials involved. 

 

The current traceability system was analyzed and was developed and implemented 

corrective action plans in order to improve the existing system. 

 

This system proved to be a useful tool, integrated quality in the company. 

 

 

Keywords: Traceability, Diagnostic Analyze, Biscuits, Food Safety. 
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 Extended Abstract 

Food safety is a global concern. Over the years, consumers have become increasing-

ly demanding, with the products they consume and the food security is now an issue with 

high relevance for this. 

Today consumer is more concerned with the quality of the products it consumes, and 

as such companies must adopt strict and effective systems to monitor and ensure the quality 

of their products. 

Security is a fundamental requirement for quality, because without security you can-

not guarantee quality. 

Food crises that have emerged highlighted the flaws in the design and 

implementation of food regulation in the European Union. In January 2000, was published 

the White Book on the European Food Safety Authority. 

This book relates the importance of traceability of food, ingredient and it appear to the 

basics for the European food safety policy. 

This concern for food safety was also expressed at the political level rising Regulation 

(EC) No. 178/2002 of 28 January, in force since 1 January 2005 requires that all the supply 

chain (farmers, food producers and feed retailers, transporters, etc.) Are able to identify the 

origin of all raw materials and ingredients, and retain information about who sold their 

products. 

Currently, cases of contamination with the bacteria E.Coli and also a crisis for the 

beef industry caused by BSE were examples that showed the importance of efficient 

traceability systems. 

Traceability is an efficient and effective system of data transmission over a chain of 

production. 

 This work was carried out in a biscuit factory, whose objective was an analysis of the 

diagnostic system of traceability from the factory. 

It started by knowledge of plant and production process of biscuits, as well as all raw 

materials, packaging materials and subsidiary involved. We analyzed the tracking system 

currently implemented, trying to identify opportunities for improvement. 
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To test the effectiveness of the traceability system implemented was carried out a 

diagnostic analysis using a tracking exercise. Finally settled with plan of corrective actions/ 

preventive actions. 
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Âmbito do Trabalho 

O presente trabalho teve como principal objectivo uma análise diagnóstico, identifica-

ção de oportunidades de melhoria e proposta de planos de acção preventivos/correctivos no 

sistema de rastreabilidade de uma fábrica de bolachas. Pretendeu-se ainda proceder à har-

monização a nível da codificação entre as diferentes referências existentes na unidade 

industrial. 

 

1. Introdução 

A Segurança Alimentar é uma preocupação global. Todos os anos milhares de pes-

soas adoecem devido a intoxicações alimentares e a indústria alimentar tem de suportar 

grandes custos com as perdas que ocorrem. 

Ao longo dos anos, o consumidor têm-se tornado cada vez mais exigente, com os 

produtos que consome e a segurança alimentar é hoje em dia um tema com bastante rele-

vância para este. As informações divulgadas pela comunicação social sobre as diversas 

crises alimentares têm contribuído fortemente para um consumidor cada vez mais atento e 

consciente. 

É notório o aumento da sensibilidade, por parte do consumidor, para os perigos 

envolvidos na alimentação, bem como a melhoria dos padrões de vida nas sociedades 

desenvolvidas. 

O consumidor actual preocupa-se mais com a qualidade dos produtos que consome 

e como tal as empresas têm de adoptar sistemas rígidos e eficazes para controlar e garantir 

a qualidade dos seus produtos. A segurança é um dos requisitos fundamentais de qualida-

de, pois sem segurança não se pode garantir qualidade. 

 Assim o sistema de rastreabilidade é um mecanismo que permite garantir um fluxo 

contínuo de informação apropriada em todos os estágios da cadeia de produção ao longo do 

qual um produto flui. (Fontes, 2004). 

A segurança alimentar, vertente importante da qualidade, não é garantida com a ras-

treabilidade, mas por sua vez, a rastreabilidade é considerada como mais valia que pode ser 

utilizada por todos os intervenientes da cadeia de abastecimento. 

As crises alimentares que foram surgindo, puseram em evidência as falhas na con-

cepção e aplicação da regulamentação alimentar na União Europeia. Em Janeiro de 2000, 

foi publicado o Livro Branco Europeu sobre a Segurança Alimentar, este livro reforça o con-

ceito de que apenas com um sistema eficiente de rastreabilidade se consegue fazer uma 

investigação eficaz sobre qual a origem dos eventuais problemas causados. 



                             

12 

   

 Um outro factor a ter em conta com as diversas crises alimentares é o facto de que 

com economia de escala existente na maioria das indústrias/empresas, o impacto de um 

produto não conforme no mercado é muito significativo, podendo afectar um número muito 

elevado de indivíduos.  

Esta preocupação foi manifestada também a nível político, surgindo o Regulamento 

(CE) nº. 178/2002 de 28 de Janeiro, em vigor desde 1 de Janeiro de 2005 . Este regulamen-

to requer que todos os intervenientes da cadeia de abastecimento (agricultores, produtores 

de géneros alimentícios e de alimentos para animais, retalhistas, transportadores, etc.) 

sejam capazes de identificar a origem de todas as matérias-primas e ingredientes, bem 

como reter a informação sobre a quem foram vendidos os seus produtos (Cabrera et al; 

FIPA). 

A crise da indústria da carne causada pela encefalite espongiforme bovina (BSE) foi 

um dos exemplos que sublinhou a importância da rastreabilidade absoluta dos alimentos. 

(Regattieri et al; 2007). 

Presentemente, casos como o que se sabe sobre o problema de contaminação com 

a bactéria E.coli na Alemanha, poderão ser mais facilmente resolvidos com sistemas de ras-

treabilidade eficientes. Este caso originou a morte a mais de 20 pessoas na Europa e temas 

como qualidade alimentar, coordenação entre as autoridades e a rastreabilidade são algu-

mas das principais necessidades apontadas pelo Parlamento Europeu. 

Uma questão igualmente importante é relativa aos organismos geneticamente modi-

ficados (OGM). Estes são utilizados para desenvolver novas características benéficas, como 

o aumento de vida útil ou maior resistência a pragas (Regattieri et al; 2007). No entanto 

pouco se sabe sobre os impactos na saúde a longo prazo e os efeitos ambientais dos OGM. 

Não houve nenhum acordo internacional sobre os princípios dos OGM, métodos de análise 

e portanto, avaliação de segurança (Regattieri et al; 2007). Mas só com a existência de um 

sistema eficiente de rastreabilidade se garante que os consumidores tenham toda a infor-

mação disponível sobre a presença ou não de transgénicos num alimento. 

A rastreabilidade é um dos factores importantes para gerir quaisquer situações espe-

ciais ou situações de crise; identificação de produto não conforme e recolha de produto do 

mercado. Um bom sistema de rastreabilidade deve ter algumas características fundamen-

tais, tais como: 
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 Flexibilidade: A implementação do sistema de rastreabilidade numa indústria deve 

ser, tanto quanto possível, independente do método de trabalho e do tipo de máqui-

nas utilizadas.  

 Fácil aplicação: Deve existir a capacidade de se conseguir fácil implementação e 

manutenção do sistema na indústria. 

 Nível de rastreabilidade facilmente configurável: O nível de rastreabilidade (fixado 

pela empresa) contribui com valor acrescentado para o produto, no entanto deve ser 

aplicado com o menor custo possível. Os processos e passos necessários para ras-

trear devem ser definidos pelos sistemas, uma vez que cabe à empresa fixar um 

nível de rastreabilidade equilibrado.  

 Ser uma ferramenta de gestão: O sistema deve ajudar na tomada de decisões e na 

optimização de recursos.  

 Capacidade de consulta de dados por parte dos clientes: Concluído e rastreado 

o processo produtivo, o cliente tem que poder conhecer os dados do produto que vai 

adquirir. Torna-se fundamental que o sistema tenha um método para proporcionar 

tais dados. Existindo maior segurança e fidelização por parte do cliente, obviamente 

que se vai obter valor acrescentado no processo e no produto.  

A rastreabilidade é um conceito simples que se aplica a todos os produtos e a todos 

os tipos de cadeia de distribuição e produção, mas a sua implementação é complexa exige 

transparência de informação e cordialidade entre todos os intervenientes da cadeia, bem 

como um elevado grau de organização administrativa. 

Um sistema eficiente e eficaz de transmissão de informações precisas, oportunas, 

completas e consistentes sobre os produtos através da cadeia de produção pode reduzir 

significativamente os custos de produção e pode aumentar a produtividade. Ao mesmo tem-

po este sistema contém muitos elementos de segurança do produto, fornecendo aos con-

sumidores informações detalhadas sobre os componentes constituintes do produto, que 

estão a consumir e também a sua origem e história de processamento. Apesar de ser uma 

ferramenta útil é também muito dispendiosa, sendo estritamente necessário avaliar o seu 

impacto económico.  

Os sistemas de rastreabilidade uma vez implementados devem periodicamente ser 

revistos, com o objectivo de actualizar caso seja necessário a documentação existente. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/custo
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2. Rastreabilidade 

2.1 Conceitos gerais 

O significado da palavra rastreabilidade não está presente no dicionário da língua 

portuguesa, uma vez que é uma palavra composta pelo verbo rastrear, que tem por signifi-

cado: «seguir o rasto ou a pista de, investigar, inquirir, indagar», e pelo substantivo feminino 

habilidade, que tem por significado: «qualidade de hábil» (Rodrigues, 2007). 

A rastreabilidade é a capacidade de traçar o caminho da história, aplicação ou locali-

zação de um determinado produto ou quaisquer produtos em consideração através de 

meios de identificação. No que diz respeito a produtos, pode relacionar a origem dos mate-

riais ou partes correspondentes, a história de produção do produto ou ainda a distribuição e 

localização do produto após entrega (Olsen, 2009). 

A rastreabilidade poderá assemelhar-se a um balanço de massa ou seja caracteriza-

se por “outputs” e “inputs” que deverão ser identificáveis. Aplicado ao caso em estudo 

entende-se como “inputs”: as matérias-primas, os materiais de embalagem, detergentes, 

desinfectantes, lubrificantes, reincorporação de produto semi-acabado. Os “outputs” são: o 

produto final, desperdícios, produto ou massa vendida para ração animal. 

O principal objectivo da rastreabilidade é permitir que, ao longo da cadeia alimentar 

exista uma continuidade na informação do produto entre os vários operadores económicos, 

de forma a ser possível pesquisar as causas de um problema, tanto a montante com os for-

necedores como a jusante com o Cliente/Consumidor, no caso de ocorrer um incidente. 

Assim permite-nos, localizar os produtos, determinando os destinos e as origens, 

procedendo ao seu bloqueio ou recolha, caso seja necessário.  

No domínio da rastreabilidade podemos encontrar os seguintes conceitos: 

Rastreabilidade do produto – designa a sequência das várias fases do produto e des-

tina-se a pesquisar as causas de um problema de segurança, a montante se o incidente 

ocorreu com os fornecedores e a jusante se o incidente ocorrer após a produção. Permite 

localizar os produtos, e proceder á retirada ou bloqueio de produto no mercado, caso seja 

necessário; 
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Rastreabilidade a montante: permite através do lote ou qualquer outra forma de iden-

tificação, conhecer a origem do produto em qualquer ponto do seu processo de produção, 

manipulação, transformação e expedição. Consegue-se obter de forma ágil informação rele-

vante acerca do produto, até chegar à origem das matérias-primas e materiais subsidiários; 

 Rastreabilidade a jusante: permite conhecer o destino dos produtos, inclui a distri-

buição dos produtos acabados até à sua última transacção comercial, consumidor final. 

Detecta o que aconteceu depois da transferência dos produtos, permite saber a quem foi 

distribuído cada produto. Para o efeito, a empresa tem de ter um registo eficaz com o nome 

dos clientes, a morada, a quantidade das mercadorias distribuídas e a sua data de expedi-

ção; 

Rastreabilidade interna: vincula as matérias-primas e materiais subsidiários ao pro-

duto acabado. Deve ter-se em conta as misturas de lotes assim como o número de pontos 

nos quais é necessário estabelecer registos ou ligações com o sistema de autocontrolo já 

estabelecido (Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ornamento de Território - GPP, 

2010) 

Na tabela 1 resumem-se as principais definições de rastreabilidade que constam nos 

regulamentos e normas ISO. Estas definições levam-nos a concluir que a rastreabilidade 

tem por base a atribuição de responsabilidades a todos os intervenientes da cadeia de abas-

tecimento, ou seja, não pode ser abordada como uma questão de responsabilidade indivi-

dual, mas como um sistema global em que todos os intervenientes da cadeia são responsá-

veis pela qualidade e segurança do produto final. 
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Tabela 1 – Definições de rastreabilidade. 

 

 

Fonte: Silva (2005). 

Segundo um documento da Comissão Europeia publicado em 2007 sobre a rastrea-

bilidade dos géneros alimentícios esta é classificada como uma pedra angular da política de 

segurança alimentar na União Europeia. Considerando a rastreabilidade como uma ferra-

menta de gestão de risco que permite aos operadores do sector alimentar ou autoridades 

competentes de bloquear ou recolher os produtos que são identificados como inseguros.  

Fonte Definição de Rastreabilidade 

Regulamento (CE) nº.178/2002, do Par-

lamento Europeu do Conselho, de 28 

de Janeiro 

“ (...) capacidade de detectar a origem e 

de seguir o rasto de um género alimentí-

cio, de um alimento para animais, de um 

animal produtor de géneros alimentícios 

ou de uma substância, destinados a ser 

incorporados em género alimentícios ou 

em alimentos para animais, ou com pro-

babilidade de o ser, ao longo de todas as 

fases de produção, transformação ou dis-

tribuição.” 

NP ISO 22000:2005 

“ (...) identificar e registar a origem dos 

produtos que entram na organização, 

assim como dos clientes para onde são 

expedidos os produtos finais.” 

