
 

 

Universidade de Aveiro 
2022  

 

Mariana Anastácio 
Costa  

ANÁLISE E APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS LEAN 
AO PROCESSO PRODUTIVO DE PÁS EÓLICAS 
ONSHORE  
 

 

 

   

 



 

 

Universidade de Aveiro 
2022  

 

Mariana Anastácio 
Costa  
 
 

ANÁLISE E APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS LEAN 
AO PROCESSO PRODUTIVO DE PÁS EÓLICAS 
ONSHORE  
 

 Relatório de Projeto apresentado à Universidade de Aveiro para cumprimento 
dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia e 
Gestão Industrial, realizado sob a orientação científica da Professora Doutora 
Liliana de Fátima Luís Ávila, Professora Auxiliar Convidada do Departamento de 
Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro 

 

   
 

 



 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

o júri   
 

presidente Prof.ª Doutora Marlene Paula Castro Amorim 
professora auxiliar da Universidade de Aveiro 

  

 
 Prof. Doutor Marcello Fernandes Chedid 

professor Coordenador do Isdom - Instituto Superior Dom Dinis 

  

 
 Prof.ª Doutora Liliana de Fátima Luís Ávila  

professora auxiliar convidada da Universidade de Aveiro 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
  

 

 

 

  



 

  

  
 

agradecimentos 
 

Com o fim destes 5 anos, não posso deixar de agradecer a todas as pessoas 
que me apoiaram nesta maravilhosa viagem. 
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resumo 
 
 

O presente documento descreve o trabalho realizado na empresa Siemens 
Gamesa Renewable Energy Blades, e o seu principal objetivo consistiu em 
introduzir melhorias no processo produtivo do mais recente projeto 
desenvolvido, a pá eólica SG170, de modo a que a sua produção consiga 
responder ao mês com maior procura.  
O projeto teve como propósito o desenvolvimento de soluções que permitam 
responder aos atuais paradigmas das empresas, tais como, a crescente 
competitividade dos mercados e a importância do desenvolvimento de soluções 
que possibilitem fornecer produtos com maior valor para o cliente. Sendo o 
mercado das energias renováveis um setor em crescimento importa, ainda, 
aplicar mecanismos que contribuam para o desenvolvimento e potencialização 
de todos os seus processos.  
Assim, a recente industrialização deste modelo de pá, as elevadas encomendas 
do produto e os problemas de qualidade existentes que provocaram o aumento 
abrupto do lead time, levaram à necessidade de análise do estado atual do 
processo produtivo, realizada através do Value Stream Mapping.  
Posteriormente ao desenho do estado atual, foram identificados os processos 
críticos e atividades de valor não acrescentado, o que permitiu construir o VSM 
do estado futuro, tendo em vista a resposta à procura futura. Seguiu-se a 
construção de dois planos de ações, um para o subprocesso da Main Shell e 
outro para três posições dos acabamentos consideradas como prioritárias.  
A implementação das ações foi realizada tendo por base a utilização de 
metodologias Lean e ferramentas da qualidade, tais como o Standard Work, os 
5 Why´s, o diagrama de Spaghetti, diagrama de Ishikawa, e a gestão visual. Em 
conjunto, foi utilizada a linguagem Business Process Modelling Notation 2.0 que 
permitiu o mapeamento de dois novos fluxos de informação, tendo por base um 
novo fluxo produtivo com eliminação de desperdícios e otimização de recursos. 
Desta forma, através das ações realizadas, foi possível reduzir em 55% o tempo 
de ciclo do projeto SG170, tendo em conta que as melhorias se refletiram na 
eliminação de tarefas de não valor acrescentado, melhoria de fluxos de 
processos e de informação, criação de padrões de trabalho e redução de custos. 
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abstract 
 

The following document describes the work conducted at Siemens Gamesa 
Renewable Energy Blades and its main purpose was to improve the production 
process of the most recent project developed, the SG170 wind blade model, in 
order to ensure that the production can respond the month with the highest 
demand.  
The project's purpose was to create solutions that would meet to current 
business paradigms, such as the increasing competitiveness of markets and the 
importance of creating solutions that would allow enterprises to give products of 
better value to customers. Since the renewable energy market is a growing 
sector, it is also important to apply mechanisms that contribute to the 
development and enhancement of all its processes. 
As a result, the recent industrialization of this blade model, as well as the large 
volume of orders and the existing quality issues that resulted in an abrupt 
increase in the lead time, raised the need to analyse the current state of the 
production process, which was accomplished through a Value Stream Mapping. 
After the design of the current state, the critical processes and non-value-added 
activities were identified, allowing the construction of the VSM of the future state 
in order to meet future demand. This was followed by the creation of two action 
plans, one for the Main Shell sub-process and the other for three higher priority 
finishing positions. 
The actions were implemented using Lean methodologies and quality tools, such 
as Standard Work, the 5 Why's, the Spaghetti diagram, Ishikawa diagram, and 
visual management. Additionally, the Business Process Modelling Notation 2.0 
language was employed, allowing the modeling of two new information flows 
based on a new production flow that reduced waste and improved resource 
utilization. 
As a result of the measures taken, the SG170 project's cycle time was reduced 
by 55%, which benefits reflected in the elimination of non-value-added activities, 
process and information flow improvement, work standardization, and cost 
reduction. 
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1. Introdução 

 O projeto descrito no presente relatório resulta do trabalho desenvolvido na 

empresa Siemens Gamesa Renewable Energy Blades S.A., no âmbito do estágio curricular 

do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial na Universidade de Aveiro. 

Neste capítulo será exposta a motivação e contextualização do trabalho desenvolvido, bem 

como os objetivos a alcançar e a metodologia adotada para a sua concretização. Por fim, 

apresenta-se a estrutura geral do relatório de projeto. 

1.1 Motivação e Contextualização do trabalho 

 Devido à crescente globalização, os mercados têm sido caracterizados pelo 

aumento da sua competitividade, sendo cada vez mais importante focar os processos e os 

objetivos da organização no que o cliente deseja. Para tal, é importante construir uma 

cultura de melhoria contínua, com a constante ideia de eliminar ou reduzir os desperdícios 

do sistema, de forma a criar valor para a empresa e cliente, ajudando-a a distinguir-se da 

concorrência (Buonamico et al., 2017; Czifra et al., 2019). 

 Assim, surge o conceito Lean que consiste numa prática de gestão cujos métodos e 

ferramentas visam melhorar a competitividade das organizações, eliminando ou reduzindo 

atividades de não valor acrescentado, aumentando a eficácia das organizações, e tornando 

os processos mais eficientes e valorizáveis para o cliente (Leksic et al., 2020; Wilson, 2010). 

 Para além da crescente competitividade, nos dias de hoje, as alterações climáticas 

são o desafio mais significativo que a geração encontra e, por isso, importa encontrar 

fontes de energia alternativas, de modo a reduzir as emissões de gases de efeito de estufa 

(GEE) (Letcher, 2017). O vento surge, assim, como uma das principais fontes de energia 

renovável pelas suas características de energia limpa, gratuita e disponível. Como 

resultado, são utilizadas as turbinas eólicas que em funcionamento não emitem gases com 

efeito de estufa (windeurope, 2021). Por conseguinte, fruto da importância cada vez mais 

sentida neste tema, tem-se verificado um significativo crescimento do setor da produção 

de turbinas eólicas. Não obstante, é ainda considerado um setor pouco automatizado 

devido ao seu complexo processo produtivo, e com grandes fatores de variabilidade 

ambientais e humanos, originando elevados tempos de produção e grande probabilidade 

de ocorrência de defeitos. 

  O presente trabalho surge no âmbito do projeto desenvolvido no departamento de 

melhoria contínua da empresa Siemens Gamesa Renewable Energy Blades S.A., cuja 

atividade principal é a produção de pás eólicas (constituintes das turbinas eólicas), para 

ambiente onshore.  

Devido à sua recente integração no grupo Siemens Gamesa Renewable Energy 

(SGRE), a empresa sofreu várias mudanças na sua estrutura organizacional apresentando 
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várias oportunidades de melhoria relacionadas com os instáveis processos e fluxos de 

informação.   

Os modelos de pás eólicas produzidos pela empresa são o SG145, SG155 e SG170, 

sendo que este trabalho incidirá sobre o projeto mais recente e com maior investimento 

para a empresa, a pá eólica SG170.  

Deste modo, os fatores que influenciaram a análise deste modelo em específico 

estão relacionados com o facto de este ser um projeto que se encontra em fase inicial de 

industrialização, e que, no futuro, se pretende que constitua o modelo com maior impacto 

económico para a empresa através da concretização de mais uma linha produtiva. Para 

além disso, este é o modelo com maior dimensão produzido pelo grupo SGRE e que, por 

ser um processo pouco automatizado e com necessidade de muitos recursos humanos, 

apresenta, atualmente, inúmeros problemas de qualidade que conduziram a um elevado 

número de reparações e, consequentemente, a um aumento abrupto do lead time.  

Existem, assim, várias oportunidades de melhoria relacionadas com o seu processo 

produtivo sendo fundamental definir estratégias que permitam à empresa responder aos 

objetivos do mercado e do grupo através do aumento de produtividade e eficiência, 

redução de custos e diminuição de desperdícios.  

1.2 Objetivos e Metodologia 

 O principal objetivo do trabalho desenvolvido consiste em melhorar o processo 

produtivo do projeto mais recente e com maior impacto económico para a empresa, com 

o intuito de responder à demanda exigida no mês com maior procura. Assim, o projeto irá 

incidir na pá eólica SG170 com o objetivo de reduzir os tempos de ciclo e, 

consequentemente, o lead time dos pontos críticos identificados através da 

implementação de ferramentas Lean. 

Para além disso, de forma a acompanhar o contexto de evolução da empresa foram 

definidos outros objetivos para a realização do projeto de estágio relacionados com o 

acompanhamento do processo produtivo na área dos moldes e acabamentos, identificação 

e execução de melhorias no processo produtivo conforme o seu impacto e importância na 

empresa, desenvolvendo ferramentas que permitam reduzir os seus desperdícios e 

melhorar os resultados produtivos e de performance da empresa.  

 Num primeiro momento, foi efetuada uma análise detalhada ao atual processo 

produtivo, onde, inicialmente, se recorreu ao acompanhamento da produção dos 

diferentes componentes da pá eólica. 

Posteriormente, com o objetivo de mapear o estado atual do processo, identificar 

gargalos na produção, processos críticos e oportunidades de melhoria e de ações para as 

concretizar, foi utilizada uma das ferramentas Lean, o Value Stream Mapping (VSM). 
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Através desta ferramenta, foram mapeados os fluxos de materiais, pessoas e informação 

onde já foi possível perceber onde poderiam estar a acontecer algumas falhas. Foram, 

também, recolhidos dados e informações necessárias para construir o VSM inicial, tal como 

os tempos de ciclo, plano diretor de produção, pessoas por turno/máquinas, stocks, 

movimentações, etc. Foi também importante registar os indicadores de performance do 

estado inicial para depois poderem ser comparados com os KPI´s do estado final.  

 Seguidamente, foi elaborado o VSM futuro tendo em vista os objetivos finais a 

alcançar.  

 Após análise do VSM do Estado Atual, foram identificados os pontos críticos e 

gargalos a incidir no estudo. De forma a atuar sobre os mesmos, procedeu-se à definição 

de um plano de ações com o intuito de melhorar o processo, eliminando desperdícios. Para 

tal, foram utilizadas várias abordagens, como a criação de standards de instruções de 

trabalho, utilização de ferramentas de gestão visual, criação de fluxos de informação 

necessários para redução de tempos de ciclo entre postos de trabalho e a criação de 

suportes que permitam mitigar o aparecimento de defeitos na estrutura das peças. Para 

este efeito, foram também realizadas reuniões com as equipas, operadores, supervisores 

e líderes de equipa, com o objetivo de perceber os problemas e discuti-los com todos os 

envolvidos. 