NP ISO 9001:2000 

“ (...) identificar os produtos através de 

meios adequados ao longo realização do 

produto. (...) Onde a rastreabilidade for 

requisito, a organização deve controlar e 

registar a identificação única do produto.” 

NP ISO 9000:2000 

“ (...) capacidade de seguir a história, apli-

cação e localização do que estiver a ser 

considerado.” 
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O facto de produtos para alimentação humana e animal circularem livremente pela 

União Europeia torna-se extremamente importante que todos os requisitos de rastreabilida-

de sejam garantidos por todos os Estados Membros. 

 

Este documento relata um incidente que ocorreu em 2004 durante a monitorização 

dos níveis de dioxina no leite de um produtor de leite localizado na Holanda. As autoridades 

holandesas competentes detectaram elevados níveis de dioxina bloqueando de imediato a 

produção de leite, assim accionaram o processo de rastreabilidade ao longo da cadeia de 

produção, partindo do produto em questão, o leite. Este revelou que a fonte de contamina-

ção era devido à argila utilizada durante o processo de separação de batatas de melhor qua-

lidade de batatas de qualidade inferior, sendo estas batatas utilizadas na alimentação dos 

animais produtores de leite. 

 

O RASFF cujo nome significa, sistema de alerta rápido para géneros alimentícios e 

alimentos para animais, foi usado para a rápida troca de informações entre as autoridades e 

rapidamente se identificou que a argila tinha sido fornecida a várias indústrias de processa-

mento de alimentos localizadas na Holanda, Bélgica, França e Alemanha, sendo por fim 

retirado todo o produto potencialmente contaminado. 

 

Actualmente pertencem a esta rede 33 estados membros da União Europeia. 

Este sistema de alerta rápido suporta o sistema de rastreabilidade, permitindo a rápi-

da troca de informação sempre que ocorra um incidente que confira um risco para a segu-

rança alimentar. Se um membro da rede toma conhecimento da ocorrência de um incidente 

que confere um potencial risco para a saúde humana, este deve notificar a Comissão Euro-

peia que transmite imediatamente essa informação para os outros membros, sendo tomadas 

as devidas acções correctivas. 

 

Em Portugal, compete à autoridade ASAE, depois de receber as notificações que 

dizem respeito a produtos inseguros a serem comercializados, preceder à elaboração de 

ordens de operações com vista à retirada dos produtos do circuito comercial. 

Segundo Smith et al. (2005) nos EUA as empresas do sector alimentar estão a 

desenvolver e a implementar sistemas de rastreabilidade de modo a melhorar a gestão da 

oferta, a identificação dos alimentos, a segurança e a permitir a diferenciação de alimentos 

com características de qualidade subtil ou não detectáveis. 
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Uma tecnologia utilizada nos EUA para garantir a rastreabilidade principalmente em 

sistemas de produção agrícolas ou agropecuárias é a identificação por frequência de rádio, 

RFID – Radio frequency identification. (Smith et al, 2005).  

A RFID é um método de identificação que utiliza ondas de rádio. O seu funcionamen-

to consiste na leitura, por um leitor próprio, de uma etiqueta que possui um micro-chip onde 

armazena toda a informação relativa a um produto. 

2.2 Importância da rastreabilidade 

A rastreabilidade é importante quer para o consumidor, quer para o produtor, bem 

como para as entidades governamentais. 

Assim, para o consumidor a rastreabilidade significa a existência de transparência 

nos processos. É um factor de controlo e de dissuasão de fraudes. A rastreabilidade tem um 

papel fundamental na promoção da escolha informada, oferece aos consumidores a possibi-

lidade de saberem a história do produto, através da verificação das informações que cons-

tam nos rótulos do mesmo. 

Os sistemas de rastreabilidade são do interesse do consumidor pois funcionam como 

um pilar da segurança alimentar. Estes sistemas: 

 Habilitam ainda o consumidor, de modo a evitar determinados alimentos e ingredien-

tes, por motivos alérgicos, de intolerância alimentar ou até mesmo por opção de vida. 

Sob o ponto de vista do Industrial a existência de sistemas de rastreabilidade nas indústrias 

permite: 

 Garantir a origem dos produtos; 

 Melhorar os processos e definir com maior detalhe as características dos produtos; 

 Diagnosticar problemas na produção; 

 Tomar medidas imediatas e realizar as retiradas de produto localizadas – reduz os 

custos directos em caso de incidente; 

 Proteger a reputação da marca, após um incidente. 

Por último, a obrigatoriedade da existência de sistemas de rastreabilidade nas empresas 

que operam no sector alimentar, permite às entidades governamentais: 

 

 Proteger a saúde pública através da retirada de produto do mercado, em situações 

de crise (ex. BSE, nitrofuranos, salmonelose); 
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 Fiscalizar o cumprimento legal e controlar as empresas; 

 Responsabilizar os intervenientes da cadeia de abastecimento. 

2.3 Exigências Legais 

O Regulamento (CE) nº. 178/2002, do Parlamento Europeu do Conselho, de Janeiro 

de 2002, entrou em vigor desde 1 de Janeiro de 2005. Neste regulamento, o seu artigo nº 

18.º exige a implementação de um Sistema de rastreabilidade para todos os operadores das 

empresas do sector alimentar. 

De acordo com o Regulamento (CE) nº.178/2002, a rastreabilidade deve ser assegu-

rada por todos os intervenientes do processo, de produção, transformação e distribuição do 

sector alimentar. Os sistemas e procedimentos que garantem a rastreabilidade devem estar 

à disposição das autoridades competentes que estão incumbidas de fiscalizar a correcta 

aplicação da rastreabilidade. Actualmente em Portugal a entidade competente de fiscaliza-

ção é a ASAE. 

2.4 Requisitos de informação 

Em qualquer sistema de rastreabilidade os requisitos mínimos de informação são os 

elementos básicos. Estes devem estar claramente definidos e a qualidade da sua transmis-

são ao longo da cadeia de abastecimento é um dos factores mais importantes a ter em con-

ta. A figura 2 representa os fluxos de informação eficientes ao longo da cadeia de abasteci-

mento, que suportam os fluxos físicos (operações) tendo em vista melhores níveis de servi-

ço. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxos de informação ao longo da cadeia de abastecimento. 

Fonte: Cabrera et al; FIPA. 
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Para que um sistema de rastreailidade seja eficaz deve assentar em três pré-

requisitos: 

Identificação única do Produto – Cada produto numa quantidade predefinida deve 

conter uma identificação que o torne único e o diferencie de outros itens similares que 

tenham sido ou que serão produzidos no mesmo ou diferente local, noutro período. 

Informações sobre o produto e processo – Devem ser registadas as informações 

relevantes da composição do produto e do seu processamento. Estas informações devem 

referenciar as identificações únicas das matérias-primas, os parâmetros do processo e as 

possíveis anomalias que tenham ocorrido. 

Estabelecimento de conexões – Deve existir uma ligação transparente entre todos os 

intervenientes da cadeia de abastecimento. 

 

Estes pré-requisitos possibilitam efectuar exercícios de rastreabilidade, estes consis-

tem em simular uma reclamação de mercado escolhendo aleatoriamente um produto e 

assim juntar toda a informação relativa a esse mesmo produto. 

 

Os exercícios de rastreabilidade permitem garantir a efectividade do sistema de ras-

treio, podem ter uma frequência mínima semestral, porém a frequência destes, depende 

tanto da sensibilidade/perigosidade dos produtos em causa, como também do grau de fiabi-

lidade do sistema implementado e do nível de formação dos operadores. 
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2.5 Registos e Transmissão de dados 

Um Sistema de rastreabilidade deverá ser constituído por registos credíveis e precisos 

para que seja possível atribuir responsabilidades ao longo da cadeia de abastecimento e 

realizar mecanismos de recolha de produto existente no mercado. 

A figura 2 representa os tipos de registos suportados por um sistema de rastreabilida-

de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Tipos de registos. 

 

O registo manual consiste numa transmissão física de informação ao longo de todas 

as fases do processo, é totalmente feito em papel. 

Para este tipo de registo não é necessário um grande investimento, mas apresenta 

inúmeras desvantagens: 

 Lenta captura e transmissão de dados; 

 Possibilidade de ocorrência de erro humano; 

 Difícil consulta de informação; 

 Impossibilidade de integração no sistema de gestão global da empresa. 

Registo Manual Registo Informático 

Formulário Papel Captura visual humana 

Leitura óptica de EAN 

sem rede 

Leitura óptica de EAN 

com rede 

I

N

V

E

S

T

I

M

E

N

T

O 

Fiabilidade / Integração / Consulta / Rapidez 

Fonte: Cabrera et al; FIPA. 

 

 

 

B 
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O registo informático é efectuado através da introdução de toda a informação na rede 

informática. O investimento requerido com a sua implementação, particularmente com a 

aquisição dos equipamentos informáticos e a formação dos operadores é o principal incon-

veniente deste tipo de registo. 

Os benefícios atingidos com este tipo de registo compensam o investimento requeri-

do, nomeadamente: 

 Rápida e fácil consulta de informação; 

 Automática e fiável transmissão de dados ao longo do processo; 

 Possibilidade de integração no sistema de gestão global da empresa. 

2.6 Prazos de Conservação dos Registos 

Os registos, que contêm todas as informações de modo a garantir a rastreabilidade 

dos produtos, devem ser guardados, e em locais de fácil acessibilidade. 

Os prazos de conservação dos registos variam consoante o tipo de género alimentí-

cio. 

Para os géneros alimentícios no geral, os registos devem ser conservados durante 5 

anos. No caso dos géneros alimentícios que apresentam um prazo de validade superior a 5 

anos, os registos devem ser conservados por mais 6 meses após da data de validade. Para 

os géneros alimentícios altamente perecíveis, que tenham data de validade inferior a 3 

meses (ex. frutas, vegetais) os registos devem ser conservados durante 6 meses após o 

fabrico ou data de entrega do produto (Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ornamen-

to do Território - GPP, 2010). 
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2.7 Metodologia para implementação ou revisão de um sis-

tema de rastreabilidade 

O PDCA (Plan, Do, Check, Act) é uma metodologia de gestão idealizada por She-

whart e divulgada por W.Edwards Deming. O ciclo PDCA vincula a ideia de que uma organi-

zação com determinado objectivo a atingir precisa de planear e controlar todas as suas acti-

vidades. 

Através deste ciclo de gestão é possível estabelecer uma sequência de etapas para 

a implementação ou revisão de um sistema, nomeadamente o sistema de rastreabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Ciclo de PCDA. 

De acordo com o ciclo PCDA para a implementação ou revisão do sistema de ras-

treabilidade define-se as seguintes etapas: 

 

Plan (planear) – Analisar o processo produtivo e o sistema actual implementado, ten-

tando descobrir oportunidades de melhoria. Estabelecer um plano de acções correctivas, 

com os respectivos responsáveis e tempos de acção adequados.  

 

Pode começar por: 

 Verificar o elo de envolvimento e responsabilidades de todos os intervenientes da 

cadeia. 

 Rever ou definir os métodos de identificação de todos os materiais, quer matérias-

primas quer materiais subsidiários e os registos que garantem a rastreabilidade. 

 Identificar os principais pontos de rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva. 
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 Testar a eficácia do sistema através da realização de um exercício de rastreabilidade 

de determinado produto escolhido aleatoriamente. 

 Identificar os pontos de melhoria e estabelecer um plano de acções correctivas que 

devem ser cumpridos num determinado tempo definido. 

Do (executar) – Executar o plano de acções correctivas estabelecido. 

 

 Sensibilizar todos os intervenientes dos objectivos, conceitos e benefícios do siste-

ma. 

Check (verificar) – Monitorizar e avaliar periodicamente com o objectivo de verificar 

se o sistema está de acordo com o planeado. Esta verificação pode ser feita através de revi-

sões periódicas e auditorias internas ou externas. 

 

Act (Actuar) – Actuar com novos planos de acções preventivas e correctivas tendo 

em vista a melhoria contínua do sistema. A melhoria contínua tem como objectivo a optimi-

zação da execução dos processos de forma a melhorar a eficiência do sistema. 

2.8 Bloqueio e Recolha de Produto 

As empresas do sector alimentar são os principais responsáveis pela segurança dos 

géneros alimentícios, conforme se encontra referido no Regulamento (CE) n.º 178/2002. 

Têm por objectivo conceber sistemas seguros de fornecimento de géneros alimentícios e 

garantir que os mesmos são totalmente seguros para o consumidor. 

Para tal, podem recorrer a sistemas de rastreabilidade internos de modo a garantir a 

segurança alimentar. A implementação de um sistema de rastreabilidade interno poderá 

facilitar os bloqueios e eventuais recolhas de mercado, diminuindo custos e tempos de res-

posta, quando surge um problema.  

A ocorrência de um problema, em que seja necessário retirar produto do mercado 

pode também afectar a confiança do consumidor em marcas construídas ao longo de anos. 

Em 1999, a Coca-Cola fez a maior recolha de produto de mercado nos seus 113 anos de 

existência, recolheu 800 paletes do mercado. (Machado, 2005). 

Os operadores das empresas do sector alimentar devem proceder ao bloqueio/ reti-

rada ou recolha de produto ao verificar que um produto: 

 Não está em conformidade com os requisitos legais ou de segurança; 
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Exemplo: Peso de enchimento incorrecto. 

 Pode ser prejudicial para a saúde do consumidor; 

Exemplo: Derrame de um produto tóxico sobre um produto alimentar, podendo causar 

intoxicações ou até mesmo a morte. 

 Tem um problema de qualidade. 

Exemplo: Produto com alguma característica sensorial diferente, causando estranheza 

por parte do consumidor. 