 De seguida, foram implementadas as ações de melhoria propostas recorrendo ao 

ciclo Plan Do Check Act (PDCA) e, por fim, foram analisados os resultados obtidos 

comparativamente com o objetivo inicial do projeto.  

1.3 Estrutura do Relatório de Projeto 

 O relatório de projeto está organizado em quatro diferentes capítulos. 

Primeiramente, na presente secção, é feita a introdução do trabalho desenvolvido, 

nomeadamente a sua contextualização e pertinência, seguida dos objetivos e metodologia 

utilizada na abordagem ao problema.  

Posteriormente, no segundo capítulo, apresenta-se os conceitos que serviram de 

base teórica ao desenvolvimento deste projeto. Inicialmente, é realizada uma revisão de 

literatura sobre os conceitos de Lean Manufacturing e Lean Thinking apresentando, no 

subcapítulo seguinte, as ferramentas e metodologias utilizadas durante o estudo. De 

seguida, são abordados os fatores de sucesso e possíveis barreiras na implementação do 

Lean nas empresas, terminando este capítulo com a análise dos conceitos de BPM e BPMN. 

O terceiro capítulo inicia-se com a apresentação da empresa e com a análise do 

produto e do seu processo produtivo. Seguidamente, é feito o estudo da situação inicial do 

projeto procedendo-se ao desenvolvimento dos VSM do Estado Atual, identificação das 

áreas críticas e posterior construção do VSM do Estado Futuro. Assim, são expostos os 
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planos de ações de melhoria para as áreas consideradas mais relevantes, e é descrita a sua 

implementação. Por fim, após a execução das melhorias, são analisados os resultados 

alcançados. 

 No último capítulo, são apresentadas as conclusões finais do estudo realizado, as 

suas limitações, e algumas sugestões de trabalho futuro consideradas relevantes para a 

continuação do trabalho desenvolvido.  
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Tabela 1 - Evolução histórica e fases críticas do conceito Lean (Adaptado de Shah & 
Ward (2007) 

2. Revisão da Literatura 

2.1 Lean Manufacturing e Lean Thinking 

 Nas últimas décadas, a crescente competitividade dos mercados exigiu das 

empresas a procura pelo desenvolvimento dos seus processos, através da inovação e 

diversidade dos produtos, mas também dos preços mais competitivos com padrões de 

qualidade e serviço mais elevados (García-Arca et al., 2018). Assim, o termo Lean propagou-

se com o objetivo de direcionar o conceito de gestão para melhorar a produtividade, a 

qualidade e o tempo de execução de operações industriais e de serviços (Gil-Vilda et al., 

2021). A ideia central do conceito Lean é maximizar o valor para cliente, minimizando 

simultaneamente o desperdício (Qin & Liu, 2022). 

 De forma a entender e estudar o conceito de Lean é necessário analisar como este 

surgiu e qual a sua evolução ao longo da história. Para tal, poderá seguir-se as etapas 

descritas na Tabela 1, acompanhadas da descrição apresentada nos parágrafos seguintes. 

 

1927 e

Antes

1945-78

Progresso

no Japão 

1973-88

TPS chega 

à América do 

1988-2000

Progressos 

Académicos 

2000-2007

• 1937 - Toyota Motor Company é fixada no Japão. Os primos Toyoda Kiichiro e Eiji, também com Taiichi 

Ohno estudam o FPS aperfeiçoando os seus principais conceitos e ferramentas dando origem ao Toyota 

Production System  (TPS). A produção Just In Time (JIT) é um componente chave do TPS.

• 1978 - Taiichi Ohno publica o seu livro "Toyota Production System em japonês. Neste, Ohno afirma 

que o objetivo do TPS é eliminar o desperdício que pode ser atingido através do controlo e guarantia de 

qualidade, e do respeito pela humanidade. Segundo o autor, a produção deve ser feita na quantidade e 

no tempo necessários. 

• Henry Ford define a sua filosofia de produção e os princípios básicos subjacentes ao Ford Production 

System (FPS) no livro "Today and Tomorrow " em 1927.

• 1973 -  A crise do petróleo atinge a América do Norte e gera imenso interesse nas novas práticas 

japonesas de fabrico e gestão, seguidas pela publicação de vários livros e artigos académicos.

• Meados da década de 1980 - Publicação de vários livros notáveis, incluindo o livro de Ohno "Toyota 

Production System: Beyond large-scale production (1988)" são publicados em inglês.

• Há apenas uma compreensão fragmentada do TPS e dos seus elementos constituintes; equivalência 

entre a produção JIT, kanban  e TPS.

• 1988 - Krafcik define o termo "Lean " para descrever o sistema de produção usado pela Toyota.

• 1990 - "The Machine that changed the world " de Womack, Jones e Roos é publicado.   

- O livro estabelece o "Lean production " para caracterizar a produção da Toyota incluindo os seus 

componentes subjacentes no léxico popular; O livro  descreve detalhadamente um sistema Lean mas 

não oferece uma definição específica. 

• Meados da década de 1990  - São publicados artigos relacionados à medição JIT, Total Quality 

Management  (TPM), e relação entre ambos os conceitos. 

• 1994 - Publicação do livro "Lean Thinking " de Womack e Jones. 

• Numerosos livros e artigos escritos por profissionais e consultores, e alguns académicos conceituais e 

artigos empíricos, destacando a natureza abrangente do Lean .

• 2006 - A Toyota Motor Company é vista como a próxima fabricante de automóveis nº1 na América do 

Norte. 
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 Em consequência da segunda guerra mundial, o Japão enfrentou uma crise a nível 

económico. Como resultado, em 1950, a Toyota passou por uma crise financeira onde foi 

obrigada a reduzir o seu número de trabalhadores (Shi & Qi, 2010). Ao contrário da 

produção em massa de Henry Ford, este sistema concentrou-se principalmente na 

qualidade e diversidade dos produtos (Lacerda et al., 2016). 

 Segundo Kato & Smalley (2017), foi aqui que Taiichi Ohno começou a aplicar as suas 

melhorias no sistema de produção, desenvolvendo o seu famoso sistema de produção 

conhecido como Toyota Production System (TPS). 

 De uma forma mais pormenorizada, o autor Ohno (1988) descreve o TPS como um 

conjunto de muitas técnicas que são concebidas para aumentar a eficiência da produção 

através da eliminação de desperdícios. Este sistema de eliminação de desperdícios, o TPS, 

é construído sobre dois pilares, o Just In Time (JIT) e a autonomação.  

 O primeiro pilar é o JIT. Esta é a técnica de fornecer exatamente a quantidade certa, 

na altura certa, e no local exato ao cliente, é o controlo da quantidade (Ohno, 1988). O 

sistema kanban (ferramenta para gerir e assegurar a produção just-in-time), o tempo 

reduzido de setup e a produção nivelada são aspetos essenciais no JIT. Para além disto, este 

pilar do TPS está associado a três aspetos fundamentais, nomeadamente, a procura pela 

qualidade, o envolvimento das pessoas e a utilização de ferramentas JIT. É também, uma 

das abordagens para o conceito de melhoria contínua, de forma a eliminar o desperdício 

dentro de uma organização (Shah & Ward, 2007). 

O segundo pilar é a autonomação (Jidoka), e é um conceito que se traduz na 

utilização das pessoas para as tarefas únicas que são capazes de realizar, permitindo que 

as máquinas autorregulamentem a qualidade, ou seja, que previnam os defeitos sozinhas. 

De acordo com este conceito, não são permitidas peças defeituosas a progredir na linha de 

produção. Isto não só é necessário para proteger o cliente e reduzir os custos de peças 

defeituosas, como é também uma ferramenta de melhoria contínua e um elemento-chave 

para permitir o uso do Kanban  (Ohno, 1988). 

 O TPS deu origem ao conceito de Lean Manufacturing, em que a sua designação 

ainda se perpetua até aos dias de hoje.  Ambos os conceitos estão centrados na remoção 

de atividades sem valor acrescentado e na melhoria contínua dos processos, que poderão 

permitir a organização eliminar desperdícios, tornando-a mais flexível e prontificada à 

mudança (Johansson & Nafisi, 2020; Ohno, 1988). 

 A filosofia industrial Lean Manufacturing consiste numa filosofia de crescimento a 

longo prazo, através da redução de custos, melhoria dos tempos de produção (redução do 

lead time) e eliminação de desperdícios, direcionada para a identificação do valor que o 

cliente procura (Wilson, 2010).  
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 Em 1994, surge, então, o conceito Lean Thinking (LT) introduzido por Womack e 

Jones, através do livro “Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your 

Corporation” (Gil-Vilda et al., 2021), com base na teoria do Lean Production System (Shi & 

Qi, 2010). Este termo tem bastante importância, já que representa uma mudança para uma 

filosofia de eliminação do desperdício nas organizações (Gil-Vilda et al., 2021). 

 Womack & Jones (2003) caracterizaram o LT tendo em conta cinco princípios 

fundamentais:  

• Identificar os fluxos de valor - consiste em identificar as etapas do processo que 

acrescentam valor na perspetiva do cliente final, eliminando o desperdício 

(Johansson & Nafisi, 2020; Womack & Jones, 2003); 

• Criar valor – criar valor agindo conforme o que é importante para o cliente no 

processo (Johansson & Nafisi, 2020; Womack et al., 1990);  

• Otimizar o fluxo - os produtos devem fluir entre as fases de valor acrescentado, 

criando um fluxo contínuo de produção onde não existem stocks desnecessários 

(Czifra et al., 2019; Womack & Jones, 2003); 

• Pull – implementação do sistema Pull onde o cliente é quem define o ritmo de 

produção do produto de acordo com as suas necessidades, isto é, os produtos só 

são fornecidos quando o consumidor os solicita, evitando assim stocks supérfluos, 

desperdícios e despesas (Khojasteh, 2015); 

• Perfeição - seguindo o princípio de melhoria contínua de que não há fim para a 

redução de desperdícios e que é necessário reduzir os desperdícios (Berrahal & 

MarghoubiRabia, 2016; Womack & Jones, 2003). A criação de valor para o cliente 

final deve ser a mesma ou até mesmo superior à esperada (Czifra et al., 2019). 

 Os autores Womack & Jones (2003) definiram a existência de três tipos de 

atividades: as que realmente acrescentam valor para o cliente; as que não acrescem valor, 

todavia, têm de ser realizadas; e, por fim, as que não acrescentam valor e devem ser 

eliminadas o mais rápido possível. Assim, a aplicação do conceito Lean procura, também, 

contribuir para o aumento dos processos de valor acrescentado e redução dos que não 

acrescentam valor (Dhingra et al., 2019). Suárez-Barraza et al. (2016) refere que Taiichi 

Ohno identifica as atividades que não acrescentam valor na organização como as que 

consomem mais do que 90% dos custos totais de produção.  

Taiichi Ohno, criador do Sistema de Produção Toyota, apresentou no seu livro 

"Toyota Production System: beyond large-scale production" os sete desperdícios 

responsáveis pela baixa produtividade das empresas. A introdução deste conceito foi 

essencial na execução do TPS visto que o principal objetivo é diminuir os desperdícios e 

aumentar a eficiência dos processos (Suárez-Barraza et al., 2016).  
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Figura 1 - Associação entre Muda, Mura e Muri (Adaptado de Pienkowski (2014)) 

MURA
Variação no tempo de producão

MUDA
Sobreprodução

MURA
Carga de trabalho irregular ou ritmo 

de trabalho diferente

MURI
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Sobrecarga

MUDA
Transporte

MUDA
Stock

MUDA
Sobreprocessamento

MUDA
Movimento

MUDA
Defeitos

MUDA
Espera

 Segundo Oliveira et al. (2017), Taiichi Ohno afirmou que os resíduos que existem ao 

longo do fluxo de produção são criadores de perdas e, por isso, devem ser removidos. Para 

tal, é fundamental perceber e identificar que tipos de desperdício estão a ser considerados 

no processo, isto é, o Muda, Mura e Muri.   

 As palavras Muda, Mura e Muri, são muitas vezes usadas em conjunto por se 

referirem às categorias principais de desperdícios, os três Mu´s no Japão  (Simmons, 2018).  

 A palavra japonesa Muda significa desperdício e foi introduzida pelo engenheiro 

japonês Taiichi Ohno da Toyota Production System (TPS) (Simmons, 2018). Muda é, assim, 

o M mais utilizado, representando os desperdícios como será detalhado posteriormente. 

 Mura retrata a variabilidade do processo, isto é, a irregularidade a nível da 

qualidade dos processos e do volume produzido que poderá causar inventário e outros 

desperdícios (Berrahal & MarghoubiRabia, 2016; Mor et al., 2019). 

 Muri significa sobrecarga, por exemplo, de pessoas e equipamentos levando a que 

se possa ultrapassar os limites e, portanto, ter más condições de trabalho (Mor et al., 2019). 

Estas duas categorias, acima descritas, constituem o Muda que precisa de ser 

eliminado (Simmons, 2018). 

 A eliminação dos 3 M´s é um processo complexo que exige que se conheça e analise 

a relação entre ambos, tal como representa a Figura 1 (Pienkowski, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com Ohno (1988) existem sete tipos de desperdício (Muda): 

• Produção Excessiva – Isto é, quando existe mais produção do que necessário, tendo 

em conta as necessidades dos clientes, gerando stock e, consequentemente, custos 

associados; 
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• Esperas - Momentos em que as máquinas ou os próprios trabalhadores aguardam, 

por exemplo, a próxima etapa de produção ou até mesmo a reposição de alguma 

matéria-prima; 

• Transportes – Movimentos de matéria-prima, produtos em vias de fabrico, 

materiais e produtos acabados entre processos e inventário; 

• Excesso de processamento - Considerando todos os passos do processo que não 

são necessários, não criando valor para o cliente; 

• Stock – Traduz-se no excesso de material não utilizado, como por exemplo, matéria-

prima, produto em vias de produção e produto acabado, gerando custos adicionais 

pelo seu espaço ocupado, armazenamento, transporte e também o aumento do 

lead time. Este é também um dos principais fatores que potencialmente pode 

esconder problemas maiores na organização; 

• Movimentações - Todas as deslocações que o operador tem de fazer que não são 

necessárias;  

• Defeitos – Todos os produtos que terão que ser descartados ou necessitam de 

retrabalho devido a erros, quer humanos quer técnicos, no decorrer da produção. 

 Adicionalmente, foi identificado o oitavo tipo de desperdício, o talento não 

utilizado. Este baseia-se no desperdício do potencial humano, ou seja, na não utilização do 

talento humano. De acordo com a filosofia Lean, o talento não utilizado poderá ser 

responsável pelo insucesso das organizações, pois são os indivíduos que contribuem 

positivamente para os resultados da organização uma vez que são estes que têm um 

impacto direto nos processos em que estão envolvidos (Lacerda et al., 2016). 

 A fim de eliminar ou reduzir estes resíduos e aplicar corretamente a filosofia Lean, 

para além dos cinco princípios, existem ferramentas e metodologias de gestão Lean que 

ajudam a melhorar o processo, tais como 5S, Value Stream Mapping (VSM), Just-In-Time 

(JIT), Kaizen (Melhoria Contínua), Kanban, Key Performance Indicators (KPIs), Poka-Yoke, 

Single-Minute-Exchange of Dies (SMED), Standard Work ou Gemba Walk (Leksic et al., 

2020). 
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2.2 Metodologias e Ferramentas de apoio à Implementação do Lean 

Manufacturing 

2.2.1 Ciclo PDCA 

 O ciclo Plan Do Check Act (PDCA) é uma ferramenta da qualidade utilizada em vários 

setores, nomeadamente, o setor industrial  (Isniah et al., 2020).  

 De acordo com Silva et al. (2017), a metodologia do ciclo de PDCA foi desenvolvida 

em 1930 por Walter Shewart. No entanto, foi apenas no início da década de 50 que o 

conceito foi desenvolvido pelo Dr. William Edwards Deming, passando, assim, a ser 

conhecido como o ciclo Deming e a ser utilizado por várias empresas japonesas, 

nomeadamente a Toyota (Eddine Aichouni & Abdullah, 2020).  

 Inicialmente, foi considerada uma ferramenta direcionada para controlo da 

qualidade dos produtos, mas tornou-se também reconhecida como uma metodologia para 

a melhoria contínua nas organizações (Silva et al., 2017). É uma ferramenta direcionada 

para a resolução de problemas e utilizada na melhoria contínua dos processos e avaliação 

das práticas de gestão utilizadas. Segundo Eddine Aichouni & Abdullah  (2020), o ciclo PDCA 

é muito mais do que uma ferramenta, é uma filosofia de melhoria contínua introduzida nas 

organizações.   

Esta ferramenta é composta por quatro fases: 

1. Plan: nesta fase é necessário identificar as oportunidades de melhoria ou desafios; 

analisar a situação atual do processo através de dados; as possíveis causas do 

problema são identificadas; são planeadas as ações a implementar de forma a 

mitigar os desafios encontrados (Eddine Aichouni & Abdullah, 2020; Silva et al., 

2017). 

2. Do: o objetivo deste ponto está na implementação das ações de melhoria propostas 

anteriormente; definição das equipas alocadas ao projeto; atribuição das 

responsabilidades e definição das equipas a implementar o projeto; rever e 

documentar os dados recolhidos durante esta fase; registar todas as melhorias 

adquiridas ou desafios enfrentados (Eddine Aichouni & Abdullah, 2020; Silva et al., 

2017). 

3. Check: nesta etapa os resultados dos planos de ação são estudados e analisados 

através da comparação entre a nova situação e a anterior de forma a entender se 

os objetivos planeados foram cumpridos (Eddine Aichouni & Abdullah, 2020).  
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4. Act: a finalidade desta etapa é compreender o resultado da etapa anterior. Isto é, 

se as ações foram bem-sucedidas, estas devem ser padronizadas e normalizadas, se 

pelo contrário os objetivos não tiverem sido alcançados as ações devem ser revistas 

e melhoradas através da implementação de um novo ciclo PDCA a fim de atingir 

novas melhorias (Shyng, 2021). 

2.2.2 Kaizen 

 O termo Kaizen foi inicialmente utilizado e expandido por Masaaki Imai no seu livro 

intitulado “Kaizen: The Key to Japan´s Competitive Success” em 1986 (Carnerud et al., 

2018). Surge de dois termos japoneses: “kai” que significa mudança, inspeção e 

modificação; e “zen”, isto é, a mudança para melhor (Alvarado-Ramírez et al., 2018; 

Macpherson et al., 2015).  

 A palavra Kaizen é frequentemente utilizada como sinónimo de melhoria contínua  

(Carnerud et al., 2018). Constitui a base para a mudança de mentalidade através da 

incorporação de melhorias sustentáveis e contínuas ao longo do tempo numa organização 

(Alvarado-Ramírez et al., 2018; R. Kumar, 2019). 

 De acordo com Carnerud et al. (2018), o Kaizen tem sido considerado um elemento 

implícito ao Lean e ao Total Quality Management (TQM). Segundo os autores, o Kaizen tem 

por base princípios, tais como o trabalho de equipa, a educação e formação, o 

compromisso da gestão de topo, a aplicação e estudo de melhorias e o foco nos processos 

(Carnerud et al., 2018). É, por isso, uma ferramenta utilizada para melhorar os parâmetros 

do processo, incluindo a eliminação dos 3M (Muda, Mura, Muri) em todos os níveis da 

organização (R. Kumar, 2019; S. Kumar et al., 2018). 

 O autor Kumar (2019) reforça ainda que o Kaizen projeta o aumento da 

produtividade e competitividade, qualidade, redução dos custos da organização, aumento 

da segurança e da moral dos trabalhadores. No entanto, para o seu sucesso nas 

organizações, há uma grande necessidade de manter esforços permanentes de todos os 

envolvidos para alcançar melhorias que permitam atingir os resultados pretendidos 

(Alvarado-Ramírez et al., 2018).  

2.2.3 Gemba Walk 

 Na metodologia Lean, uma das mais importantes práticas que permite obter 

informação sobre a gestão do chão de fábrica, identificar possíveis problemas e conseguir 

obter mais proximidade e comunicação com os funcionários, é designada por Gemba Walk 

(Luca et al., 2021; Micieta et al., 2021).  
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Figura 2 - Estrutura entre Gemba e funções de suporte (Adaptado de Simmons (2018)) 
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 A palavra japonesa Gemba refere-se ao local onde as atividades de valor 

acrescentado para o cliente acontecem e, portanto, o termo Gemba Walk descreve a 

atividade em que as pessoas se deslocam ao chão de fábrica para ver a criação do valor (da 

Silva Etges, 2018; Reynders et al., 2022; Simmons, 2018).   

 Gemba walk está associada ao termo “go see” que significa “ir ver” o decorrer do 
processo, com o intuito de resolver problemas críticos, identificar desperdícios e 

oportunidades de melhoria, sustentando os ganhos Lean (Reynders et al., 2022; Tyagi et 

al., 2015). 

 O autor Imai (2018) refere que a prática do Gemba permite identificar 

oportunidades de melhoria de forma a tornar a empresa com mais sucesso, rentável e 

lucrativa. Desta forma, e sendo que que o Gemba é a fonte de toda a informação, as 

equipas de suporte (gestão de topo, equipas de engenharia, supervisores, entre outras) 

devem providenciar suporte a toda a fábrica, baseando-se na sua utilização para que se 

identifique e analise as necessidades do chão de fábrica, tal como a seguinte Figura 2 

pretende representar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para que tal seja feito de forma eficiente, é necessário conseguir definir objetivos, 

observar atividades individuais e coletivas, familiarizar-se com o processo de produção, 

criar relações com os funcionários, e entre outros aspetos fundamentais que a organização 

em questão possa considerar fundamental (Micieta et al., 2021). 

 Segundo Tyagi et al. (2015) esta prática apresenta duas vantagens. Primeiramente, 

tal como dito anteriormente, permite apoiar a melhoria contínua e desenvolver um 

processo padronizado. Para além disso, o Gemba Walk permite desenvolver relações entre 

a gestão de topo e os níveis operacionais, já que possibilita que a gestão de topo consiga 

compreender os desafios diários dos seus funcionários e que, ao contrário, os funcionários 

consigam compreender os objetivos da gestão da empresa. Este interesse demonstrado 
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por ambas as partes encoraja o desempenho das equipas, sendo um aspeto fundamental 

para o crescimento da empresa (Reynders et al., 2022; Tyagi et al., 2015). 

2.2.4 Diagrama de Ishikawa 

 De acordo com Jasim (2021), existem muitos métodos que permitem compreender 

e estudar as causas raiz de um determinado problema, como por exemplo, o Diagrama de 

Pareto, Diagrama de Ishikawa, brainstorming, 5 Why´s, entre outras. A análise da causa raiz 

recorre a várias ferramentas/técnicas que procuram identificar a causa primária ou raiz de 

um problema através de uma abordagem definida com o intuito final de determinar o que 

aconteceu e o seu porquê de forma a reduzir a probabilidade de voltar a acontecer (Al-

Zwainy & Mezher, 2018). 

 O diagrama de Ishikawa foi introduzido pelo professor Kaoru Ishikawa na década 

de 60 no Japão e foi popularizado em 1990 na publicação do seu livro intitulado 

“Introduction to Quality Control” (Jasim, 2021). É, também, uma abordagem pertencente 

ao conjunto das sete ferramentas da qualidade (Tayal & Singh Kalsi, 2020). 

 O diagrama é também conhecido como análise de causa-efeito e diagrama de 

Fishbone, pois relembra o esqueleto de um peixe e é trabalhado da esquerda para a direita 

sendo que cada “espinha” pretende incluir mais detalhes da sua análise (Liliana, 2016).  