Entende-se por bloqueio ou retirada, qualquer medida destinada a impedir a distribui-

ção e a exposição de um produto perigoso bem como a sua oferta ao consumidor. 

 

A decisão de bloqueio ou recolha de um produto de mercado não é apenas por parte 

das empresas do sector alimentar, poderá ser tomada pelas autoridades competentes, caso 

se justifique. 

Por recolha de produto, entende-se qualquer medida destinada a fazer retornar à 

fábrica ou armazém um produto que já tenha sido fornecido ou disponibilizado aos consumi-

dores pelo respectivo produtor ou distribuidor. 

Os bloqueios e recolha de produto de mercado podem ser efectuados em três níveis: 

Nível interno – o produto encontra-se ainda no domínio do produtor, podendo estar 

nas instalações do produtor, em processo de transferência para os armazéns ou já nos 

armazéns de distribuição. 

Nível de mercado – o produto já se encontra nos retalhistas e o processo de blo-

queio/ recolha ocorre nos armazéns e prateleiras dos mesmos. 

Nível público – a recolha de produto é feita directamente com o consumidor, este é 

informado para não consumir o produto. 

Associado ao processo de fabrico de bolachas em estudo, foi elaborado um estudo 

para identificação de possíveis incidentes que comprometem a qualidade e segurança do 

produto final, podendo ou não justificar o bloqueio ou recolha de produto do mercado. 

A tabela 2 apresenta a várias etapas do processamento, o possível perigo associado 

e a implicação do mesmo.  
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Tabela 2 – Identificação das etapas, perigos e implicação dos mesmos. 

 

 

Etapa Perigo Implicação 

Recepção de matérias 
primas 

Físico 
Exemplo: presença de objectos 

estranhos 
Segurança Alimentar 

Químico 
Exemplo: presença de pestici-

das 
Segurança Alimentar 

Biológico 
 

Exemplo: presença de  
microrganismos 

 
 e 
 

presença de insectos  

(gorgulho, larvas ou ovos) 

Segurança Alimentar 
 

Químico 
Exemplo: produto oxidado 

Qualidade 

Armazenamento de  
matérias primas 

Biológico 
Exemplo: presença de insectos 

Segurança Alimentar 

Doseamento de  
ingredientes 

Químico 
Exemplo: dose excessiva de 

metabisulfito de sódio 
Segurança Alimentar 

Amassadura  
 

Físico 
Exemplo: presença de objectos 

estranhos 
Segurança Alimentar 

Químico 
Exemplo: presença de resíduos 
de produtos de limpeza e desin-

fectantes 

Segurança Alimentar 

Biológico 
Exemplo: presença de insectos 

Segurança Alimentar 

Formação da bolacha 

Físico 
Exemplo: presença de objectos 

estranhos 
Segurança Alimentar 

Químico 
Exemplo: presença de resíduos 
de produtos de limpeza e desin-

fectantes 

Segurança Alimentar 
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 (Continuação) 

Etapa Perigo Implicação 

Cozedura 

Físico 
Exemplo: presença de objectos 

estranhos 
Segurança Alimentar 

Microbiológico 
  Exemplo: bolacha mal cozida 

(temperatura no interior da bola-
cha superior a 82,5ºC) 

Qualidade e Segurança Ali-
mentar 

Físico 
Exemplo: bolacha defeituosa 

Qualidade 

Arrefecimento 

Microbiológico 
 Exemplo: contaminação micro-
biológica (tapetes de arrefeci-
mento não se encontram devi-

damente limpos) 

Segurança Alimentar 

 Físico 
Exemplo: contaminação por 

insectos 
Segurança Alimentar 

Embalamento /  
Rotulagem 

Físico 
Exemplo: contaminação por 

insectos 
Segurança Alimentar 

Físico 
Exemplo: quantidade/ peso de 

enchimento incorrecto 
Legal 

Físico 
Exemplo: rótulo ilegível ou 

ausente 
Legal / Segurança Alimentar 

Físico 
Exemplo: presença de alergé-
neos não indicados no rótulo 

 Legal /Segurança Alimentar 

Armazenamento de pro-
duto acabado 

Físico 
 Exemplo: pragas de insectos 

Segurança Alimentar 

Expedição de produto 
acabado 

Físico 
Exemplo: produto danificado por 
incorrecta manipulação no trans-

porte 

Qualidade 

Físico: 
Exemplo: danos na rotulagem 

Legal 
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3. Análise Diagnóstico do Sistema de rastreabilidade 

de uma fábrica de bolachas. 

Tendo presente o âmbito do trabalho anteriormente enunciado, este iniciou-se por 

um conhecimento da fábrica e do processo produtivo de bolachas, bem como de todas as 

matérias-primas, subsidiários e materiais de embalagem envolvidos. Analisou-se o sistema 

de rastreabilidade actualmente implementado, tentando identificar oportunidades de melho-

ria. Para testar a eficiência do sistema de rastreabilidade da fábrica ou seja o fluxo de infor-

mação transmitido ao longo do processo realizou-se dois exercícios, com um produto final e 

com uma matéria-prima. 

 Por fim estabeleceu-se com plano de acções preventivas/correctivas tendo por 

objectivo a melhoria contínua do sistema e sugere-se algumas formas de actuação. 

3.1 Unidade industrial em estudo 

O presente estudo desenvolveu-se numa fábrica do grupo Kraft Foods. 

A fábrica portuguesa do grupo Kraft Foods começou como “Sociedade de Mercea-

rias, Lda.” fundada 1913. Era uma empresa portuguesa que produzia bolachas, biscoitos e 

massas alimentícias. 

Dez anos mais tarde, em 1923 foi criada a marca Triunfo. Esta marca já com um ele-

vado nível de reconhecimento passou a ser denominada por “Fábricas Triunfo, SARL”. Com 

o seu volume de negócio em constante crescimento foram construídas duas fábricas de bis-

coitos e massas alimentícias em Carnaxide (Portugal) e Luanda (Angola). Mais tarde a 

empresa decidiu separar o negócio de biscoitos e massas alimentícias criando a “Triunfo 

SGPS S.A”, chegando a ter várias fábricas localizadas em Carnaxide, Coimbra e Vila Nova 

de Gaia. 

 

 Em 1994, a Triunfo é adquirida pelo grupo Nutrinves-

te, concentrando a sua actividade exclusivamente na produ-

ção de bolachas, nomeadamente das marcas Triunfo e 

Proalimentar.  

                                                                                                Figura 4 – Fábrica Triunfo. 
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Em 2001, é encerrada a fábrica de Coimbra, centralizando toda a actividade de pro-

dução de bolachas em Mem-Martins. Em 2004, a fábrica é comprada pela United Biscuits, e 

finalmente, em 2006, é adquirida pela Kraft Foods Portugal Ibéria – Produtos Alimentares, 

SA.                                                                                                          

A Triunfo foi uma das empresas que sempre se destacou em Portugal, não só pela 

qualidade das bolachas que produzia, como também por ser um dos maiores empregadores 

da indústria nacional.  

Actualmente, a fábrica da Kraft Foods localizada no Bairro de S.Carlos em Mem Mar-

tins a 20 km de Sintra (Anexo II) ocupa uma área de 56 000 m2 e dedica a sua actividade à 

produção de bolachas das marcas Triunfo, Proalimentar e LU. 

A Kraft Foods é a segunda maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. 

Comercializa várias marcas entre as quais: Milka, Philadelphia, Oreo, Royal e LU em mais 

de 150 países do mundo. Emprega cerca de 98 000 pessoas e possuí cerca de 164 fábricas 

distribuídas pelo mundo. 

De modo a garantir a qualidade e a segurança alimentar dos produtos que fabrica e 

do serviço que presta aos seus clientes, a empresa tem implementado um Sistema da Qua-

lidade e Segurança Alimentar. Este sistema tem por base o FSSC 22000 (Food Safety Sys-

tem Certification) este sistema completo de certificação de segurança alimentar incorpora as 

normas, NP EN 22000 (Norma Internacional de Sistemas de Gestão da Segurança Alimen-

tar) que permite a implementação de um sistema de Segurança Alimentar com base no sis-

tema de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e a BSI PAS 220: 2008 

(Publicly Available Specification) que consiste nos requerimentos para um Programa de Pré-

requisitos. 

A referente norma contempla igualmente o sistema de rastreabilidade. 

O Sistema da Qualidade é descrito no Manual da Qualidade. Periodicamente, o sis-

tema é verificado, através de auditorias internas, e é avaliado e revisto pela direcção da 

empresa, assegurando assim que se mantém actualizado e adequado. 

3.2 Processo produtivo de bolachas 

A bolacha é um produto alimentício, muito consumido por toda a sociedade, e por 

norma acessível as todas as classes sociais. Pertence a um grupo de alimentos que forne-

cem energia de forma prática e duradoura.  

Hoje em dia existem diversas variedades de bolachas e na sua maioria possuem um 

elevado teor em glúcidos (amido) que são de assimilação lenta e, por isso, de excelente 

qualidade.  
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Segundo o dicionário português, bolacha é um bolo pequeno e achatado; distingue-

se do biscoito por este raramente ser plano. Mas o conceito de bolacha não é unânime, por 

exemplo, os produtos conhecidos como biscuits no Reino Unido são chamados cookies e 

crackers nos Estados Unidos. Já biscuit nos Estados Unidos é usada para descrever um 

produto panificável, levedado quimicamente, o que é equivalente a um scone no Reino Uni-

do. A palavra biscuit deriva do Latim bis coctus, que significa cozido duas vezes (para redu-

zir a humidade), A palavra cookie deriva do Holandês Koekje, que significa pequeno bolo; 

pensa-se que a origem da bolacha venha daqui, quando se colocava uma pequena porção 

de massa de bolo para testar a temperatura do forno.  

A definição de cookies inclui uma vasta gama de produtos, caracterizados principal-

mente por serem cozidos em pequenos pedaços e por terem uma textura ou consistência 

que é mais seca, crocante e compacta do que a da maioria dos bolos. As crackers são 

assim chamadas provavelmente devido ao som (crack) que produzem quando são mastiga-

das. São definidas como produtos não doces, usados como o pão. 

As bolachas são similares em composição a alguns tipos de pão e bolos, mas podem 

apresentar no geral um menor teor de humidade, que corresponde a valores de aw também 

inferiores. A percentagem de humidade e o aw são dois parâmetros importantes sob o ponto 

de vista de conservação deste tipo de alimentos, por isso as bolachas caracterizam-se por 

serem produtos com um elevado período de conservação que pode variar entre 9-12 meses. 

O fabrico de bolachas é composto por uma série de operações unitárias altamente 

mecanizadas que, progressivamente, convertem as matérias-primas nos produtos finais. De 

um modo geral, o processo produtivo compreende as seguintes etapas: pesagem e prepa-

ração de matérias-primas, amassadura, formação da bolacha, cozedura, arrefecimento e 

embalagem. A amassadura é frequentemente uma operação em descontínuo mas as res-

tantes etapas do processo são usualmente contínuas (Wade, 1988). 

De entre as matérias-primas e materiais subsidiários existem: as matérias-primas 

recepcionadas a granel e as matérias-primas e materiais de embalagem recepcionados em 

paletes. 

O material de embalagem é recepcionado e armazenado em armazém próprio. 

Nas matérias-primas a granel, incluem-se a farinha, o açúcar, a gordura de palma, o 

óleo de palma e o xarope de glucose. Estão armazenadas em silos, que se situam num local 

específico, a sala de silos. As matérias-primas ensiladas são introduzidas por descarga 

automática directamente para a amassadeira de cada linha de produção, através de tuba-

gens que fazem a ligação dos silos às amassadeiras. Estes ingredientes são recepcionados 

através de cisternas com uma capacidade máxima de 25 t, pois constituem os componentes 

maioritários das bolachas. 
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 A sala de controlo de ingredientes a granel é o local que permite a efectuar gestão 

das matérias-primas ensiladas através de um sistema informático, onde constam indicado-

res de quantidade de cada depósito. Nesta sala está presente um operador, responsável por 

verificar e registar as quantidades das matérias-primas consumidas. 

Os ingredientes recepcionados em paletes, usados em menores quantidades, che-

gam através de camiões e estão armazenados em sacos, caixas ou bidões, no armazém de 

matérias-primas. Posteriormente são preparados e pesados manualmente na sala de pesa-

gens e preparação de ingredientes, pelo operador responsável, de acordo com a receita a 

que se destina o ingrediente, dependendo do tipo de bolacha que se pretende produzir. 

Alguns exemplos deste tipo de ingredientes são: o cacau em pó, leite em pó e também 

alguns aromas característicos de algumas bolachas. 

A amassadura é realizada numa amassadeira que recebe os ingredientes a granel 

por descarga automática e os pequenos ingredientes por incorporação manual. Tem como 

principal objectivo misturar todos os ingredientes, para formar a massa pretendida, consoan-

te o fim a que se destina, tipo de bolacha. As condições de amassadura vão determinar o 

tipo de massa produzida. 

Depois de produzida a massa, esta é transferida através de tapetes transportadores 

para o molde que dá a forma que se pretende á bolacha. 

A cozedura das bolachas é feita em fornos de túnel cujo comprimento, varia entre os 

30 e os 150 metros. Estes fornos são constituídos por várias secções, que permitem atingir 

temperaturas de cozedura variáveis consoante o produto a obter. Como em todos os pro-

cessos de cozedura esta operação implica perda de água no produto, logo perda de peso. 

Depois da cozedura as bolachas vão para a zona de embalagem, existem dois for-

matos de embalagem: o formato “rollpack” e o “flowpack”. 

No formato “rollpack” em forma de rolo, um número de bolachas predefinido para 

cada pacote é directamente envolvido numa película e esta é selada nas extremidades atra-

vés de termo soldadura. No final estas embalagens têm um aspecto de rolo e são classifica-

das por embalagens primárias. 