 Esta ferramenta segue uma abordagem estruturada para encontrar possíveis 

causas de um problema identificado, através da categorização dos vários fatores seguindo 

quatro passos essenciais para a sua utilização (Liliana, 2016; Luo et al., 2018): 

1. Identificar o problema, colocando-o no lado direito do diagrama; 

2. Determinar as principais categorias causadoras do problema; 

3. Brainstorming das causas possíveis para cada um dos fatores definidos 

anteriormente; 

4. Expandir as camadas das causas mencionadas no ponto acima até que não possa 

ser mais dividido; 

5. Analisar o diagrama. 

 Desta forma, o diagrama pode ser desenvolvido seguindo o seguinte esquema da 

Figura 3: 
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Figura 3 - Fluxograma do Diagrama de Ishikawa (Adaptado de Tayal & Singh Kalsi (2020) 

Figura 4 - Diagrama de Ishikawa com 6M´s (Retirado de Al-Zwainy & Mezher (2018)) 

  

  

Como referido anteriormente, num segundo passo, é necessário categorizar as 

principais causas de forma a agrupar a sua variabilidade. Ishikawa definiu estas categorias 

em 6M´S: métodos, máquinas, mão-de-obra, materiais, meio ambiente e medidas (Figura 

4) (Liliana, 2016). 
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 O autor Botezatu et al. (2019) refere ainda que através da utilização do Diagrama 

de Ishikawa, podem ser retirados vários benefícios: melhor compreensão de um processo, 

facilidade em aplicar inovação e a mudança de ideias e melhor gestão das possíveis causas 

para os problemas. 

2.2.5 5 Why´s  

 Como referido anteriormente, existem várias técnicas para determinar as causas 

raiz de um problema. 

 Uma das técnicas de brainstorming que permite obter a causa raiz do problema é a 

utilização do método dos “5 Whys” utilizando a pergunta “porquê” iterativamente, sendo 

que cada resposta constitui a base da pergunta seguinte (Al-Zwainy & Mezher, 2018; 

Doskočil & Lacko, 2019; Jasim, 2021).  

 Este método surge como parte integrante do Sistema de Produção da Toyota (TPS), 

sendo que, atualmente, é utilizado dentro de vários outros contextos industriais e 

associado a vários conceitos (Kaizen, Lean Manufacturing e Lean Six Sigma) (Braglia et al., 

2017; Gangidi, 2019).  

 Taiichi Ohno afirma que repetindo o porquê cinco vezes, este método poderá ajudar 

a desvendar a natureza do problema raiz, corrigindo-a (Ohno, 1988). 

 Para além disso, como afirma o autor Braglia et al. (2017), por ser uma ferramenta 

que não exige a utilização de ferramentas estatísticas complexas, é adequada para ser 

integrada em ferramentas operacionais.  

 Esta metodologia pode ser utilizada individualmente ou como parte integrante da 

utilização do Diagrama de Ishikawa, isto é, o diagrama explora todas as causas associadas 

e a técnica dos 5 why´s pode ser utilizada para chegar até às causas raiz (Al-Zwainy & 

Mezher, 2018; Jaber & Burhan, 2020). 

 De acordo com Hamali et al. (2021), a utilização desta metodologia permite 

determinar eficazmente as causas de não conformidades que permitirão à organização 

desenvolver ações que possibilitem a prevenção e a identificação de soluções para os 

desafios a longo prazo.  

2.2.6  Value Stream Mapping (VSM) 

 Tal como referido anteriormente, nos projetos baseados na aplicação da filosofia 

Lean, é frequente a utilização das suas ferramentas. Este é o caso do mapeamento de 
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Figura 5 - Etapas do VSM (Adaptado de Rother & Shook (1999)) 

processos, realizado através da ferramenta Value Stream Mapping (VSM) (Johansson & 

Nafisi, 2020). Um fluxo de valor é definido com a recolha de atividades (valor acrescentado 

e não-valor acrescentado) que são operadas para produzir um produto ou serviço, ou uma 

combinação de ambos, para um cliente (Mahfouz et al., 2011). 

 Esta ferramenta foi originalmente proposta por Mike Rother and John Shook em 

1998, como uma das ferramentas mais importantes para alcançar o sucesso da filosofia 

Lean (Fukuzawa, 2020).  

 Segundo Qin & Liu (2022), o VSM é uma ferramenta que pode ser utilizada para 

avaliar, organizar e integrar todas as atividades que estão envolvidas nos processos de 

produção, de forma a alcançar vantagem competitiva, reduzindo erros e desperdícios, lead 

time e procurando melhorar as atividades de valor acrescentado.  

 Assim, o VSM visa melhorar o fluxo de produtos e informação através da 

minimização das atividades de NNVA (Necessary but Non-Value Added) e da remoção das 

operações de NVA (Non-Value Added), bem como determinar quais as atividades que 

contribuem com valor para o cliente (Johansson & Nafisi, 2020; Qin & Liu, 2022). 

 De acordo com Rother & Shook (1999), o VSM baseia-se em quatro fases alocadas 

a equipas específicas criadas para o efeito. As fases encontram- se representadas na Figura 

5: 
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Figura 6 - Símbolos VSM (Retirado de Batra et al. (2016)) 

2.2.6.1 Etapas para construção do VSM  

a) Seleção da Família de Produtos 

 Em primeiro lugar, deve ser selecionada a família de produtos na qual o estudo se 

irá focar. Esta escolha deve ter por base critérios como, por exemplo, a falha da entrega do 

produto, elevados tempos de ciclo, problemas de qualidade ou mesmo por escolha da 

chefia (Rother & Shook, 1999).  

b) Mapeamento do Estado Atual 

 Um dos objetivos principais de qualquer fluxo de valor é a construção do mapa do 

estado atual, onde deve ser mapeada a forma como um processo ou fluxo de valor funciona 

realmente na prática, num instante do tempo bem definido (Rother & Shook, 1999). Uma 

vez terminada a seleção do produto a estudar, é então mapeado o seu processo desde o 

cliente até ao fornecedor. Este mapeamento é possível através da utilização de símbolos e 

ícones standard especificados na Figura 6. 

 É importante ter em consideração, em cada passo do processo, várias informações 

relativas ao número de operadores, o tempo de transição entre postos de trabalho, o 

tempo de funcionamento e a disponibilidade do posto de trabalho para determinado 

produto. Posteriormente, deve ser feita a recolha dos dados sobre tempos de preparação, 

tempos de ciclo, mudanças ao longo do tempo, tempos de espera, etc. 
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 De forma a criar o mapeamento do fluxo de valor atual é necessário ter em conta a 

procura do cliente em conjunto com o tempo total disponível para a produção, ditada pelo 

cálculo do Takt Time.  

 Após terem sido mapeados tanto os componentes do produto como os fluxos de 

dados e informação, é desenvolvido o mapeamento das tarefas e acontecimentos, 

demonstrando, por exemplo, o tempo das máquinas, tempo em espera, preparação para 

cada atividade entre outros. Este mapeamento de eventos é, também, utilizado para 

reconhecer as etapas de valor acrescentado, bem como os desperdícios (Kundgol et al., 

2019).  

 O VSM segue métricas específicas do Lean que devem ser utilizadas no seu 

desenvolvimento para analisar a cadeia de valor e apoiar a tomada de decisões relativas ao 

sistema de produção, pois a utilização destas métricas é essencial para identificar e eliminar 

atividades que não acrescentam valor ao processo (Lacerda et al., 2016). As métricas que 

se destacam são: 

Lead Time (LT) – tempo que um produto leva a percorrer a cadeia de valor ou o processo, 

desde que o cliente faz o pedido até que o recebe (Lacerda et al., 2016). 

Tempo de ciclo (CT) - frequência com que um produto ou peça são processados. É, por 

conseguinte, o tempo que demora todas as operações da estação/operador mais lento do 

processo (Lacerda et al., 2016; Rother & Shook, 1999). 

Tempo de Valor Acrescentado - tempo correspondente a operações que, segundo o 

cliente, acrescentam valor ao produto e pelo qual está disposto a pagar (Rother & Shook, 

1999). 

Takt Time (TT) - frequência com que um produto deve ser produzido, para satisfazer a 

procura dos clientes. O Takt Time pode ser determinado utilizando a seguinte fórmula 

(Rother & Shook, 1999): 

 

Takt Time = 
Tempo disponível para realizar o trabalhoProcura do cliente  

c) Mapeamento do Estado Futuro  

 Uma vez que a equipa tenha adquirido os conhecimentos necessários sobre o 

estado atual, é agora necessário iniciar o estado futuro. Após identificar as etapas sem valor 

acrescentado no estado atual e o bottleneck (recurso gargalo) da produção, é desenvolvido 

um mapa do fluxo de valor do estado futuro que atua como modelo para atividades Lean. 

O futuro mapa do fluxo de valor do estado futuro representa frequentemente uma 

mudança significativa em várias atividades. Importa destacar o papel da pessoa 
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responsável pelo mapeamento futuro, já que esta desempenha um papel fundamental na 

recetividade das mudanças (Osterling & Martin, 2014). 

 Assim, de acordo com Rother & Shook (1999), alguns princípios devem ser seguidos:  

• Takt Time – este tempo é baseado na disponibilidade de trabalho da produção de 

forma a corresponder à procura do produto por parte do cliente, no tempo certo e 

na quantidade certa; 

• Fluxo contínuo de processos – este ponto é essencial já que indica a necessidade 

de constituir um fluxo de processos contínuo, isto é, o produto deve seguir o seu 

processo de forma contínua, de forma a eliminar tempos de espera ou outras 

atividades de valor não acrescentado; 

• Nivelar a produção com a utilização de supermercados – devem ser usados 

supermercados quando não for possível proceder a um fluxo contínuo de 

processos, criando um stock intermédio entre postos de trabalho.    

• Processo de produção que dita ritmo – O processo conhecido por pacemaker, deve 

ditar o ritmo de produção de todo o fluxo de valor.  

• Melhorias no processo – identificar que melhorias devem existir no processo para 

que este corresponda às definições exigidas pelo mapeamento futuro. 

d) Definição do Plano de ações e Implementação 

 A equipa do mapa do fluxo de valores desenvolve assim uma estratégia de 

implementação passo a passo para atingir os objetivos do plano futuro. 

 Segundo Osterling & Martin (2014), existem vários aspetos a ter em consideração 

no desenvolvimento do plano de ações. Um destes aspetos são as métricas envolvidas para 

atingir os objetivos, por exemplo, prazos de entrega, qualidade do produto, tempo de 

processo, ou qualquer outra métrica que se tenha determinado previamente, e que seja 

relevante para os processos no fluxo de valores. Para além desta, deve ser incluída uma 

secção de melhorias que permita o cumprimento do mapa do estado futuro, listando que 

atividades necessitam de melhorias e quais serão as suas soluções. A definição dos meios 

através dos quais os melhoramentos listados serão executados ajuda os líderes e as equipas 

de planeamento a determinar os prazos de conclusão, os recursos necessários, etc.  

2.2.6.2 Vantagens e Desafios da ferramenta Value Stream Mapping (VSM) 

 O Value Stream Mapping é uma ferramenta que, tal como referido anteriormente, 

permite a uma empresa mapear o fluxo do processo. Esta ferramenta apresenta vários 

benefícios identificados por Julia Dal Forno et al. (2014) e Mahfouz et al. (2011), tais como: 
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• Conduz à determinação do tempo de valor acrescentado, tempo de valor não 

acrescentado, tempo de ciclo, tempo de troca (tempo necessário para mudar de 

ferramenta e programação, etc.). 

• Permite uma visão ampla de todo o fluxo;  

• Ajuda a identificar os desperdícios; 

• Mostra a relação entre o fluxo de material e de informação; 

• Fornece uma forma simples e padronizada de entender todos os processos 

envolvidos; 

• Torna as decisões mais "visíveis", permitindo a identificação prévia de possíveis 

melhorias;  

• Constitui a base para um plano de ação. 