As “flowpack” são embalagens em formato de bolsas ou saquetas que possuem um 

conjunto de 4 a 5 bolachas e são soldadas na vertical e na horizontal também por termo 

soldadura. 
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As figuras 5 e 6 exemplificam os formatos de embalagem existentes na unidade 

industrial em estudo. 

 

 

    

 

 

 

Figura 5 – Formato de embalagem tipo bolsa (“flowpack”). 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Formato de embalagem tipo rolo (“rollpack”). 

 

O diagrama seguinte apresenta as etapas, a operação correspondente e o local onde 

ocorre cada etapa do processo de fabrico da unidade em estudo. 
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Figura 7 – Diagrama de fabrico de bolachas da unidade em estudo. 
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3.3 Sistema de rastreabilidade na unidade industrial em 

estudo 

Na unidade industrial em estudo, a rastreabilidade, existe sobre todas as etapas de 

processo produtivo. Inicia-se na recepção e identificação de todas a matérias-primas e 

materiais de embalagem terminando na codificação do produto final, que segue para o 

armazém de produto acabado. 

Para o bom funcionamento do sistema de rastreabilidade, é fundamental que exista 

um conjunto de tarefas atribuídas a cada área de responsabilidade de forma a cumprir todo 

o procedimento de rastreabilidade necessário. 

 O sucesso do sistema de rastreabilidade depende do grau de envolvimento e forma-

ção da equipa e também da consistência dos processos. 

A empresa já tem implementado um procedimento que permite o apuramento de 

responsabilidades que se encontra representado na tabela 3.  

Tabela 3 – Funções e Responsável. 

*Equipa de situações especiais - Equipa responsável por recolher ou bloquear todo o produ-

to que já se encontre no mercado. 

Funções Responsável 

Identificação de matérias-primas e materiais de 
embalagem 

Fornecedor 

Inspecção à recepção  Eq. Armazém e Eq. Qualidade 

Identificação e armazenamento do material  Eq. Armazém  

Identificação de silos, depósitos, contentores e 
tremonhas 

Eq. Armazém e Eq.Produção 

Entrega do material á produção  Eq. Armazém 

Identificação das matérias-primas pesadas 
manualmente 

Operadores da sala de pesagens 

Identificação do Material consumido na produção 
(Produto em curso de fabrico) 

Coordenadores e Operadores de linha 

Identificação do Produto Acabado Coordenadores e Operadores de linha 

Rastreabilidade de matérias-primas, materiais de 
embalagem e produto 

Eq.Armazém, Eq. Produção, 
Eq.Qualidade 

Recolha do produto do mercado Equipa de Situações Especiais* 
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3.4 Etapas do Sistema de Rastreabilidade 

3.4.1 Identificação do material à recepção 

Todo o material, matérias-primas, material subsidiário e material de embalagem deve 

chegar á fábrica devidamente identificado pelo fornecedor.  

Cada matéria-prima ou material de embalagem tem uma especificação que é pre-

viamente definida e acordada entre a empresa e cada fornecedor. Nas especificações das 

matérias-primas constam todas as características físicas, químicas e microbiológicas das 

matérias-primas, os certificados de análise necessários que devem acompanhar a carga, a 

origem da matéria-prima e as condições de transporte e armazenagem que devem ser 

garantidas. 

 Cada fornecedor tem um sistema próprio de identificação do lote e as especificações 

devem reflectir esse sistema. 

Existe um elevado número de fornecedores de matérias-primas bem como de mate-

riais de embalagem, por isso é extremamente importante que os materiais cheguem á fábri-

ca correctamente identificados e de acordo com as especificações definidas. Assim como, é 

importante que os operadores do Armazém e a equipa de Qualidade conheçam o sistema 

de codificação de cada fornecedor. A tabela 4 demonstra a título de exemplo o número total 

de fornecedores de matérias-primas e materiais de embalagem na unidade em estudo. 

 

Tabela 4 – Número de referências e fornecedores de materiais. 

 

 

 

 

Todas as matérias-primas que chegam á fábrica devem possuir informações essen-

ciais que permitem garantir a rastreabilidade, tais como: a descrição do produto, o lote do 

fornecedor, o nome do fornecedor, o certificado de análise correspondente, a quantidade e a 

data de validade. 

No caso das matérias-primas a granel recepcionadas em cisternas, para além desta 

informação deve ainda constar a matrícula da cisterna e o certificado de limpeza da cisterna. 

 

Materiais Nº de referências Nº de fornecedores 

Matérias-primas 150 153 

Materiais de embalagem 350 43 

Total 500 196 
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As matérias-primas em paletes chegam á fábrica identificadas com o nome do forne-

cedor e/ou designação comercial, o lote, data de validade e/ou data de fabrico ou embala-

mento. Esta identificação deve estar presente e de forma legível em todas as embalagens. 

 

Segundo o decreto de lei nº560/99 de 18 Dezembro de 1999 na rotulagem dos géne-

ros alimentícios deve constar no mesmo campo visual: 

 A denominação de venda; 

 A quantidade líquida; 

 A data de durabilidade mínima ou a data limite de consumo; 

 A referência do teor alcoómetro adquirido para bebidas com teor alcoómetro superior 

a 1,2%. (Caso de aplique) 

Para além das menções anteriores é também obrigatório constar as seguintes indi-

cações: 

 O nome ou denominação comercial, morada e o lote do fabricante ou do embalador 

ou de um vendedor estabelecido na União Europeia 

 A lista de ingredientes; 

 O local de origem do produto, quando a ausência dessa indicação possa induzir o 

consumidor em erro; 

 O modo de uso quando a omissão desta menção não permita a correcta utilização do 

produto. 

 

O Material de embalagem à semelhança das matérias-primas deve também ser iden-

tificado com o nome do fornecedor, a quantidade, a data de fabrico e o lote.   

 

À entrada da fábrica é efectuada a inspecção da conformidade de todos os materiais 

pela equipa do Armazém, com o suporte da equipa de Qualidade. O responsável do arma-

zém preenche manualmente uma ficha de inspecção de matérias-primas e matérias de 

embalagem onde regista as conformidades dos materiais recepcionados. Deve inspeccionar 

por exemplo o aspecto do camião e a ausência de odores. 

 

A título de exemplo apresenta-se um registo de inspecção á recepção (Figura 8). 
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Figura 8 – Registo de inspecção à recepção. 

Inspecção à Recepção de Materiais e Matérias-primas 

  

Material/Matéria Primas: __________________   Código SAP:__________________ 

Data da Recepção: ________________________ Lote: ________________________ 

Quantidade: ________________________ Fornecedor: ________________________ 

  

Inspecção à Recepção 

  Conforme  Não conforme   
  

Aspecto do camião        

  

Ausência de pragas        

  

Ausência de excrementos de pássaros, roedores, etc.        

  

Ausência de odores estranhos        

  

Produto seco sem rastro de água ou humidade        

  

Paletes/embalagens bem formadas        

  

Ausência de materiais estranhos (prod. Químicos, etc.)        

  

Documentação e Dados à Recepção 

  

Certificado de limpeza: Sim   Não     

  

Guia de transporte número: ______________________________ 

  

  

Observações: 

  

     
Responsável pela recepção 

 _______________________ 
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A empresa utiliza um Sistema de Gestão Empresarial (ERP) nomeadamente o siste-

ma informático SAP. 

Os ERP´s são sistemas de informação que permitem integrar todos os dados e pro-

cesso de uma organização num único sistema, estes sistemas são constituídos por plata-

formas de software desenvolvidos para integrar os diversos departamentos de uma empre-

sa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios. 

O sistema SAP é o Sistema informático de gestão integrada adoptado e implementa-

do pela empresa, através deste, é possível gerir a fábrica no seu todo. 

As principais vantagens da implementação deste sistema são: 

 Movimentação eficiente de stocks de acordo com as necessidades de consumo e 

produção tendo por base o histórico de consumos; 

 Facilitar e tornar mais eficiente a operação de recepção e armazenagem de mate-

riais; 

 Identificação de todos os itens que circulam na fábrica, com recurso a um código 

interno único, o que ajuda a garantir a rastreabilidade; 

 Gerir os prazos de validade dos produtos e assim cumprir umas das regras FIFO, 

FEFO, LIFO, LEFO. A regra FIFO é uma das mais usuais.  

Após a recepção do material este é introduzido no SAP, Sistema informático de Ges-

tão Integrada, onde de seguida é emitida uma etiqueta de código de barras que identifica 

cada material com recurso a um código único e específico, o código SAP.  

Neste sistema informático existem duas plataformas virtuais a 0030 e a 0006 onde se 

faz a transferência e gestão virtual das matérias-primas e dos materiais de embalagem e 

que correspondem respectivamente ao armazém (0030) e à área de produção (0006). 

Quando as matérias-primas ou materiais de embalagem chegam à fábrica e após 

inspecção dão entrada no sistema SAP para o local 0030 (armazém) em modo bloqueado. 

Ao dar entrada o sistema emite etiquetas de identificação internas SAP (Figura 9) com a 

descrição do produto, o código interno SAP, a data de validade, a quantidade e o lote do 

fornecedor que são colocadas nas paletes recepcionadas. 

Para libertar o stock em sistema é necessária a aprovação do departamento de Qua-

lidade em sistema informático SAP após a verificação de controlo da matéria-prima, nomea-

damente a verificação da conformidade do certificado de análise correspondente.  
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A partir desta fase o material fica informaticamente disponível para ser transferido 

para produção (local 0006) assim que seja necessário e fisicamente já se pode armazenar 

nos locais previamente definidos para cada material.  

Quando o material está em armazém o sistema SAP permite visualizar para cada 

referência a quantidade de cada material por lote. Esta vertente do sistema facilita a gestão 

do cumprimento do FIFO/FEFO. 

A título de exemplo apresenta-se um modelo de uma etiqueta interna de identificação 

emitida pelo sistema informático SAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 –  Modelo de uma etiqueta de identificação interna (SAP). 

 

A identificação de todos os materiais que circulam dentro da fábrica é fundamental 

no sentido de permitir a fácil e clara informação de todos os utilizadores, prevenindo a ocor-

rência de erros devido à falta da mesma. 

 

 

 

 

 

Material: 

Gotas de chocolate 

Quantidade:                                600,00 kg 

 

Lote:  110243848 

Data de validade: 17.07.2012 
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3.4.2 Entrega do material à Produção 

Semanalmente é criado o plano de produção com base em previsões de vendas e 

stocks, com todos os produtos que serão produzidos nos 5 dias da semana. O armazém 

com base no plano de produção definido gera a lista de materiais (BOM - bill of materials) 

onde consta exactamente quais as quantidades e os materiais a fornecer á produção dia-

riamente. Os materiais são assim transferidos para a produção fisicamente e virtualmente 

através do sistema SAP. O movimento de stocks é feito informaticamente através deste sis-

tema. As transferências dos materiais devem cumprir o FIFO e/ou FEFO. 

 Com já se referiu a transferência virtual dos materiais traduz-se na passagem de 

determinada quantidade do local 0030 (Armazém) para o local 0006 (Produção). 

O responsável do armazém tem a função de verificar se existe material necessário 

na produção não consumido, referente a produções anteriores e no caso de existir, apenas 

entrega a diferença entre o não consumido já existente na produção e o material pedido. O 

operador deverá ter o cuidado de verificar o lote e se for possível entrega material do mes-

mo lote, tentado também cumprir o FIFO e/ ou FEFO. 

Quando os materiais passam informaticamente do local 0030 (armazém) para o local 

0006 (produção) o lote no sistema informático SAP passa a ter a designação 1 isto é, o sis-

tema SAP assume a mesma designação para todos os lotes que entram para produção. 

Neste momento perde-se a visibilidade no sistema informático SAP do lote de cada material. 

A garantia de uma correcta identificação de todo o material utilizado é efectuada pela área 

de produção em registos manuais que suportam o auto-controlo de produção ou seja a partir 

desta fase o sistema de rastreabilidade é suportado apenas através de registos manuais 

efectuados pelos operadores das linhas de produção. 
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3.4.3 Material consumido na Produção 

A área de produção é responsável pela identificação e registo de todas as matérias-

primas. Na preparação de ingredientes, alguns ingredientes têm de ser pesados e colocados 

em sacos ou caixas, de acordo com o produto a que se destinam. 

Estes são pesados num local específico, a sala de pesagem e preparação de peque-

nos ingredientes para serem posteriormente incorporados na receita correspondente.  

Estas matérias-primas pré-preparadas, pesadas e colocadas em sacos ou caixas, na 

sala de pesagem e preparação de pequenos ingredientes são colocadas em paletes de 

acordo com a quantidade necessária por receita. A identificação da quantidade e lote é feita 

por palete e não por cada caixa ou saco com ingrediente posteriormente pesado. 

 

Os materiais consumidos na produção são registados nas folhas de auto-controlo de 

produção. São anotados pelo operador responsável de cada etapa de processo o lote, o 

código SAP e a quantidade dos materiais utilizados. 

Cada “batch” de massa produzido é acompanhado do registo de auto-controlo dos 

ingredientes incorporados com as respectivas quantidades, lotes e código interno SAP. O 

registo de auto-controlo como já se referiu é efectuado pelos operadores.  

A figura 10 representa um exemplo de um registo de auto-controlo efectuado pelo 

operador responsável pela amassadura. Nas colunas da folha de registo numeradas de 1 a 

13 referente ao número de massas efectuadas por turno, são anotadas chamadas de aten-

ção quando se muda o lote de um ingrediente ou se altera a quantidade de algum auxiliar 

tecnológico. 
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Figura 10 – Registo de auto-controlo da amassadura.
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Durante o processo de fabrico de bolachas cada operação unitária tem “inputs” e 

“outputs” podendo haver perdas ou saídas de bolacha ou massa não conforme e que podem 

ter dois destinos; podem ser vendidos para ração animal ou destruição mediante o tipo de 

não conformidade. Estas saídas de bolacha ou massa são também anotadas nos registos 

de auto-controlo de produção e em fichas de não conformidade caso se trate de um proble-

ma de produto não conforme. 