 Também de acordo do estudo feito por Julia Dal Forno et al. (2014), a ferramenta 

VSM apresenta alguns desafios: 

• A falta de clareza de procedimentos – por exemplo, o facto de os processos 

produtivos não serem claros, isto é, os materiais e as peças percorrem caminhos 

diferentes dentro da linha de produção;  

• Pessoas pouco qualificadas - quando o pessoal pouco qualificado impede a 

compreensão e a utilização de ferramentas; 

• Casos com pouca/falta de estabilidade do processo - onde há falta de padronização 

e estabilidade do processo; 

• Dificuldades na medição de dados em processos - casos em que os dados de tempo 

e as medições de quantidade são impraticáveis devido a problemas de layout, 

complexidade do produto, ou tipo de processo; 

2.2.7  Diagrama de Spaghetti  

 O Diagrama de Spaghetti é uma ferramenta Lean utilizada para visualizar e mapear 

fluxos de recursos, tais como, materiais, pessoas e documentos, podendo também ser 

utilizada para a otimização de layouts (Cantini et al., 2020; Tanco et al., 2013). Esta 

ferramenta consiste em desenhar linhas de fluxo contínuo que representem o caminho 

percorrido pelos recursos que se movem no sistema, permitindo à equipa de processo 

identificar redundâncias no fluxo de trabalho e oportunidades para acelerar este fluxo 

(Cantini et al., 2020; Raikar, 2015).  
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Figura 7 - Exemplo de um Diagrama de Spaghetti (Retirado de Wilson (2010)) 

 A construção do diagrama passa por três etapas. Inicialmente é desenvolvido um 

diagrama de espaço de trabalho (ou layout), posteriormente é observado o processo onde 

é necessário anotar a localização física do trabalhador e, por fim, desenham-se as linhas 

que seguem o percurso feito pelo trabalhador até este finalizar o seu percurso (Luca et al., 

2021).  

 Após a construção do diagrama, é possível analisar as linhas e, portanto, os 

movimentos desnecessários que o colaborador tenha feito (Luca et al., 2021). Para além 

disso, permite estabelecer a disposição ótima de um sistema já que se baseia nas 

observações das distâncias e na quantidade de trocas de material entre departamentos 

(Cantini et al., 2020).  

 Um exemplo de um diagrama de spaghetti encontra-se representado na Figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8  Standard Work 

 Um dos objetivos principais das indústrias nos dias de hoje é melhorar a sua 

produtividade. Uma das ferramentas que permite alcançar este objetivo é o Standard Work 

(SW), um dos elementos essenciais dos sistemas de gestão Lean (Fireman et al., 2018; Mor 

et al., 2019). 

 Pereira et al. (2016) afirma: “Standardization is the practice of setting, 

communicating, following, and improving standards.” (p.2), que traduzindo esclarece “A 
padronização é a prática de estabelecer, comunicar, seguir e melhorar normas.” Desta 
forma, a padronização dos processos constitui a base para a melhoria contínua (Fireman et 

al., 2018; Mĺkva et al., 2016).  
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 O SW consiste em estabelecer os mais eficientes métodos (instruções) e sequências 

de trabalho para cada operador e para cada processo. (Mor et al., 2019; Pereira et al., 

2016).  

 Este método permite que os operadores sigam instruções predefinidas de forma 

que as atividades sejam desempenhadas usando a mesma prática (Mor et al., 2019). Assim, 

um dos principais objetivos do SW consiste em reduzir a variabilidade dos processos 

estando, desta forma, diretamente relacionado com a eliminação do Mura (variabilidade) 

(Mor et al., 2019; Wilson, 2010). 

 Existem três elementos-chave que são usados pelo SW, são estes (Fireman et al., 

2018; Mor et al., 2019) 

1. Takt time: corresponde ao ritmo a que os produtos devem ser produzidos para 

satisfazer a procura do cliente (Pereira et al., 2016); 

2. Sequência de trabalho padrão: diz respeito à sequência de operações/tarefas que 

o operador tem de realizar durante o processo produtivo (Fireman et al., 2018); 

3. Standard Work-In-Process (SWIP): refere-se à quantidade mínima de produtos que 

permite ao operador trabalhar eficientemente e sem tempos de inatividade 

(Pereira et al., 2016); 

Conforme o autor Mĺkva et al. (2016) o Standard Work, dentro de uma organização, 

deve seguir algumas características: 

• conciso, contendo apenas as informações necessárias para o operador; 

• simples e de fácil perceção e visualização para que o trabalhador possa encontrar e 

compreender facilmente as suas tarefas e atividades relevantes do processo; 

• possibilitar a monitorização da implementação de normas e a revisão do seu 

impacto nos parâmetros do processo. 

Segundo Sundar et al. (2014), nos anos 80, foram introduzidos outros documentos 

que permitem a análise e melhoria do SW: 

1. Standardized Work Chart (SWC) – permite visualizar os movimentos do operador e 

a alocação do material relativamente ao layout e máquinas; 

2. Standardized Work Combination Table (SWCT) – onde se consegue visualizar o 

tempo de trabalho manual, tempo de deslocação, e o tempo de processamento 

pelas máquinas, em cada etapa do processo.  

3. Standard Operation Sheet (SOS) – onde se descrevem as atividades de trabalho de 

cada um dos operadores. 
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As principais vantagens do SW são: o aumento da eficiência e a qualidade e 

produtividade, o menor nível de variabilidade dos processos e erros, a descrição 

clara das tarefas que o operador tem que executar, permitindo que a formação de 

novos trabalhadores seja mais fácil, um maior nível de segurança no local de 

trabalho e, por fim, o aumento da disciplina laboral (Mĺkva et al., 2016; Mor et al., 
2019). 

2.2.9  Gestão Visual   

 A gestão visual assume um papel extremamente importante dentro das 

organizações, sendo a base de várias outras ferramentas utilizadas tal como o Standard 

Work e os 5S´s clarificadas anteriormente (Oliveira et al., 2017).  

 Singh et al. (2021) afirma que a gestão visual é uma das ferramentas Lean eficazes 

para a eliminação de resíduos. Esta baseia-se na utilização de vários meios de comunicação 

rápidos e intuitivos facilitando a compreensão da informação através de sinais visuais e 

tornando a organização mais transparente para todos os envolvidos (Oliveira et al., 2017; 

S. Singh & Kumar, 2021). Para além disso, é um sistema de fácil uso e compreensão que 

permite melhorar o ambiente de trabalho de todos (Gillani et al., 2021). 

 O autor Eaidgah Torghabehi et al. (2016) considera que a gestão visual pode ser 

dividida em dois domínios. Em primeiro lugar, pode ser considerada uma ferramenta 

meramente informativa, com o intuito de permitir a visualização da informação. Em 

segundo lugar, desempenha um papel de ferramenta diretiva/gestão de desempenho em 

que, para além da visualização da informação, tem como finalidade definir os objetivos, 

requisitos e ações a tomar (Eaidgah Torghabehi et al., 2016). 

 A gestão visual inclui várias ferramentas que podem ser aplicadas diariamente nas 

instituições, como por exemplo: codificação por cores, painéis de visualização, poka-yoke, 

andon, kanban, placas informativas, delimitações de espaço (zonings), instruções de 

trabalho, etiquetas, fluxogramas e gráficos de heijunka (Majava et al., 2019; Oliveira et al., 

2017; S. Singh & Kumar, 2021). 

 A utilização deste sistema permite que o processo seja claro, incentivando ao rigor, 

proporcionando a formação no local de trabalho, a prática da melhoria contínua e o debate 

de ações de resolução de problemas e melhoria em tempo útil (Gillani et al., 2021; 

Rodrigues et al., 2020).  

 Ainda mais, de acordo com Singh et al. (2021), a utilização da gestão visual aumenta 

a coordenação e autogestão das equipas e o controlo da gestão de topo, já que existe um 

acompanhamento diário de todos os desafios e tarefas a realizar. 
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 Assim, em jeito de resumo, a gestão visual permite melhorar o desempenho 

organizacional, pois alinha a comunicação da sua visão, missão e desempenho de uma 

forma simples, permitindo um fluxo de informação eficaz e eficiente com todos os 

trabalhadores e partes interessadas (Eaidgah Torghabehi et al., 2016; Majava et al., 2019). 

2.2.10  5S´s 

 A metodologia 5S é uma ferramenta Lean e filosofia de trabalho que envolve a 

organização, limpeza e prevenção de acidentes através da adoção de padrões de 

organização e eliminação ou redução dos resíduos existentes (García-Alcaraz et al., 2021).  

 Num ambiente industrial, os 5S têm como principal objetivo a melhoria contínua 

das condições dos postos de trabalho dos colaboradores, de forma a aumentar a eficiência 

dos mesmos e trazendo resultados imediatos à organização (Baptista et al., 2021; García-

Alcaraz et al., 2021; Subburaman, 2019).  

 Além disso, as atividades do 5S´s permitem elevar o sentido de empenho e 

responsabilidade dos trabalhadores, aumentar a produtividade e reduzir os custos das 

entidades (Tahasin et al., 2021).  

 A designação de 5S´s têm a sua origem na primeira letra de cinco termos de origem 

japonesa: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (Baptista et al., 2021) 

 Os 5S´s são: 

1. Seiri (Ordenação) – O primeiro S foca-se na classificação dos artigos necessários e 

eliminação dos desnecessários do local de trabalho (materiais, peças, 

equipamentos, entre outros), ou seja, na remoção de peças ou ferramentas que não 

estejam a ser utilizadas (Subburaman, 2019; Tahasin et al., 2021). O principal 

objetivo deste S é aumentar a eficiência do espaço de trabalho, através da 

segregação dos materiais de acordo com a sua relevância, eliminação de obstáculos 

e aumento da produtividade da pesquisa e recolha de artigos, minimizando o 

desperdício de tempo e movimentos desnecessários (Randhawa & Ahuja, 2017; 

Tahasin et al., 2021). 

2. Seiton (Organizar) – Incide na criação de métodos de organização eficientes e 

eficazes de forma que todos os artigos sejam dispostos de uma forma fácil de 

encontrar e selecionar para a sua utilização, focando-se no controlo visual 

(Subburaman, 2019). Além disso, o local de cada equipamento ou material deve ser 

fixo e perto do local onde será utilizado, reduzido o tempo de deslocações 

necessárias. Também a identificação de todos os locais dos artigos deve ser feita 

com o objetivo de diminuir a probabilidade de ocorrência de erros relativos a 

identificações (Tahasin et al., 2021). O principal objetivo deste S é tornar o espaço 

de trabalho ordenado e arrumado, através da priorização da necessidade e 
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importância dos equipamentos para que seja maximizada a facilidade de localização 

(Randhawa & Ahuja, 2017).  

3. Seiso (Limpar) – Este ponto incide na limpeza do local de trabalho, removendo 

componentes desnecessários. Os principais benefícios da limpeza encontram-se na 

mais fácil dentificação e prevenção dos problemas nos equipamentos, reduzindo as 

suas falhas, causando maior segurança no posto de trabalho e maior motivação 

(Randhawa & Ahuja, 2017; Tahasin et al., 2021).  

4. Seiketsu (Padronizar) – Neste S, deve repetir-se a utilização dos três primeiros S´s, 

definindo e padronizando os procedimentos dentro dos postos de trabalho e 

mantendo uma atividade de melhoria contínua em todas as áreas (Tahasin et al., 

2021).  Durante esta fase a equipa responsável deve desenvolver procedimentos 

operacionais padrão para estabelecer as práticas definidas anteriormente 

(Randhawa & Ahuja, 2017).  

5. Shitsuke (Disciplina) – De forma a cumprir com os passos anteriores e manter a 

filosofia dos 5S na cultura da organização, é necessário sustentar a implementação 

dos mesmos diariamente  (García-Alcaraz et al., 2021).  O significado deste S centra-

se em enraizar a disciplina de mudança na organização, criando bons hábitos na 

rotina diária dos trabalhadores (Randhawa & Ahuja, 2017).  