 

Existem três tipos de não conformidades: 

 

Não conformidade crítica – toda a não conformidade que pela sua gravidade pode 

colocar em risco a segurança do consumidor, prejudicar a qualidade do produto a ponto de 

não poder ser utilizado pelo consumidor ou violar a legislação nacional ou internacional apli-

cável tornando-o ilegal. 

 

Exemplo: Bolacha contaminada por matéria estranha. 

 

Não conformidade maior – embora não seja crítica ao pronto de prejudicar a saúde 

do consumidor apresenta parâmetros de qualidade fora dos limites estabelecidos, diminuin-

do assim a qualidade global do produto e a probabilidade do consumidor repetir a compra do 

produto. 

 

 Exemplo: Embalagem secundária danificada ou mal selada. 

 

Não conformidade menor – apresenta um desvio dos parâmetros estabelecidos, 

diminuindo ligeiramente assim a qualidade do produto, mas cuja gravidade não implica dimi-

nuição da probabilidade de nova compra do produto ou insatisfação do consumidor ou seja 

não é muito perceptível para o consumidor. 

 

Exemplo: Variação ligeira de cor na bolacha. 

 

Cada caso terá a sua decisão podendo o produto ser destruído, ser vendido para 

ração animal ou ser novamente reincorporado em linha de produção. 

Após as várias operações unitárias de amassadura, formação de bolacha e cozedura 

segue-se a embalagem onde é efectuado o controlo do número de paletes entregues em 

armazém assim como é monitorizado a correcta identificação e marcação de cada lote. É 

também garantida a rastreabilidade do material de embalagem primária usado em produção. 
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3.4.4 Identificação do lote de produto acabado 

O lote de produto acabado é identificado de igual forma nos 3 níveis logísticos ou 

seja na unidade de consumo, na caixa de transporte e na palete denominadas por unidade 

comercial. Na palete é identificado através da etiqueta EAN 128. 

Entende-se por unidade de consumo qualquer unidade que se destina a ser adquiri-

da pelo consumidor final num ponto de venda de retalho.  

Denomina-se por unidade comercial um item que não é para ser vendido no ponto de 

retalho, pode ser uma caixa, uma palete, um volume ou qualquer outro tipo de embalagem 

similar concebida com o propósito de expedição ou manuseamento. 

A codificação dos produtos produzidos com recurso a um código único que identifica o 

lote é essencial para garantir o processo de rastreabilidade de todos os produtos produzidos. 

O lote caracteriza a quantidade definida de uma mercadoria fabricada ou produzida 

por um fornecedor, de acordo com condições que se presumem uniformes. 

 Neste caso o lote de produto acabado é definido por um turno de produção (oito 

horas) e a sua identificação é através de 10 dígitos de acordo com a informação descrita em 

baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Lote de produto acabado numa unidade de consumo. 

 

Linha de Produção Semana de 

Produção 

Identificação da fábrica 

Ano de Produção 

(último dígito do ano) 

Dia de produção 

Turno de 

Produção 
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É de referir que este sistema de verificação é novo e a sua alteração efectuou-se 

durante o 1º semestre de 2011 de modo a ficar alinhado com os requisitos internos da 

empresa. 

De um modo geral a codificação que define o lote de cada produto permite transmitir 

duas informações essenciais a localização e a data/tempo. Os cinco primeiros dígitos repre-

sentam o local onde foi produzido o produto e os outros cinco dígitos seguintes correspon-

dem à data em que foi produzido.  

Depois de formada a palete com o produto final na linha de produção, o operador 

responsável pela formação da palete preenche uma etiqueta de entrada em armazém. Nes-

se registo consta o nome e código de produto acabado, a linha da produção, o número de 

caixas presente na palete, o número de pacotes em cada caixa e ainda o peso nominal por 

pacote.  

A palete entra no armazém de produto acabado acompanhada por esta etiqueta com 

toda a informação necessária para ser gerada a etiqueta da palete, a etiqueta EAN 128 e a 

respectiva informação/transacção entra no sistema informático SAP com a elaboração da 

palete, ficando registado no sistema os lotes e respectivas quantidades de bolachas produ-

zidas e entregues em armazém. 

 

A título de exemplo apresenta-se uma etiqueta EAN 128 colocada em cada palete de 

produto acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Exemplo de uma etiqueta EAN 128. 

 

Em suma, na figura 13 apresenta-se um diagrama com os requisitos de informação 

que devem ser cumpridos em todas as etapas do processo de fabrico, para que se consiga 

garantir um fluxo de informação contínuo que permita garantir a rastreabilidade. 
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Figura 13 – Diagrama geral do sistema de rastreabilidade. 

Materiais (MP em paletes, MP em cisternas, ME,) 

 

 

 

 

Identificação: 
Nome do Produto 
Lote fornecedor 
Data de Validade 
Quantidade (kg) 
Certificado de análise  

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar o material no Armazém (Código SAP) 
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Anotar a identificação dos materiais 

nas folhas de registo da Produção 
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Identificação: 

Data /turno fabrico/hora 

Lote MP, ME 

Quantidade  

Código SAP 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar o Produto final – Lote PA 

 

 

 

 

Identificar as paletes de produto final  

Etiqueta EAN 

 

 

 

 

 

 

Identificação: 
Código SAP 
Lote 
Quantidade 
Data de validade 

 

 

 

 

 

Se o material 

não é todo 

consumido? 

 

 

 

 

 

Armazenar no local correspondente 

 

 

 

 

 

 

 

Consumido na produção 

 

 

 

 

 

Identificação: 
Nome do Produto 
Código SAP 
Lote fornecedor 
Data de Validade 
Quantidade 
 

 

 

Bolacha e massa 

para ração animal ou 

destruição 

 

 

 

 

Identificação: 

Data de fabrico 

Data de recolha 

Quantidade 

 

 

 

 

 

Chegada do material á Fábrica 

Produto não 

conforme 
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À entrada da fábrica, todo o material, quer matérias-primas ou materiais subsidiários 

deve chegar devidamente identificado pelo fornecedor, com todas as informações necessá-

rias anteriormente referidas. 

Após aprovação pela equipa do Armazém e pela equipa de Qualidade o material é 

introduzido no sistema informático SAP com todos os detalhes, é fisicamente identificado e 

armazenado no local correspondente. 

Na área de produção o material consumido é registado nas folhas de registo de auto-

controlo de produção. Quando existem necessidades de material, este é transferido virtual-

mente e fisicamente. 

Sempre que haja produto, matéria-prima ou materiais de embalagem não conforme o 

respectivo registo é também efectuado. Não só para serem tomadas as acções correctivas 

necessárias como também para identificar e segregar as quantidades e lotes em causa. 

O material que não é totalmente consumido na produção fica armazenado numa sala 

junto da área de produção onde deverá ser identificado com uma etiqueta com todas as 

informações necessárias, caso já não tenha a sua embalagem original. Mensalmente é tam-

bém elaborado um inventário de matérias-primas e materiais de embalagem, de modo con-

trolar e a verificar as quantidades e materiais existentes. 

 

No final de cada turno de produção, com uma duração de 8 horas, os registos de 

auto-controlo de produção que contêm toda a informação relativa ao controlo de processo, 

lotes e quantidades de ingredientes incorporados, controlo de parâmetros como a tempera-

tura, humidade, cor, espessura, diâmetro são revistos e reunidos pelos coordenadores de 

produção e arquivados numa pasta que se designa por dossier de lote.  

Os dossiers de lote são posteriormente tratados e inseridos pela equipa de Gestão 

de Custos no sistema informático SAP.  

Estes dossiers são arquivados, segundo os requisitos legais e normas internas da 

empresa, por um período de cinco anos mais um, e são auditados aleatoriamente pelo 

departamento de Produção e pelo departamento de Qualidade de acordo com planos pré-

definidos. 

A informação que consta nestes dossiers é também utilizada aquando investigação 

de alguma reclamação de consumidor ou quando é necessário efectuar alguma análise de 

tendência de algum parâmetro relacionado com um produto ou processo. 

Os documentos do dossier estão sistematizados do seguinte modo: 
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  Registos de controlo de processos da amassadura, da moldagem, da cozedura, e 

da cobertura de chocolate se aplicável; 

 Registos de controlo de pesos no embalamento; 

 Folha com a quantidade de bolacha a granel recolhida da linha; 

 Folha de controlo de embalagem, com a verificação do correcto registo do lote e 

validade das embalagens; 

 Etiquetas de entrada de produto em armazém de produto acabado ou em armazém 

de semi-acabado; 

 Etiquetas das bobine de película de plástico utilizadas, permite saber a quantidade 

de película consumida e o lote do fornecedor, uma vez que é uma embalagem primá-

ria; 

 Etiqueta de desperdício de embalagem (quantidade de caixas estragadas, cartolinas 

estragadas, película estragada, cuvetes estragadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

49 

   

4. Caso de estudo – Análise diagnóstico  

De acordo com a metodologia de gestão PDCA apresentada anteriormente para 

implementar ou rever um sistema de rastreabilidade. 

Começou-se por testar a eficiência do sistema de rastreabilidade implementado, 

efectuou-se uma análise diagnóstico com recurso a dois exercícios de rastreabilidade. Ten-

do como objectivo avaliar o fluxo de informação que é registado e transmitido ao longo do 

processo de fabrico.  

Segundo os requisitos internos da empresa, estes exercícios de rastreabilidade 

devem ser realizados no mínimo uma vez por ano e o resultado destes deve ser atingindo 

em menos de 24 horas. 

 Existem duas formas de testar eficiência do sistema de rastreabilidade, nomeada-

mente: 

  Escolher aleatoriamente um produto final e conseguir identificar todas as matérias-

primas incorporadas, auxiliares tecnológicos, materiais de embalagem, local produzi-

do, operadores envolvidos, etc.; 

 Ou através de uma matéria-prima verificar em que produtos finais foi utilizada, ou 

seja; identificar todos os lotes dos produtos finais que utilizaram o lote da matéria-

prima em questão e também verificar se a quantidade recepcionada corresponde á 

quantidade utilizada, armazenada em armazém de matérias-primas e ou/ armazena-

da na área de produção. 

Estas duas análises salvaguardam um problema que possa ocorrer, identificando a 

montante ou a jusante da cadeia de produção. 

A metodologia do exercício é a seguinte: 

 Escolher um produto e uma matéria-prima ao acaso simulando uma reclamação de 

mercado; 

 Despoletar o exercício e medir: 

o Tempo de resposta para cada exercício; 

o Informação disponível quer qualitativa quer quantitativa, assegurar o rastreio 

a 100% de todos os “inputs” e “outputs”. Garantindo que não existe risco de 

perdas de componentes pondo em perigo a segurança alimentar. 
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4.1 Análise diagnóstico de rastreio de produto acabado 

Para este diagnóstico escolheu-se o produto bolachas de Mel & Avelã, este produto 

pode ser descrito como uma bolacha simples de mel e avelã embalada em saquetas com 4 

bolachas e por sua vez uma embalagem secundária de cartolina com 6 saquetas, sendo a 

cartolina a unidade de consumo com um peso nominal de 300 gramas.  

 

Para este exercício foi necessário assegurar o envolvimento e colaboração das 

várias áreas nomeadamente produção, qualidade, armazém de matéria-prima, armazém de 

produto acabado de modo a garantir toda a recolha de informação. 

A recolha de informação inicia-se no momento em que se partilha o lote do produto 

em questão. Neste caso tratou-se do lote OMM0112343 ou seja produzido na fábrica de 

Mem-Martins (OMM) na linha de produção número 1 (01) no ano de 2011 (1) na semana do 

ano número 23 (23) no quarto dia da semana, quinta-feira (4) e no turno 3 (3) que inicia às 

16h00 e termina às 00h00. 

O ponto de partida é o “dossier de lote” do produto em questão onde estão identifica-

dos todos os registos de auto-controlo de produção mencionados anteriormente, são referi-

dos todos os lotes e quantidades das matérias-primas utilizadas, material de embalagem, 

dados das etiquetas de entrada de produto acabado em armazém, onde consta, peso nomi-

nal por cada pacote, o número de pacotes por caixa e o número de caixas por palete. 

Começou-se por quantificar a quantidade em kg de unidades de consumo produzidas 

e que deram entrada em armazém de produto acabado do respectivo lote, recorreu-se 

assim á informação que consta nas senhas de entrada de produto em armazém. Verificou-

se que entraram 20 000 unidades de consumo em armazém e multiplicou-se pelo peso 

nominal da embalagem (0,3 kg). 
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Unidades de consumo (UC) 

20 000 UC 

UC X 0,300 kg Peso nominal da embalagem 

20 000 UC x 0,300 kg 

Uso de material 

de embalagem 

 

  

 

 Kg de produto acabado em armazém (teórico) 

6000 Kg de bolacha 

 

UC x 0,3029 kg Peso médio real da embalagem 

20 000 UC x 0,303 kg 

Entra-se em conta com o peso médio real da UC 

que é sempre ligeiramente acima do nominal  

 Kg de produto acabado em armazém (real) 

6060 kg de bolacha 

Desperdício 

ao longo do 

processo 

 

O valor do desperdício está registado nas folhas 

de registo de auto-controlo de produção. 

Forno 

 

 

7000 Kg de massa á entrada do forno 

6060 kg de bolacha à saída do forno 

Produto semi-acabado 

 0 kg 

 

Não se verificou registo de produto retirado 

para armazém de semi-acabado. 