 A aplicação da ferramenta 5S´s poderá trazer vários benefícios e resultados à 

organização. Entre os mais relevantes estão a eliminação/redução do desperdício, a 

eliminação de produtos/documentos desnecessários, melhoria na comunicação interna da 

organização, medidas de segurança reforçadas, local de trabalho limpo e organizado e, por 

fim, maior eficiência e menor esforço nas tarefas dos trabalhadores (Baptista et al., 2021; 

Tahasin et al., 2021).  

 No entanto, é importante notar que, segundo o autor Viranda et al. (2020),  o 

sucesso dos 5S depende de fatores cruciais como a liderança, a formação e motivação dos 

funcionários, o apoio de uma equipa responsável pelos projetos e a promoção das 

atividades na cultura da organização. Também os autores Singh Randhawa & Singh Ahuja 

(2018) reforçaram que apesar do 5S´s ser uma abordagem em que os resultados são 

obtidos rapidamente, o lado mais desafiante para as organizações é mesmo manterem a 

abordagem como cultura organizacional. 
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2.3  Fatores de sucesso e Barreiras na Implementação do Lean  

2.3.1 Fatores de sucesso 

 De acordo com Ciarniene and Vienazindiene (2012) existem alguns fatores de 

sucesso que contribuem para a correta aplicação da filosofia Lean no meio industrial: a 

motivação e preparação para a mudança das pessoas, através da comunicação, enfatizando 

a necessidade da mudança e o seu porquê; e os métodos usados para a mudança, tais 

como, os eventos Kaizen que proporcionam mudanças e resultados rápidos e visíveis, o 

foco nas formações práticas e formações direcionadas para a resolução de problemas.  

 Para além disto, a organização deverá focar-se também numa liderança ativa, em 

equipas especializadas na implementação da metodologia Lean e no envolvimento de 

todos os operadores e pessoas responsáveis nas várias fases do projeto (Ciarniene & 

Vienazindiene, 2012). 

 Também de acordo com os autores supracitados, subjacente a todos estes fatores, 

é indispensável construir um ambiente para a mudança, ou seja, um ambiente em que 

existe um reforço dos princípios orientadores, confiança e segurança, que permita o 

alcance dos objetivos da organização (Ciarniene & Vienazindiene, 2012). 

2.3.2 Barreiras 

 A implementação do Lean no contexto industrial constitui uma importante forma 

de alcançar as melhorias para atingir os desafios atuais globais e trazer diversos benefícios 

para a organização. Com a globalização do conceito, torna-se importante determinar quais 

as barreiras potenciais que possam influenciar a sua implementação, sendo que 

constituem, para além da deteção de problemas relacionados com a sua implementação, 

uma forma de determinar a sustentabilidade da sua aplicação em qualquer empresa 

(Jadhav et al., 2015). 

 Segundo Buer et al. (2018), apesar desta metodologia ter ajudado inúmeras 

organizações na redução do desperdício e no aumento da sua produtividade, ainda existem 

muitas empresas que têm dificuldades em atingir o sucesso já que, por vezes, estas não 

apresentam condições ou ambientes propícios a que as ferramentas possam ser utilizadas. 

 Desta forma, torna-se relevante apresentar algumas das barreiras Lean 

identificadas em estudos realizados por diferentes autores e em diferentes contextos, que 

irão ser abordadas de seguida.  
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 De acordo com Patel et al. (2021), existem vários fatores que influenciam a eficácia 

da implementação da filosofia Lean numa organização. A falta de formação nas 

ferramentas Lean Manufacturing constitui um dos grandes obstáculos, que pode implicar 

a produção de produtos defeituosos e, consequentemente, a sobreprodução (um dos 

desperdícios Lean) (Jadhav et al., 2015; Patel et al., 2021). 

 Para além disso, os autores Moeuf et al. (2016) desenvolveram um estudo com o 

objetivo de analisar a relação entre a implementação dos princípios da gestão Lean e os 

seus desafios em Pequenas e Médias empresas (PMEs). Os autores apontam a falta de 

especialização das pessoas responsáveis como o principal fator que poderá afetar a sua 

implementação. A falta de formação dos empregados sobre o conceito de Lean e as suas 

ferramentas, a falta de procedimentos para a sua implementação em chão de fábrica, ou 

até mesmo os recursos limitados a nível financeiro constituem os grandes desafios para as 

PMEs (Moeuf et al., 2016). 

 Para além disso, no caso da implementação da metodologia JIT, o autor Jadhav et 

al. (2015) identifica doze barreiras que devem ser mitigadas pela organização para que seja 

feita implementação Lean no chão de fábrica. Entre estas, está a falta de recursos, 

nomeadamente, no que toca ao investimento, já que a implementação do JIT requer um 

investimento muito grande no chão de fábrica. O mesmo apontam os autores Patel et al. 

(2021), que consideram necessário um adequado investimento e apoio financeiro para 

implementar as práticas Lean nos processos produtivos.  

 Outro dos fatores que mais dificuldades poderá criar na implementação da 

metodologia é a resistência dos trabalhadores à mudança de cultura da organização (Patel 

et al., 2021). Um dos principais motivos que poderá causar esta resistência é a falta de 

conhecimento e incerteza nas mudanças, as dificuldades que os trabalhadores poderão 

apresentar ao aprender algo novo ou até mesmo a pressão associada à mudança nas 

formas de trabalho (Ramadas & Satish, 2021). 

 Por último, importa destacar a barreira relativa à comunicação, cooperação e 

liderança de todas as pessoas envolvidas neste tipo de projetos. Neste ponto, a gestão de 

topo torna-se fundamental, sendo necessário insurgir-se com competências para liderar 

eficazmente as equipas, através da comunicação entre todos, que é um aspeto vital para o 

sucesso das metodologias Lean (Zhang et al., 2017). Para além disso, a gestão de topo é 

fundamental na tomada de decisões eficazes de forma a atingir os objetivos pretendidos, 

quer através da liderança da cooperação entre todos os envolvidos, quer na resolução de 

conflitos (Ramadas & Satish, 2021). 
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2.4 BPM e BPMN 

 Cada vez mais existe a necessidade de melhorar os processos empresariais a fim de 

facilitar os fluxos de informação, ligando todos os departamentos da empresa (Arromba et 

al., 2019). 

 De acordo com Dumas et al. (2018) e Silva Rosa et al. (2021), o Business Process (BP) 

é um conjunto de atividades ou procedimentos que estão ligados entre si e executados 

numa determinada ordem, que influenciam as experiências de satisfação dos clientes e têm 

um impacto importante na atratividade dos produtos. 

 Surge, assim, o conceito de Business Process Management (BPM). Segundo Chinosi 

and Trombetta (2012) e Dumas et al. (2018), este representa a estrutura de gestão baseada 

em processos. O principal objetivo é apoiar todas as fases do ciclo de vida do processo 

empresarial, aumentando a qualidade do serviço, melhorando o desempenho operacional, 

reduzindo custos, e consolidando diferentes disciplinas, por exemplo, Gestão de 

Operações, Engenharia Industrial, Gestão da Qualidade, Informática, e Engenharia de 

Sistemas de Informação, etc (Dumas et al., 2018; Silva Rosa et al., 2021). 

 Num outro sentido, o Business Process Modelling emprega elementos visuais e 

regras sintáticas que podem ser usadas por qualquer organização para definir/modificar, 

representar, analisar, especificar, e caracterizar os seus processos empresariais, bem como 

os fluxos entre ambientes internos e externos, a fim de padronizar o processo e torná-lo 

facilmente compreensível para todos os empregados (Arromba et al., 2019; Geiger et al., 

2018). Apesar de existirem várias linguagens de modelação de processos, a selecionada 

para este estudo foi a Business Process Modelling and Notation (BPMN). Brocke & 

Rosemann (2015) referem ainda que a notação de modelação de processos de negócio 

BPMN 2.0 se tornou o formato padronizado para a BPMN. 

 Tal como Chinosi et al. (2012) afirmam, uma vez que a BPMN é uma linguagem de 

modelação que abrange várias áreas, é necessário conhecer a notação utilizada, tal como 

alguns dos elementos e ferramentas chave que permitem a sua correta utilização. 

 Na Tabela 2, são apresentadas as notações dos elementos básicos utilizados na 

linguagem BPMN 2.0. 

 De acordo com Uriona Maldonado et al. (2020), é possível identificar sinergias entre 

a metodologia Lean e o Business Process Management. Ambas visam a padronização de 

processos numa organização sendo que, no caso do BPM, é necessário recolher dados de 

diferentes processos para que possam ser analisados corretamente e, por outro lado, o 

Lean necessita de padronização (trabalho padrão), para poder melhorar os processos.   
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Tabela 2 - Elementos base da linguagem BPMN (Adaptado de OMG (2010)) 

NotaçãoDescrição 

Gateway

Uma Lane  é uma sub-partição dentro de um Processo, 

por vezes dentro de uma pool  , e estenderá toda a 

duração do Processo, quer vertical ou horizontalmente. 

As Lanes  são utilizadas para organizar e categorizar as 

atividades.

Lane 

Os detalhes do Sub-Processo não são visíveis no 

Diagrama. Um sinal de "mais" no centro inferior da 

forma indica que a atividade é um Sub-Processo e tem 

um nível de detalhe superior.

Collapsed  Sub-

processo 

Um gateway  é utilizado para controlar a divergência e 

convergência dos fluxos sequenciais num Processo. 

Assim, determinará a ramificação, bifurcação, fusão, e 

união de caminhos da sequência de processos.

Gateway  Exclusiva (Exclusive ) -  é utilizado para criar 

caminhos alternativos dentro de um fluxo de processo. 

Para um dado exemplo do processo, apenas um dos 

caminhos pode ser percorrido.

Gateway  Inclusiva (Inclusive ) - pode ser utilizado para 

criar caminhos alternativos mas também paralelos 

dentro de um fluxo de processo.

Gateway  Paralela (Parallel ) - utilizada para sincronizar 

(combinar) fluxos paralelos e para criar fluxos paralelos.

Um Fluxo Sequencial é utilizado para mostrar a ordem de 

realização das Atividades num Processo.

Uma Pool  é a representação gráfica de um Participante 

num determinado processo. Atua também como uma 

"swimlane " ou um objeto que divide um conjunto de 

atividades de outras pools , geralmente no contexto de 

situações B2B. 

Pool 

Um Evento é algo que ocorre no decorrer de um 

Processo. Estes Eventos afetam o fluxo do modelo e 

normalmente têm uma causa  ou um impacto . Há três 

tipos de Eventos, com base em quando afetam o fluxo: 

Início, Intermediário, e Fim.

Uma Atividade é um termo genérico para o trabalho que 

a empresa executa num Processo. Os tipos de Atividades 

que fazem parte de um Modelo de Processo são: Sub-

Processo e Tarefa, que são rectângulos arredondados. 

Fluxo sequencial 

Element 

Evento

Atividade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Embora o conceito conjunto de BPM e Lean seja recente, a combinação destas 

metodologias ganhou um papel importante na estratégia da organização, uma vez que 

ambas têm o objetivo comum de melhorar o desempenho organizacional, eliminar 

desperdícios e otimizar os processos. 

 Além disso, no ciclo de vida do BPM, especialmente nas fases de análise e 

redesenho, as ferramentas Lean podem ser incluídas promovendo a cultura de melhoria 

contínua (Castro & Teixeira, 2020).  
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3. Estudo prático 

 No capítulo que se segue, é feita a apresentação do grupo Siemens Gamesa 

Renewable Energy e a empresa em que se realizou o projeto de dissertação, a Siemens 

Gamesa Renewable Energy Blades S.A, com o objetivo de contextualizar o mesmo. Em 

seguida, é descrito o produto e o seu processo produtivo.  

3.1 Apresentação da empresa 

 A Siemens Gamesa Renewable Energy é uma empresa fornecedora global de 

serviços, soluções e produtos de energia eólica criada em 2017 com a integração da 

Siemens Wind Power (empresa Alemã) e a Gamesa (multinacional Espanhola), 

encontrando-se presente em mais de 90 países. A sede da empresa localiza-se em Zamudio, 

Espanha.  

 A empresa dedica-se a nível global em todas as áreas da energia eólica: Onshore, 

Offshore e Serviços. É líder de mercado na produção de pás eólicas para offshore (instaladas 

em alto mar), ocupando o segundo lugar a nível mundial na produção de pás eólicas para 

onshore (instaladas em terra) e tendo uma vasta presença global na prestação de serviços 

(Siemens Gamesa Renewable Energy, 2022b). 

 A sua missão é produzir energia limpa e acessível para as gerações atuais e futuras, 

impulsionando o valor para as comunidades locais a nível global. Tem como visão ser líder 

mundial nos setores renováveis, comprometendo-se com o desenvolvimento de um 

mundo sustentável (Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., 2022b).   

 Para além disto, a empresa possuí seis valores intrínsecos no que toca à orientação 

para resultados, o foco no cliente e na satisfação das necessidades e otimização da entrega, 

a inovação com base no desenvolvimento constante de novas soluções, a liderança eficaz 

através do exemplo a nível cultural e valores, o compromisso e a responsabilidade através 

da motivação das equipas e, por fim, a valorização das pessoas, ou seja, valorizar os 

colaboradores demonstrando a sua importância para o sucesso da organização (Siemens 

Gamesa Renewable Energy S.A, 2019). 

 É, também, uma organização que procura focar-se na inovação contínua, dando 

extremo valor à excelência tecnológica e a soluções adaptadas a cada requisito do cliente, 

através do desenvolvimento de diferentes projetos.  

 Um dos principais números que representa o mercado ocupado pela Siemens 

Gamesa Renewable Energy é a instalação de mais de 107 GW de energia eólica a nível 

mundial, traduzindo-se na alimentação energética anual de cerca de 98 milhões de lares 

europeus com uma energia limpa. Deste modo, é possível reduzir as emissões de CO2 em 

mais de 300 milhões de toneladas por ano, comprometendo-se a prestar assistência a 
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Figura 8 - Instalações fabris da Siemens Gamesa Renewable Energy Blades S.A 

milhares de turbinas que estão a melhorar todos os dias o ambiente do nosso planeta 

(Siemens Gamesa Renewable Energy, 2022a). 

 Para além disto, apresenta uma grande política ligada aos seus trabalhadores já 

que, no ano fiscal de 2019, o total de trabalhadores atingiu mais de 24.500, de 100 

nacionalidades diferentes, em que a Europa, o Médio Oriente e África são as regiões com 

a maior proporção da mão-de-obra (67%), seguidas da Ásia e Austrália (20%) e da América 

do Norte e Sul (14%) (Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., 2022a). 

 Em maio de 2020, a empresa adquiriu a Ria Blades S.A. localizada em Vagos, no 

distrito de Aveiro, passando assim a denominar-se de Siemens Gamesa Renewable Energy 

Blades S.A. (SGREB), tal como se pode visualizar na Figura 8. 

 A SGREB aposta fortemente na saúde e segurança no trabalho, na proteção 

ambiental e na melhoria contínua dos seus processos produtivos e de informação, com o 

objetivo de garantir a qualidade do produto. No ano de 2020, foi considerada a maior 

empresa empregadora de Vagos e, atualmente, conta com cerca de 1300 trabalhadores 

nos vários departamentos. 

 A empresa tem como atividade principal a produção para onshore de um dos 

constituintes das turbinas eólicas, as pás eólicas. Os modelos de pás eólicas produzidos são 

SG145, SG155 e SG170 (Siemens Gamesa Renewable Energy, 2022c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 O produto 

 Como referido anteriormente, a energia eólica é de extrema importância nos dias 

de hoje, pois representa uma das fontes para a transição energética global (Gielen et al., 

2019).  Desta forma, cada vez mais se tem dado importância ao desempenho e constituição 

dos sistemas de turbinas eólicas, através da otimização de custos, redução de peso, e 

diminuição do custo de não-conformidades (G. Singh et al., 2021). 
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Figura 9 – Componentes principais da turbina eólica de eixo horizontal (Adaptado de 
Arshad & O’Kelly (2018) 

 As turbinas aproveitam a energia cinética do vento, fornecendo a força motriz para 

girar as pás do rotor e produzir eletricidade através de um eixo de acionamento do rotor, 

engrenagens e um gerador localizado na unidade da nacele. Um fator crítico determinante 

para a energia eólica capturada num determinado local é o diâmetro do rotor pois, com 

pás mais longas, a área alcançada é maior, captando, assim, mais energia do vento (Arshad 

& O’Kelly, 2018). 

 A estrutura principal de uma turbina eólica típica é representada na Figura 9 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tal como pode ser visto na Figura 9, a Torre é o elemento que suporta todos os 

componentes da turbina e é utilizada para elevar a nacele e o rotor de modo que os ventos 

com maior velocidade sejam capturados. O rotor, por sua vez, consiste na pá e no hub. Já 

a nacele contém o trem de transmissão (eixos, caixa de velocidades, acoplamento, um 

travão mecânico), o gerador e o sistema de controlo (Albadi, 2010) . 

 De forma a aumentar a eficiência das turbinas eólicas, estas são constituídas por 

três pás eólicas, o chamado set, em que a sua principal função é captar o máximo de energia 

do vento. Estas são devidamente calibradas e pesadas de forma a minimizar a turbulência 

e aumentar a estabilidade da turbina eólica durante o seu funcionamento (Mühle et al., 

2016). 

 O tamanho das turbinas eólicas tem sido aumentado no desenrolar das inovações 

tecnológicas, com o objetivo de aumentar a captura do vento e, consequentemente, 

aumentar a eficiência relativa à produção de energia e potência. 
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Figura 10 - Constituição da pá SG170 (esquema disponibilizado pela SGREB) 

 Além disso, as turbinas eólicas funcionam durante um período de tempo 

significativo após a instalação inicial e, por conseguinte, as pás do rotor devem ser 

concebidas para fornecer desempenho aerodinâmico para extrair energia eólica durante 

tanto tempo quanto possível (Lee & Kwon, 2020). 

 Atualmente na empresa são produzidos três modelos de pás eólicas para onshore: 

SG145, SG155 e SG170, em que os três últimos dígitos representam o diâmetro do rotor 

que percorre as pás. 

 Uma pá SG170, é constituída por duas Main Shells, o lado SS (Suction Shell) e o lado 

PS (Pressure Shell), sendo estas as responsáveis pelo formato da pá. Para além disso, é 

também constituída pelos denominados “pré-fabs”, isto é, peças fabricadas previamente e 

que depois são introduzidas no molde, tais como uma Rear Cap, Main Cap, uma Main Web 

e Rear Web e uma Super Root (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Processo Produtivo 

 Em relação ao processo produtivo, de uma forma geral, este está dividido em dois 

edifícios principais, o edifício dos moldes, onde é feita a produção dos componentes e da 

Main Shell, e o edifício dos acabamentos onde a pá sofre alguns processos de reparação, 

de pintura, calibração e pesagem. Para além disso, como se pode observar na Figura 11, 

existem mais áreas, como por exemplo, o corte de fibras e os resíduos. 
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Figura 11 - Layout fabril Siemens Gamesa Renewable Energy Blades S.A 
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Figura 12 - Exemplo de uma infusão com alguns materiais do RIM (Adaptado de 
Anderson (2020)  

 O processo produtivo inicia-se com a limpeza dos moldes da Shell PS e Shell SS, 

retirando os resíduos resultantes da produção anterior, tais como materiais excedentes e 

restos de resina. É, também, aplicado um agente desmoldante que é usado para facilitar o 

processo de desmoldagem da pá no final do processo. 

 Num segundo passo, são colocadas as camadas de fibras de vido de acordo com a 

especificação de cada componente e de acordo com as orientações da engenharia do 

produto, formando o layup, nos dois moldes. Nesta etapa são também colocadas a Cap e a  

Rear Cap, seguindo-se a colocação do core, que consiste em espuma (PVC ou PET) e balsa 

(madeira), utilizadas para reforço da consistência da pá. Por fim, são inseridos os 

termopares (sensores de temperatura).   

 Após o layup, são aplicados os materiais consumíveis, ou Remove Infusion Materials 

(RIM), tais como o Peel Ply, folha desmoldante, membrana VAP, amostras TG, green mesh, 

canais de resina, sensores de vácuo e sacos de vácuo. Estes materiais ajudam a realizar a 

infusão da peça, mas são depois retirados no processo de ripagem, não integrando o 

produto final. Adicionalmente, são também colocadas as mangueiras para realizar a 

infusão, que transportarão a resina até ao molde. No esquema apresentado na Figura 12, 

é possível observar um exemplo de uma infusão por resina no molde da Shell. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Num quarto passo, são realizados testes de vácuo num sistema de controlo, a fim 

de perceber se estão a ser atingidos os valores ideais de vácuo, para que seja possível 

prosseguir com a infusão. Assim, após esta verificação, é efetuada a impregnação da resina 

com o auxílio do vácuo. Este processo é feito através das mangueiras de infusão, por onde 

passa uma mistura de resina e endurecedor fornecida por bidões previamente abastecidos 

por uma máquina que mistura os dois componentes. 
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Figura 13 – Momento do fecho do molde, rotação do lado Pressure Shell sobre o lado 
Suction Shell e identificação da zona da Root e Tip (Esquema disponibilizado pela SGREB) 

 De seguida, inicia-se o processo de cura, isto é, o processo térmico em que o 

compósito adquire as propriedades mecânicas e físicas desejáveis para a sua função. Este 

processo é feito através da utilização de mantas de aquecimento no molde e, onde, no 

final, a peça adquire robustez e rigidez. Depois do arrefecimento da peça, é realizada a 

ripagem do RIM e a colagem das webs no molde SS.  

 Finalmente, é feito o fecho da pá (Figura 13) através da colocação de cola específica 

na Shell SS e Shell PS. Nesta etapa são também colocados os recetores do sistema LPS, os 

calibradores e os termopares. 

 Posteriormente, é realizado um processo de cura com o auxílio de um 

termoventilador. Nesta fase, os termopares desempenham um papel fundamental já que 

têm de detetar uma temperatura da pá inferior a 65ºC para que se proceda com a 

desmoldagem da peça final. 

 Após a desmoldagem, a pá é transportada para o edifício dos acabamentos através 

de pontes suspensas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Root 

Tip 

Suction Shell Mould 

Pressure Shell Mould 

Mould turning mechanism 



 

 37 

Figura 14 - "Pré-fabs" da Pá Eólica SG170: a) Main Cap b); Rear Cap; c) Rear 

Web; d) Main Web; e) Super Root.  

 O processo de fabrico dos “pré-fabs” (Figura 14) segue alguns dos passos 

anteriormente apresentados para ambas as Shell, sendo estes a limpeza do molde, teste 

de vácuo, layup, infusão, cura e desmoldagem. A diferença encontra-se nas fases 

posteriores à desmoldagem já que, após esta operação, as peças seguem para a zona de 

corte onde são retirados os excessos de resina. Posteriormente, as peças são colocadas na 

chamada zona de stock onde aguardam até serem incorporadas na Shell.  
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 No edifício dos acabamentos, a pá segue por cinco diferentes posições principais, a 

P0, P1, P2, P3 e P4, e por três outras posições essenciais ao seu processo de acabamento, 

UTScan, CDR, e Drilling Machine. 

 Inicialmente, a pá é transportada para a posição P0, onde são feitas operações de 

desbaste e corte do material excedente das suas abas. Nesta etapa, é também feita a 

preparação dos reforços externos e internos que o produto irá incorporar. 

 De seguida, a peça segue para um processo de deteção de problemas de qualidade 

automático através de um ultrassónico, o UTScan. 