H2O 
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(Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Esquema representativo do exercício de rastreio de produto acabado. 

Para obter o valor real de bolachas produzidas tem de ser ter em conta o peso real 

de cada unidade de consumo para tal recorreu-se ao valor do peso médio do pacote por 

turno, valor este que está anotado no registo de controlo de pesos no dossier de lote em 

estudo. 

Durante o processo de fabrico de bolachas poderá existir desperdício de bolacha ou 

massa crua, devido a paragens por manutenção, avaria, mudança de material de embala-

gem ou devido a bolachas não conformes, fora dos parâmetros de qualidade. O valor do 

desperdício é anotado nas folhas de registo de auto-controlo de produção, devido a para-

gens por avaria e manutenção das máquinas. 

A massa ao entrar no forno perde humidade, logo perde também peso. 

Amassadura 

7000 Kg de massa amassada 

 

 

 

 Peso de cada massa x nº total de massas 

500 Kg x 14 massas 

Desperdício de 

massa  

0 kg 

 

Ingredientes 

 Lotes 

 Quantidades 

 Certificados de análise 

 

De acordo com o dossier de lote 

foram produzidas 14 massas, 

tendo cada massa um peso de 

500 kg. 



                             

53 

   

Não houve desperdício de massa de acordo com os registos. Foram feitas 14 mas-

sas, cada massa com um peso de 500 kg, o que corresponde 7000 kg de massa moldada, 

pois no processo de fabrico deste tipo de bolachas não existe retalho de massa. 

Verificou-se os ingredientes utilizados, quantidades, lotes e certificados de análise 

correspondentes como forma de validação de controlo documental. 

Observou-se se os ingredientes que constam no rótulo da unidade de consumo, cor-

respondiam aos ingredientes que estavam descritos na folha de registo de auto-controlo de 

amassadura. 

A embalagem primária, que está em contacto directo com o produto também deve 

ser rastreada. O esquema seguinte representa o cálculo da película consumida na produção 

do lote de produto em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Esquema representativo do exercício de rastreio do material de embalagem 

primário de produto acabado. 

Constatou-se que foi gasto 13266 metros de película, sendo este um valor teórico, 

pois durante um turno de produção existe alguma percentagem de desperdício por ajuste de 

máquinas e defeitos de embalagem. Para quantificar o valor real de película consumida, 

começou-se por calcular o número de saquetas produzidas sabendo que cada unidade de 

consumo corresponde a 6 saquetas, chegando a um total de 120 000 saquetas produzidas. 

Por fim multiplicando este valor pelo passo de corte programado, sendo este 0,11 cm verifi-

cou-se que foi gasto 13200 metros de película (valor real). 

Uso de material de embalagem 

13266 

(Valor teórico) 

 

 

 

  

 

20 000 UC x 6 saquetas. 

 

120 000 Saquetas produzidas. 

120 000 Saquetas produzidas  

x  

 0,11cm Passo de corte 

13200 Metros de película gasta em saquetas. 

(Valor real) 

0,5 % Desperdício 
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Num processo como este é importante reunirmos toda a informação do lote em ques-

tão que nos possa fornecer pistas.  

No caso de ocorrer algum incidente é importante saber: 

 

 Lotes, quantidades de ingredientes utilizados e respectivos certificados de análise – 

os lotes e quantidades dos ingredientes utilizados estão registados no dossier de lote 

de produção e os respectivos certificados de análise estão arquivados no departa-

mento de qualidade. 

  A equipa de produção que esteve em linha – verifica-se através de um sistema de 

assiduidade para controlo de trabalhadores; 

 Formação dos respectivos elementos – existe um registo de formação em base de 

dados dos recursos humanos de acordo com cada categoria e função existe um pla-

no de formação obrigatório nomeadamente: boas práticas de fabrico, limpeza de 

linhas, HACCP, controlo de pesos, etc. 

 Se houve intervenção da equipa de manutenção e respectivos registos; 

 Plano e registo de higiene e limpeza da linha; 

 Fichas de não conformidades do turno, caso ocorram; 

 Se existem trabalhadores temporários e se tiveram formação de boas práticas de 

fabrico. 

4.1.1.Resultados da análise de rastreio de produto acabado 

O exercício de rastreabilidade foi cumprido dentro do tempo previsto, menos de 24 

horas. Relativamente ao processo apresenta-se em suma os pontos mais relevantes obser-

vados: 

 Dificuldades em determinar com exactidão os lotes das matérias-primas ensiladas 

principalmente as que se encontram no estado líquido como é o caso da gordura de 

palma. Como se referiu anteriormente as matérias-primas recepcionadas a granel 

são armazenadas em silos, ocorrendo assim mistura de lotes e por isso dificuldade 

em identificar quando termina um lote e começa o uso de outro. 

 

 Quanto aos outros ingredientes utilizados verificou-se o registo das quantidades, 

lotes e todos possuem os respectivos certificados de análise, não se detectou 



                             

55 

   

nenhuma anomalia, pois cumprem com os requisitos legais e requisitos internos da 

empresa. 

 

 Verificou-se que a listagem de ingredientes que consta no rótulo do produto em estu-

do corresponde a todos os ingredientes que estão descritos na folha de registo de 

auto-controlo de amassadura. 

 

 Observou-se o correcto registo de bolacha, considerada desperdício devido a para-

gens para mudança de material de embalagem, paragens de linha para manutenção 

e avarias. 

 

 Constatou-se que não houve produto semi-acabado, se houvesse este produto fica-

ria armazenado no armazém de produto semi-acabado para posterior reembalamen-

to. 

 

 Verificou-se também que todos os colaboradores envolvidos no processo produtivo 

do lote em questão tiveram formação de boas práticas de fabrico, de acordo com 

base de dados de recursos humanos observou-se os respectivos registos de forma-

ção. 

 

 O plano de higiene e limpeza da linha estava correctamente preenchido, sem 

nenhuma evidência de não conformidade ocorrida durante o turno. 

 

Pode-se concluir que existe um sistema de registos de auto-controlo de produção 

robusto e a equipa de produção está treinada e formada para o cumprir. 

Muito embora o sistema seja robusto pelo facto dos dados serem registados 

manualmente em folhas de registo de auto-controlo de produção pode existir sempre a ocor-

rência de erro. 
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4.2 Análise diagnóstico de rastreio de matéria-prima 

Para esta análise de rastreio escolheu-se uma matéria-prima, denominada por micro 

arroz tufado. Esta matéria-prima é recepcionada em caixas de cartão com uma capacidade 

por caixa de 20 kg. 

Com esta análise pretendeu-se verificar em quantos lotes de produto acabado foi uti-

lizado o micro arroz tufado de um determinado lote em questão. 

O lote escolhido foi o 042031, este foi recepcionado a 12 de Julho de 2011 corres-

ponde a 2160 kg de micro arroz tufado. 

Este ingrediente é utilizado apenas numa receita de um produto específico, em cada 

“batch” de massa são colocados 14 kg de micro arroz tufado. 

Partindo do dia e da quantidade recepcionada, verificou-se se existia alguma quanti-

dade desta matéria-prima em armazém e consultou-se em sistema SAP que quantidade foi 

entregue á área de produção, de seguida através da consulta dos dossiers de lote, obser-

vou-se em que lotes de produto acabado foi utilizado o micro arroz tufado do lote em análi-

se.  

Depois de identificar a quantidade entregue e utilizada na produção investigou-se se 

existia algum produto ainda armazenado em produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Esquema representativo do exercício de rastreio de uma matéria-prima. 

Micro Arroz tufado recepcionado 

Lote: 042031 

Data da recepção: 12-07-211 

Quantidade: 2160 kg 

 

  

 

Micro Arroz tufado entregue a produção 

Lote: 042031 

Data de entrega: 12-07-2011 

Quantidade: 1675 kg 

 

  

 

Micro Arroz tufado gasto em 

produção  

Lote: 042031 

Quantidade: 1442 kg 

 

  

 

Micro Arroz tufado 

em armazém de 

matérias-primas 

Lote: 042031 

Quantidade: 485 kg 

 

  

 

Micro Arroz tufado armazenado em 

produção  

Lote: 042031 

Quantidade: 240 kg 
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4.2.1.Resultados da análise de rastreio de matéria-prima 

Este exercício, tal como o anterior foi realizado dentro do tempo previsto. 

Observou-se através da partilha do lote do micro arroz tufado com a equipa do arma-

zém que existia em armazém 485 kg da matéria-prima em questão e que foi entregue à 

equipa de produção 1675 kg da mesma. 

 Para quantificar a quantidade consumida em produção verificou-se todos os dos-

siers de lote de produto acabado desde o 12 de Julho, dia de recepção do micro arroz tufa-

do do lote em questão até ao dia 17 de Agosto, dia de recepção de novo lote de micro arroz 

tufado. Observou-se o registo do lote e quantidades utilizadas de micro arroz tufado para 

cada massa, no registo de auto-controlo de amassadura de cada dossier de lote de produto 

acabado. 

Depois de quantificar a quantidade gasta deste lote de micro arroz tufado na produ-

ção investigou-se qual a quantidade existente ainda em produção. Detectou-se que existia 

240 kg de arroz tufado disponível para uso em produção. 

De seguida somou-se as quantidades identificadas em armazém, gastas e ainda 

armazenadas em produção, com o objectivo de verificar se correspondia à quantidade 

recepcionada. 

 

A soma de todas as quantidades identificadas em armazém, utilizadas em produção 

e ainda disponíveis em produção correspondeu a um total de 2167 kg.  

Sabendo que a quantidade recepcionada de micro arroz tufado foi de 2160 kg. Cons-

tatou-se que a soma de todas as quantidades identificadas não correspondia á quantidade 

recepcionada do lote de micro arroz tufado, existindo cerca de 7 kg de micro arroz tufado 

incorrectamente identificados. 

 

 Supõe-se que sobraram cerca de 7kg do lote anterior e esta quantidade foi reincor-

porada neste lote não sendo considerado em termos de registo. É necessário reforçar a cor-

recta identificação de lotes mesmo em pequenas quantidades. Outra hipótese é o facto de 

esta matéria-prima ser preparada e pesada manualmente, podendo ter ocorrido uma incor-

recta pesagem desta durante a preparação e pesagem para uso em produção, pelo que 

também se considera importante no processo de rastreabilidade as calibrações e verifica-

ções periódicas das balanças. 

Observou-se que durante o exercício foi possível identificar os lotes de produto final 

que num caso real poderiam ter que ser retirados do mercado. 

oleíngorduradekgkgcisternas /1030002500012,4 
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4.4 Análise diagnóstico do processo de fabrico 

Esta análise foi efectuada, através do acompanhamento de cada operação, identifi-

cação de dificuldades e local de recolha de informação. 

Paralelamente aos dois exercícios de rastreabilidade efectuou-se também uma análi-

se do processo no sentido de identificar áreas de oportunidade de melhoria. 

Efectuou-se a uma análise de processo tendo por objectivo verificar se cada etapa 

do processo produtivo cumpria os requisitos que garantem a rastreabilidade, identificou-se 

se existia ou não áreas de oportunidade de melhoria, a nível da rastreabilidade e tentou-se 

apontar qual a justificação da mesma. 

Ao longo da análise do processo encontrou-se várias áreas de oportunidade a nível 

do sistema de rastreabilidade, sendo os pontos principais: 

 

 Incorrecta identificação do lote do fornecedor por parte do operador do armazém, 

pois constatou-se que por vezes existe dificuldade em identificar na embalagem das maté-

rias-primas recepcionadas a informação que corresponde ao lote do fornecedor. Este facto 

deve-se ao elevado número de matérias-primas, com diferentes formatos de embalagens, 

tipo de identificação e fornecedores existentes e também devido á existência de algumas 

matérias-primas fornecidas por um distribuidor cujo lote da palete é distinto do lote das cai-

xas ou sacos, obrigando a uma identificação saco a saco pelo operador do armazém. Tam-

bém se detectou que por vezes alguns fornecedores enviam numa palete a mesma matéria-

prima com dois ou três lotes distintos e na etiqueta da palete apenas se encontra registado 

um deles, o que induz o operador do armazém em erro e implica mais uma vez uma identifi-

cação saco a saco por parte do operador do armazém. 

 

 Matérias-primas utilizadas para ensaios de novos produtos chegam á fábrica sem 

identificação. 

 

 Dificuldade em identificar os lotes das matérias-primas recepcionadas a granel e 

armazenadas em silos pois não se consegue identificar, o momento exacto em que acaba 

um lote e começa o uso de outro. 

 

 Os operadores de produção têm tal como os operadores do armazém dificuldade em 

identificar o lote do fornecedor, quando a matéria-prima por algum motivo não possui a eti-

queta de identificação interna SAP. 
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 Verificou-se que por motivos de falta de espaço de modo a organizar o armazém de 

matérias-primas, por vezes não se cumpre o FIFO/FEFO o que origina a entrega de lotes 

intermitentes à área de produção e muitas vezes mistura de lotes na produção de bolachas. 

 

 O armazém fornece diariamente à produção as matérias-primas necessárias com 

base no plano de produção semanal, as transferências são efectuadas fisicamente e vir-

tualmente através do sistema SAP, detectou-se que o operador do armazém pode por erro, 

não entregar à produção a quantidade prevista em sistema SAP, pois não existe confronta-

ção de dados. Embora mensalmente seja elaborado um inventário de matérias-primas e 

materiais de embalagem, de modo controlar e a verificar as quantidades e materiais existen-

tes. 

 

 O Material já pesado mas que não é consumido na totalidade durante a produção se 

não for correctamente manuseado e identificado poderá perder a rastreabilidade uma vez 

que a identificação dos materiais para os amassadores de cada linha de produção é efec-

tuado por palete e não por saco ou caixa pesada. 

 

 Por vezes, com o desperdício gerado ao longo do processo de fabrico de bolachas 

poderá ocorrer mistura de lotes, devido a mistura de vários tipos de bolachas. O desperdício 

é recolhido das várias linhas de produção por apenas um operador ao longo de cada turno 

de produção, este tem como função recolher os sacos de desperdício gerados, pesa-los e 

identifica-los correctamente, existindo sempre a possibilidade da ocorrência de erro humano. 

 

 O produto semi-acabado, bolacha a granel e saquetas com bolacha, é muitas vezes 

armazenado no armazém de produto semi-acabado para posterior embalamento e a sua 

identificação poderia ser alvo uma de oportunidade de melhoria com o objectivo de a tornar 

mais clara e eficiente. 

 

Apresenta-se em suma na tabela 5, as etapas do processo produtivo, evidenciando 

as possíveis causas da existência de áreas de oportunidade de melhoria no sistema de ras-

treabilidade. 
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Tabela 5 – Áreas de oportunidade e Justificação. 

 

Etapas 
Requisitos de 

Rastreabilidade 
Áreas de 

oportunidade 
Justificação 

Inspecção à 
Recepção 

Material de Embalagem 
primária 

 
(ex: cuvetes e película) 

Nome do Material 
Lote 
Fornecedor 
Data de validade 
Quantidade 
Certificado de  
conformidade 

Não - 

Matéria-prima 

 
 

Nome da Matéria-prima 
Lote 
Fornecedor 
Origem 
Data de validade 
Quantidade 
Certificado de análise 

Sim 

Elevado número de 
fornecedores de 
matérias-primas. 

 
 Uma ou duas  

matérias-primas  
fornecidas por um 

distribuidor cujo lote 
da palete é distinto 

do lote das  
caixas/sacos,  

obrigando a uma 
identificação saco a 
saco pelo operador 

do armazém. 

Material de Ensaio 

Nome do Material 
Lote 
Fornecedor 
Origem 
Quantidade 
Requisitante/Contacto 
Projecto 
Data de validade 

Sim 

O material não  
chega à fábrica 

identificado e não é 
registado no sistema 

informático. 

Matéria Prima ensilada 

Nome da Matéria-prima 
Lote 
Fornecedor 
Matrícula da cisterna 
Data de validade 
Quantidade 
Certificado de análise 

Não - 

Identificação 
do Material 

no Armazém 

Material de Embalagem 

Nome do Material 
Código SAP 
Lote 
Data de validade 
Quantidade 

Não - 

Matéria Prima 

Nome da Matéria-prima 
Código SAP 
Lote  
Data de validade 
Quantidade 

Sim 
Incorrecta  

identificação do lote. 

Matéria Prima ensilada 
 
 

Nome da Matéria-prima 
Código SAP 
Lote  
Data de validade 
Quantidade 

Sim 

Dificuldade em 
 identificar quando 
termina um lote e 

começa o consumo 
de outro. 
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(Continuação) 

 

Etapas 
Requisitos de 

Rastreabilidade 
Áreas de 

oportunidade 
Justificação 

Armazenamento no local correspondente 

Nome do Material 
Código SAP 
Lote  
Data de validade 
Quantidade 

Sim 

Verificou-se que pon-
tualmente nem sem-

pre se cumpre o 
FiFO/FEFO por falta 
de organização e de 
espaço, origina lotes 

intermitentes e muitas 
vezes a mistura de 
lotes em produção. 

Entrega do material à Produção 

Nome do Material 
Código SAP 
Lote  
Data de validade 
Quantidade 
 

Sim 

O operador do arma-
zém pode por erro 

não entregar a produ-
ção a quantidade 

prevista em sistema 
SAP, pois não existe  

confrontação de 
dados com as entra-

das em  
produção. 

Material consumido na 
Produção 

 
Preparação e 
Pesagem das 

matérias-primas 
 

Nome do Material 
Código SAP 
Lote  
Data de validade 
Quantidade 
Destino 

Sim 

 
Incorrecta/ incompleta 
identificação do lote 

do  
fornecedor. 

 
Falha nas 
pesagens. 

 
 

 
Amasssdura 

 

Nome do Material 
Código SAP 
Lote  
Quantidade 

Sim 

 
Incorrecta/  
incompleta  

identificação do lote 
do  

fornecedor. 
 

 
 
 

Formação da bola-
cha 

 
 
 

- Não - 

Cozedura - Não - 

Arrefecimento - Não - 

Embalamento 

Embalagem primária 
Lote 
Fornecedor 
Quantidade 

Sim 

Incorrecta/ 
Incompleta 

 identificação do lote 
do 

 fornecedor. 
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(Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas 
Requisitos de 

Rastreabilidade 
Áreas de 

oportunidade 
Justificação 

Material não consumido na Produção/ 
Armazenado na Produção 

Código SAP 
Lote  
Data de validade 
Quantidade 

Sim 

Falta de identifica-
ção por perda de 
identificação da 

palete pois os sacos 
não têm identifica-

ção individual. 

Identificar o Produto semi-acabado 

Nome do Produto 
Código SAP 
(semi-acabado) 
Destino 
Quantidade 
Data de validade 

Sim 

Falta de  
identificação. 

 
Falha de  

quantificação. 

Identificar o desperdício 

Nome do Produto 
Quantidade 
Lote 
Data de validade 

Sim 

Mistura de bolachas 
de lotes distintos 
que são vendidas 
para ração animal. 

Identificar o Produto Acabado 
Código de PA  
Data de Validade 

Sim 

Lote de produto 
acabado  

incorrectamente 
identificado por 

pontuais falhas na  
comunicação do 
novo sistema de 

codificação interno. 
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4.5 Plano de Acções Preventivas/Correctivas 

Com base nos exercícios de rastreabilidade efectuados e na metodologia de gestão 

utilizada para a realização deste trabalho, elaborou-se um plano de acções preventi-

vas/correctivas. 

O plano de acções preventivas/correctivas tem em vista a melhoria contínua do sis-

tema, apontando algumas sugestões de melhoria 

A tabela 6 resume um conjunto de medidas preventivas/correctivas com o corres-

pondente nível de dificuldade, nível de execução e responsabilidade para cada medida pro-

posta, de modo a aperfeiçoar o sistema de rastreabilidade existente na empresa. 

 

Tabela 6 – Plano de Acções Preventivas Correctivas. 

Legenda: 

Na – Não aplicável 

Etapas 
Acção Preventiva/ 

Correctiva 
Nível de 

dificuldade 
Nível de 

execução 
Responsabilidade 

Inspecção à 
Recepção 

Material de 
Embalagem 

Na - - - 

Matéria  
Prima 

Facultar as  
especificações de cada 
matéria-prima à equipa 

do armazém. 
Reforçar com os  
fornecedores a  
necessidade de  

clarificar a 
 identificação. 

Médio Fácil 
Qualidade/ 
Armazém 

Material de 
ensaio 

Criação e  
implementação de  

etiquetas de  
identificação. 

Baixo Fácil Produção 

Matéria 
 Prima  

ensilada 
Na - - - 

Identifica-
ção do 

Material no 
Armazém 

Material de  
Embalagem 

Na - - - 

Matéria  
Prima 

Facultar as  
especificações de cada 
matéria-prima à equipa 

do armazém. 
Reforçar com os  
fornecedores a  
necessidade de  

clarificar a identifica-
ção. 

Médio Fácil 
Qualidade/ 
Armazém 

Matéria  
Prima  

ensilada 

Análise de risco de 
contaminação. 

Elevado Difícil Qualidade 
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 (Continuação) 

Legenda: 

Na – Não aplicável 

Etapas 
Acção Preventiva/ 

Correctiva 
Nível de 

dificuldade 
Nível de 

execução 
Responsabilidade 

Armazenamento no local 
correspondente 

Na - - - 

Entrega do material à 
 Produção 

Implementação de áreas 
de organização de acordo 

com a 
 categoria de  

ingredientes e acesso. 
Sensibilização aos  

operadores do  
armazém para o  

cumprimento do FIFO 
e/ou FEFO. 

Baixo Difícil Produção/Armazém 

Material 
consumido 

na  
Produção 

Preparação e 
Pesagem das 

matérias  
primas 

Implementação de uma 
máquina de impressão de 

etiquetas. 
Formação ao operador. 

Elevado Difícil 
Produção/ 
Qualidade 

Amassadura 

Sensibilização aos ope-
radores da  

importância do registo do 
lote e quantidades dos  

ingredientes. 

Baixo Fácil 
Produção/ 
Qualidade 

Formação da 
bolacha 

Na - - - 

Cozedura Na - - - 

Arrefecimento Na - - - 

Embalamento Na - - - 

Material não consumido na 
Produção/ Armazenado na 

Produção 

Criação e  
implementação de  

etiquetas para  
identificar as  

matérias-primas não con-
sumidas na  

produção e o material de 
ensaio. 

Elevado Difícil Produção 

Identificar o Produto Semi-
Acabado 

Reformulação de uma 
folha de identificação do 

material  
semi-acabado com a 

referente avaliação orga-
noléptica. 

Médio Fácil Produção 

Identificar o Produto Aca-
bado 

Harmonização da  
codificação do produto 

final. 
Formação aos  
operadores. 

Registo de controlo da 
correcta identificação de 

PA. 

Baixo Difícil 
Armazém/ 
Produção/ 

Manutenção 
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Mediante a análise diagnóstico do sistema de rastreabilidade da fábrica de bolachas 

em estudo foram identificadas algumas oportunidades de melhoria. 

 

Constatou-se ainda que para além do lote do fornecedor é muito importante ter aces-

so às especificações de todos os materiais recepcionados, as especificações dos produtos 

fornecem todas a informações há cerca do produto, a nível de características físicas, quími-

cas, microbiológicas, condições de armazenamento, de embalagem e origem da matéria-

prima. 

 

Em simultâneo também se sugeriu algumas acções de formação aos operadores do 

armazém com o objectivo da correcta identificação do lote do fornecedor e a sua importân-

cia.   

De modo a garantir o cumprimento mais rigoroso do FIFO e/ou FEFO sugeriu-se 

formação aos operadores do armazém e também a implementação de áreas de organização 

de acordo com a categoria do ingrediente, necessidade de produção e acesso. 

 

Verificou-se o facto de na sala de pesagens e preparação de pequenos ingredientes 

de não existir um mecanismo de identificação eficiente, ou seja estas são pesadas e coloca-

das em recipientes ou sacos de plástico sem uma identificação correspondente de modo a 

garantir que o lote do ingrediente é devidamente registado nas folhas de auto-controlo de 

amassadura pelo respectivo operador.  

 

Para solucionar esta dificuldade sugeriu-se a implementação de uma máquina de 

impressão de etiquetas onde consta toda a informação necessária garantindo assim que 

não existam falhas nos registos dos lotes por falta de identificação da mesma. 

 

As matérias-primas não consumidas na produção e os materiais de ensaio são mui-

tas vezes colocados numa sala junto à produção, detectou-se que estas nem sempre estão 

devidamente identificadas de modo a serem novamente utilizadas com toda a informação 

necessária para garantir a rastreabilidade. Para solucionar este problema criou-se etiquetas 

de identificação (Figuras 17 e 18). 
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Figura 17 – Proposta de etiqueta de identificação para Matéria-prima. 

 

Sugeriu-se também a utilização das etiquetas para os materiais de ensaio que che-

gam à fábrica, a equipa de desenvolvimento de novos produtos ao requisitar um material de 

ensaio deve garantir que este chega à fábrica devidamente identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matéria Prima 

       

Nome da MP:_____________   

       
Código 

SAP:_____________    

       

Lote:___________    

       

Data de Validade:___________   

       

Quantidade (kg):______    
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Figura 18 – Proposta de etiqueta de identificação para material de ensaio. 

 

Verificou-se que muitas vezes devido a paragens por avaria ou manutenção, origina-

se produto semi-acabado, bolachas a granel ou em saquetas que são armazenadas em 

armazém de produto semi-acabado para posterior re-embalamento. 

 

 Este produto tem um sistema de identificação que pode suscitar algumas dúvidas, 

para solucionar este problema elaborou-se uma proposta de uma folha de registo de produto 

semi-acabado onde se regista a quantidade de bolacha em kg, o lote, o destino correspon-

dente e ainda, antes de proceder a incorporação do mesmo em linha, sugere-se também a 

realização de uma análise organoléptica de modo a verificar a qualidade organoléptica da 

bolacha. A proposta da folha de registo de produto semi-acabado encontra-se exemplificada 

na secção dos anexos. 

 

Um outro factor muito importante identificado é a acessibilidade aos registos, neste 

caso, os dossiers de lote que permitem efectuar o exercício de rastreabilidade, deveriam 

estar num local específico e devidamente organizados de modo a que a sua consulta seja o 

 

 

Materiais de Ensaio 
ID da MP / Produto:_____________ 

          
Part number (meridian):_______________ 

          
Lote:___________ 

          
Data de Validade:___________ 

          
Quantidade: __________ 

          
Projecto:_____________ 

          
Requisitante (R&D/Fábrica):___________           

          

Contacto do Requisitante:___________ 
          

Data de destruição:___________     
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mais rápida e eficaz possível. A informação deve também estar também registada informati-

camente de modo a minimizar erros e tempo de consulta. Trabalhou-se no sentido de 

encontrar um local de consulta e identificar uma pessoa que ficaria responsável pelo mes-

mo. 

Organizou-se a harmonização da codificação do produto final, para tal foram realiza-

das várias acções de sensibilização aos operadores, estes mostraram-se bastante recepti-

vos em aprender esta nova codificação, que passou a possuir 10 dígitos.  

Houve necessidade de efectuar uma análise de risco de contaminação dos ingre-

dientes recepcionados a granel (farinha, açúcar, xarope de glucose, óleo de palma e gordu-

ra de palma), estes ingredientes são recepcionados em cisternas com uma capacidade 

máxima de 25 toneladas e armazenados em silos. 

Os silos onde são armazenados estes ingredientes são todos em forma de cone, o 

que implica sempre a ocorrência de mistura de lotes, sendo difícil identificar de forma rigoro-

sa o fim de um lote e o início do consumo do lote seguinte. 

A análise de risco de contaminação para os ingredientes recepcionados a granel 

permite estabelecer um plano de actuação caso ocorra alguma situação de emergência, em 

que se tenha de retirar produto do mercado. 

Através desta análise, simula-se a recepção de uma cisterna contaminada que cor-

responde a um lote contaminado e calcula-se a quantidade de ingrediente que ficaria con-

taminado ao descarregar uma cisterna contaminada devido à existência de mistura de lotes 

no interior dos silos, ao saber a quantidade total de ingrediente que ficaria contaminado, 

sabe-se por sua vez a quantidade de produto final que poderia ser afectado pelo lote recep-

cionado contaminado. 

. 
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4.6 Análise de risco de matérias-primas a granel 

 Com já se referiu os ingredientes recepcionados a granel chegam em cisternas com 

uma capacidade máxima de 25 toneladas e são armazenados em depósitos/silos. Cada 

descarga por norma corresponde a um lote diferente.  

Os ingredientes recepcionados a granel são: a farinha, o açúcar, a gordura de palma, 

o óleo de palma e o xarope de glucose. 

Neste tipo de ingredientes uma vez que são descarregados em silos em forma de 

cone e com capacidades por vezes superiores a 25 toneladas, deve-se assumir que existe 

sempre mistura de lotes.  

Ingredientes como a gordura de palma, o óleo de palma e o xarope de glucose, uma 

vez que se encontram no estado líquido a mistura de lotes nos silos é ainda mais significati-

va. 

Os ingredientes como a farinha e o açúcar uma vez que são matérias-primas que se 

encontram no estado sólido, estão dispostas em camadas nos silos, existindo uma menor 

percentagem de mistura de lotes no interior daqueles. Este facto deve-se ter em conta ao 

realizar a análise de risco de matérias-primas a granel. 

 

A análise de risco de contaminação das matérias-primas recepcionadas a granel está 

intimamente relacionada com o sistema de rastreabilidade, pois permite estabelecer um 

modo de actuação caso ocorra algum incidente como por exemplo a recepção de uma cis-

terna contaminada.  

Deve ser possível quantificar a quantidade de ingrediente afectado e verificar em que 

produtos foi usado, procedendo-se caso seja necessário ao bloqueio ou recolha de produto. 

 

Para realizar esta análise, deve começar-se por identificar e classificar os vários tipos 

de contaminação possíveis para cada matéria-prima a granel. A tabela 7 representa os tipos 

de contaminação por ingrediente. 
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Tabela 7 – Possíveis tipos de contaminação para cada matéria-prima a granel. 

 

Esta análise deve ser elaborada para cada tipo de ingrediente de acordo com a 

capacidade de cada silo. 

 Deve identificar-se o número de silos de descarga para cada matéria-prima a granel 

e a capacidade dos mesmos. No caso em estudo os silos e respectiva capacidade encon-

tram-se representados na tabela 8. 

Tabela 8 – Número de silos e capacidade de cada matéria-prima a granel. 

 

Matéria-prima 

 

Contaminação 

 

Classificação da  

 Contaminação 

Farinha 

Presença de insectos (gorgulho 

adulto, larva ou ovo) 
Física 

Presença de objectos estranhos 

Presença de pesticidas Química 

Presença de  

micotoxinas 
Microbiológica 

Presença de  

microorganismos 

Açúcar Presença de objectos estranhos Física 

Gordura de palma 
Presença de objectos estranhos Física 

Presença de pesticidas Química 

Óleo de palma 
Presença de objectos estranhos Física 

Presença de pesticidas Química 

Xarope de glucose Presença de objectos estranhos Física 

Matéria-prima Número de silos de descarga 

 
Capacidade 
(toneladas) 

 

Farinha 2 80  

Açúcar 1 25  

Gordura de Palma 1 32  

Óleo de Palma 1 32  

Xarope de glucose 1 4  



                             

71 

   

De acordo com a tabela 8, existem dois silos para a farinha com uma capacidade de 80 

toneladas cada, pois são utilizadas duas variedades de farinha distintas. No caso das outras 

matérias-primas a granel constatou-se que existe apenas um único silo de armazenamento 

para cada uma. 

Para definir o modo de actuação no caso de ocorrer um incidente, esta análise deve 

ter por base duas situações: O pior cenário possível e a situação ideal para cada caso. 

O pior cenário possível seria descarregar uma cisterna contaminada num silo quase 

totalmente cheio com matéria-prima de outro lote, perfazendo após a descarga a capacida-

de total do silo e cuja contaminação só fosse identificada após o produto produzido com esta 

matéria-prima já ter ido para o mercado. Este facto iria implicar a contaminação dos lotes já 

existentes e dos possíveis lotes seguintes descarregados em cima do lote contaminado. 

No caso das matérias-primas recepcionadas a granel no estado líquido como a gor-

dura, o óleo de palma e o xarope de glucose se esta situação ocorrer tem que se quantificar 

quantas descargas seriam necessárias até eliminar toda a contaminação existente, ou seja 

reduzir a contaminação inicial a um factor de 2log a 5log, dependendo do tipo de contamina-

ção. 

 Após verificar a capacidade de cada depósito, procede-se ao cálculo da quantidade 

máxima que poderíamos contaminar, caso fosse recepcionada uma cisterna contaminada, 

na tabela 9 encontram-se representadas para as três matérias primas liquidas recepciona-

das a granel, as quantidades recepcionadas, a capacidade de cada silo de descarga e a 

quantidade máxima que poderia conter o depósito antes de uma descarga usualmente de 25 

toneladas. 

Tabela 9 – Quantidades recepcionadas de cada matéria-prima a granel. 

Matéria-prima 
Quantidade 

 recepcionada  

Capacidade  

do  

silo  

 

Máxima quantidade  

possível existente no silo 

 antes de uma descarga. 

 

Gordura de palma 25  t 32  t 7 t 

Óleo de palma 25  t 32  t 7 t 

Xarope de Glucose 3 t 4 t 1 t 
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A quantidade máxima que poderia conter o depósito e ficar contaminado após a des-

carga de uma cisterna contaminada corresponde como indica a tabela 10 são 7 toneladas 

para a gordura e o óleo de palma e 1 tonelada para o xarope de glucose. 

Sabendo a quantidade máxima de cada matéria-prima que poderia existir em cada 

silo antes da descarga, efectua-se os cálculos de modo a saber quantas descargas seriam 

necessárias para reduzir a contaminação inicial a um factor de 2 log. 

 

Apresenta-se para o caso da gordura, uma simulação do número de recepções 

necessárias para reduzir a contaminação a 2 log, quando se procede a uma descarga con-

taminada de 25 toneladas. 

 

Reduzir a contaminação inicial a um factor de 1 log significa que se pretende reduzir 

a contaminação a um nível de 10 para 1, logo reduzir a contaminação inicial a um factor de 

2 log consiste em reduzir a contaminação a um nível de 100 para 1 e assim sucessivamen-

te.     

O raciocínio utilizado para o cálculo do número recepções/ descargas foi o seguinte:  

No caso da gordura de palma, cujo depósito tem uma capacidade de 32 toneladas, 

ao adicionar-se uma descarga de 25 toneladas de gordura contaminada num silo com 7 

toneladas de gordura, passaria a existir uma concentração de gordura contaminada de: 

 

 

 

Logo, para reduzir a contaminação inicial a um factor de 2 log a percentagem de 

diluição do contaminante teria de ser de: 

 

 

.  

 

Ao recepcionar a primeira cisterna de 25 000 kg passaria a existir 5469 kg do conta-

minante: 

 

 

 

Os 5469 kg do contaminante correspondem a 17, 1% de diluição, ou seja uma cister-

na não é suficiente reduzir a contaminação inicial. 

 Com a recepção da segunda cisterna de 25 000 kg o contaminante que a existia no 

tanque seria: 

%125,78100
32

25


%78,0
100

125,78


kg5469
100

)125,787000(



%1,17100

32000

5469
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Sendo a sua diluição de, 

 

 

 

 

Como o objectivo seria reduzir a 0,78% as duas cisternas não eram suficientes. 

 

Após a descarga da terceira cisterna a quantidade de contaminante passaria a ser: 

 

 

 

 

E a sua diluição, 

 

 

 

 

 

 Uma vês que para reduzir a contaminação a um factor de 2 log a percentagem de 

diluição do contaminante passaria a ser 0,78%. Era necessário efectuar 3 descargas de 25 

toneladas ou seja um total de cerca de 75 toneladas com o objectivo de reduzir a contami-

nação inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

kg1197
100

)1,177000(




%4,3100
32000

1197


kg238
100

)4,37000(




%74,0100
32000

238
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5. Conclusões 

Na sequência do trabalho experimental conducente à presente dissertação foi possí-

vel melhorar pontuais situações, nomeadamente: 

A identificação de alguns ingredientes, através da implementação de uma máquina 

impressora de etiquetas de modo a identificar cada saco ou caixa preparada e pesada 

manualmente com o nome, lote do fornecedor, código SAP e quantidade. Esta acção correc-

tiva deverá contribuir para uma melhoria, ou seja diminuição de ocorrência de erros no regis-

to dos lotes das matérias-primas nas folhas de registo de auto-controlo de amassadura. 

 A criação e implementação de etiquetas de identificação para os materiais de 

ensaio, pois estes chegavam com identificação incompleta ou duvidosa e através da imple-

mentação destas etiquetas os materiais passaram a possuir uma identificação mais comple-

ta onde consta o nome do material, o lote do fornecedor, o nome do requisitante e contacto 

e ainda o projecto a que se destina. 

A acessibilidade e organização dos registos de auto-controlo de produção (dossiers 

de lote) efectuados pelos operadores das linhas, que contêm informação essencial para 

suportar o sistema de rastreabilidade foram também situações melhoradas. Identificou-se 

um local específico de consulta de registos e uma pessoa responsável pela organização dos 

mesmos, de modo a que a consulta seja o mais rápida e eficaz possível.  

A análise de risco de contaminação mencionada para os ingredientes recepcionados 

e armazenados a granel, em que ocorre sempre mistura de lotes permite actuar com rapidez 

caso ocorra algum incidente e se tenha de proceder ao bloqueio ou recolha de produto de 

mercado. Verificou-se que para o exemplo demonstrado da gordura de palma ao recepcio-

nar uma cisterna de 25 toneladas contaminada num depósito com uma capacidade de 32 

toneladas era necessário efectuar 3 descargas ou seja um total de 75 toneladas de modo a 

reduzir a contaminação inicial a um factor de 2 log. 

Com a realização deste trabalho pode-se concluir que um sistema de rastreabilidade 

caracteriza-se como um sistema dinâmico ou seja está em permanente mudança. 

 

Um sistema de rastreabilidade deve ser periodicamente revisto e avaliado com o 

objectivo de verificar se está a ser executado de acordo com o que foi previamente planea-

do. Esta verificação do sistema é feita através de auditorias internas e externas de forma a 

identificar novas oportunidades de melhoria. 
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Para garantir o bom funcionamento do sistema deve existir um acompanhamento, 

conhecimento e formação de todas os colaboradores envolvidos. É necessário que todos os 

colaboradores estejam conscientes da importância da identificação de todos os materiais 

que são introduzidos no processo de fabrico, mesmo os que se encontrem em pequenas 

quantidades. 

 

Na implementação de novos produtos ou processos estes devem sempre ser articu-

lados ao processo de rastreabilidade. Por isso os processos devem ser revistos etapa a eta-

pa de modo a diminuir a ocorrência de possíveis falhas de identificação. 

 

Numa indústria/empresa existem outros sistemas que suportam o sistema de ras-

treabilidade e como tal devem também ser revistos e actualizados como por exemplo, o sis-

tema controlo documental e o sistema de controlo de calibrações de balanças. 

 

A acessibilidade e a organização de todos os registos que garantem o êxito de um 

sistema de rastreabilidade são factores essências para uma rápida e eficaz consulta de 

informação. 

 

Após analisar um sistema de rastreabilidade é importante estabelecer um plano de 

acções preventivas/correctivas com tempos de actuação adequados e respectivas respon-

sabilidades, de modo a não suscitar quaisquer dúvidas. 

 

De acordo com a metodologia de gestão utilizada para avaliar este sistema depois de 

realizar o presente trabalho, o sistema de rastreabilidade deveria ser novamente revisto e 

assim sucessivamente, tendo em vista a melhoria contínua do sistema cujo objectivo é opti-

mizar a execução dos processos de forma a melhorar eficiência do sistema. 
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7. Anexos 
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Anexo I – Proposta para identificação e avaliação organoléptica do produto semi-acabado. 

 

 

 

 

 

 
Produto semi-acabado 

  

Nome do Produto:_____________     

Código:_____________     

Data de Produção:___________     

Turno:_____ Linha:____    

Destino:_______ 
    

Quantidade (kg):______ 
    

Avaliação organoléptica 

        

   Lote      

   Aspecto (*)      

   Cor (*)      

   Cheiro (*)      

   Textura (*)      

   Sabor (*)      

   % Humidade      

   
Características de Acondicionamento (*) 

     

   Destino      

   Data da Avaliação      

   Conforme / Não conforme      

        

   * 1 = Bom; 2 = Aceitável; 3 = Não Aceitável    
            



Anexo II – Localização Kraft Foods Portugal Ibéria – Produtos Alimentares, S.A. através de 

imagem satélite do Google Earth. 

 

 

 

 

Fábrica Kraft Foods 