 Após o UTScan, a pá é movimentada para P1, onde se procede o despolimento da 

pá através do robot Center Drilling Robot (CDR), a laminação dos reforços internos e 

externos, a aplicação de massas para fortalecer a zona de colagem da SS e PS e o reforço 

na linha de colagem das webs e a aplicação de massas. Para além destas operações, são 

também colocados os componentes necessários ao sistema de para-raios, tais como os 

recetores elétricos e o sistema do cabo LPS (que irá ser explicado em mais detalhe 

posteriormente).  

 Seguidamente, na posição P2 é colocado o primeiro load senser (responsável pela 

medição do peso da pá) e é feita a colocação de massas nas zonas e lado da pá que sofrem 

maior erosão devido aos agentes erosivos, nomeadamente, a aplicação de uma tinta 

específica na Leading Edge Protection.  

 Logo de seguida, a pá segue para a Drilling Machine responsável pela furação 

longitudinal na zona da Root dos furos que irão conter os parafusos para posterior encaixe 

na hub da turbina eólica.  

 Depois da furação, a pá é transportada para a P3 onde é feita uma limpeza 

superficial, é pintada, os parafusos são colocados e é montado o segundo load senser. Além 

disso, para que haja uma diminuição do ruído produzido pelo movimento da pá eólica na 

turbina, são montadas as denominadas dinoshells. 

 Na posição P4 é finalizada a pintura da pá, é colocado um selante, e montado o load 

senser. 

 Finalmente, a pá é pesada e calibrada de acordo com o conjunto das três pás, o set, 

que constituem a turbina eólica. Seguidamente, é feita a colocação de etiquetas, 

montagem da capa e a última inspeção. Por fim, esta é levada para a zona de stock e poderá 

ser expedida quando houver uma compra por parte do cliente. 

 Importa mencionar que, atualmente, em todas as posições estão a ser feitas 

reparações nas pás eólicas devido aos problemas de qualidade existentes na estrutura das 

peças. 
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 Na Figura 15, é possível observar um esquema que apresenta as etapas do processo 

produtivo da pá eólica SG170.  

 

 

Figura 15 – Esquema do processo produtivo SG170 
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 Para além da produção da Main Shell, existem outros processos paralelos que são 

indispensáveis ao processo principal. São estes:  

• O corte de fibra de vidro onde a fibra é cortada e preparada de acordo com as 

especificações pretendidas pela engenharia do produto; 

• A preparação das máquinas de colagem, isto é, mistura da resina com o 

endurecedor necessários para a colagem; 

• Preparação das máquinas com a resina, sendo que esta é abastecida com resina e 

endurecedor necessários para a infusão da peça; 

• Atividades logísticas ligadas com a movimentação dos “pré-fabs” entre os vários 
armazéns e zona de armazenamento de stock, movimentação dos carros com as 

cestas das fibras necessárias à Shell e cestos com core.  
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3.4 Melhoria processo de produção pá SG170 

 No presente capítulo é caracterizada a situação atual da empresa, através da 

construção de um mapeamento do fluxo de valor, o Value Stream Mapping. 

 Devido à sua recente industrialização na empresa, a pá do projeto SG170 está a ter 

problemas relativos à qualidade do produto associados a elevados tempos de lead time. 

Assim, identificaram-se grandes desafios que levaram à necessidade de implementar 

ferramentas Lean com o objetivo de reduzir o lead time, tempos de ciclo, e problemas de 

qualidade. Ambiciona-se que, com o desenvolvimento deste estudo, se encontrem 

soluções para os desafios enfrentados, analisando os processos que comprometem o nível 

de produtividade e de resposta à procura.  

 Iniciou-se este estudo pela análise do estado atual do Value Stream Mapping onde, 

seguidamente, foi possível analisar as áreas críticas, tais como atividades de não valor 

acrescentado e os gargalos do processo produtivo. Com isto, definiram-se os objetivos a 

considerar no VSM do estado futuro e, através dos eventos Kaizen, atingir as melhorias 

propostas.   

3.4.1 Construção do VSM do Estado Atual 

 Com o objetivo de construir o VSM inicial, num primeiro passo, foram recolhidos 

todos os dados necessários através do acompanhamento do processo produtivo no chão 

de fábrica, de forma a compreender a sequência de atividades, desde que as matérias-

primas são recebidas no armazém, até que o produto seja expedido.  

 Num segundo passo, foi necessário recolher os dados relativos aos tempos de ciclo, 

através dos tempos colocados pelos supervisores de produção nos quadros de seguimento 

e, também, conversas informais com os supervisores e operadores. 

 O desenho do VSM atual no software Microsoft Visio foi realizado tanto para o 

edifício dos moldes como para o dos acabamentos, em separado, pois ambos apresentam 

uma elevada complexidade de áreas de trabalho o que dificultaria a sua representação 

numa só figura.  

3.4.1.1 Cálculo das Métricas para construção do VSM  

 Para iniciar o estudo do VSM, primeiramente, é necessário perceber a que ritmo a 

produção terá que se guiar para corresponder às encomendas dos clientes. Para tal, como 

dito anteriormente, é fundamental calcular os Takt Time de cada etapa do processo 

produtivo, segundo a fórmula apresentada:  

Takt Time = 
Tempo disponível para realizar o trabalhoProcura do cliente  
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= (𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 −  𝑃𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠) ×  𝑁º 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑁º 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝á𝑠 × 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 

 Tal como está representado na fórmula, é necessário ter em conta várias métricas. 

O número de horas de trabalho é dado pela empresa em questão e representa o número 

de horas que os colaboradores estão a executar a sua função, tendo em consideração as 

suas pausas. Na empresa em estudo, há colaboradores a trabalhar 24 horas, divididos por 

3 turnos: o turno da manhã (das 06h00 às 14h30), tarde (14h10 às 22h40) e noite (22h20 

às 06h20).  

 Apesar do VSM ter sido construído no mês de Janeiro, de uma perspetiva 

estratégica, a procura tida em consideração foi a do mês de Maio. Segundo o Plano de 

Produção Anual, neste mês a produção terá já diminuído os problemas de qualidade do 

produto e terá que responder ao aumento significativo das encomendas (maior mês com 

encomendas).  Interessa, assim, perceber de que forma a empresa deve atuar para garantir 

as encomendas e uma entrega atempada. O número de pás a produzir no mês de Janeiro 

foram 4 (uma por semana), tendo em conta todos os problemas de qualidade envolvidos, 

sendo que no mês de Maio, espera-se uma média de produção de 10 pás em 22 dias úteis 

de trabalho. 

 De notar que, por muitos dos processos serem partilhados pelas equipas de 

operadores nos três diferentes projetos (SG155, SG170 e SG145), foi considerado o fator 

“Disponibilidade” que apresenta a percentagem de disponibilidade de trabalho que a 

equipa tem para a produção dos componentes necessários à pá SG170.  

 Na Tabela 3 são apresentados os valores de Takt Time de todas as áreas de trabalho 

necessárias para a produção da pá eólica.  
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Tabela 3 - Valores Takt Time SG170 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sabendo os valores do takt time necessários para satisfazer as encomendas do 

cliente, é necessário analisar que desempenho real estão a ter os vários processos de 

produção. Para isso, foi fundamental recolher os tempos de ciclo reais e apontar o número 

de recursos/máquinas ao dispor do projeto, isto é, o número de moldes, máquinas e boxes 

destinadas à produção das pás eólicas SG170. Só assim, será possível analisar o ritmo real 

de produção. 

 Para tal, no edifício dos moldes procedeu-se à recolha dos dados relativos aos 

tempos de ciclo reais que os supervisores e operadores apontam nos quadros de 

seguimento disponibilizados na linha de produção de cada processo e componente da pá, 

em cada turno. Foram, também, recolhidos os tempos de ciclo do sistema informático 

conectado ao sistema de gestão utilizado pela empresa, o SAP, utilizado para registar o 

tempo que cada operador dedica às tarefas, através da picagem do início e fim das 

operações do processo.  

Área Turno 1 (h) Pausa T1 (h) Turno 2 (h) Pausa T2(h) Turno 3(h) Pausa T3 (h) Disponibilidade

Nº de dias 

de

 Trabalho - 

Maio

Procura - 

Maio

Takt Time - 

Maio (h)

Preparação de 

Materiais Consumíveis
8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 42% 22 10 21,40

Preparação de Químicos 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 42% 22 10 21,40

Corte Fibra de Vidro 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 42% 22 10 21,40

Máquina PCP 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 58% 22 10 29,55

Super Root SS 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 58% 22 10 29,55

Super Root PS 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 58% 22 10 29,55

Main Web 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 100% 22 10 50,95

Rear Web 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 100% 22 10 50,95

Main Cap PS 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 58% 22 10 29,55

Main Cap SS 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 58% 22 10 29,55

Rear Cap SS 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 58% 22 10 29,55

Rear Cap PS 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 58% 22 10 29,55

Corte Main Web 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 38% 22 10 19,36

Corte Rear Web 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 38% 22 10 19,36

Corte Main Cap 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 50% 22 10 25,48

Corte Rear Cap 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 50% 22 10 25,48

Main Web Station 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 50% 22 10 25,48

Main Shell SS 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 100% 22 10 50,95

Main Shell PS 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 100% 22 10 50,95

P0 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 68% 22 10 34,65

P1 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 68% 22 10 34,65

UT Scan 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 52% 22 10 26,50

P2 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 68% 22 10 34,65

CDR 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 68% 22 10 34,65

P3 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 68% 22 10 34,65

P4 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 68% 22 10 34,65

Pesagem e Calibração 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 68% 22 10 34,65

Empacotamento 8,5 0,67 8,5 0,67 8 0,5 68% 22 10 34,65
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Para além disso, nos acabamentos foram retirados dados dos documentos Excel 

que os supervisores da produção enviam à chefia da fábrica. Por ser um processo produtivo 

que não se encontra com tempos de ciclo aproximados dos ideais devido aos problemas de 

qualidade foi, também, essencial perceber em conversas informais com os supervisores e 

operadores, que diferenças estes apresentam dos tempos de ciclo em condições ideais.  

 Adicionalmente, foram recolhidos dados relativos ao stock, número de operadores 

por processo e por cada turno, e tempos de transporte entre cada etapa do processo 

produtivo. Por sua vez, os tempos de ciclo foram calculados através do registo dos tempos 

de ciclo de cinco pás eólicas (recolhidas em parte do mês de Dezembro e no mês de Janeiro) 

e, posterior, cálculo da sua média. O mesmo foi feito para os seus pré-fabricados.  

 De notar que pelo produto SG170 se encontrar em fase de crescimento e com 

grande impacto económico e produtivo para a empresa, foi necessário ter em consideração 

os recursos disponíveis. Isto é, por exemplo, apesar da Main Shell SS ter um tempo de ciclo 

médio de 360 h, existem três moldes disponíveis que se ocupam da produção deste 

produto, o que significa que em cada 120 horas uma Main Shell SS poderá ser desmoldada. 

O mesmo acontece para o caso das Super Root, máquinas de corte e boxes disponíveis no 

edifício dos acabamentos para a pá SG170. 

 Assim, na Tabela 4 encontram-se dispostos os tempos de ciclo do mês de Janeiro 

de cada área de produção e o número de áreas de trabalho disponíveis com o objetivo de 

se comparar estes valores com o takt time. Foram recolhidas observações referentes a 5 

pás eólicas em parte do mês de Dezembro e Janeiro. Para que possa ser feita uma análise 

crítica aos tempos de ciclo, foram analisados os seus desvios padrões onde se conseguiu 

concluir que realmente existem muitos desvios dos tempos de produção de ambas as Shell, 

causadas maioritariamente pelo elevado número de defeitos nas pás, pela instabilidade 

dos processos e por muitas vezes estes processos, como por exemplo a main cap e rear 

cap, terem que esperar por galáctica ou porque as esquipas estão divididas entre outros 

projetos. Na área dos acabamentos estes desvios também são muito elevados devido aos 

problemas de qualidade existentes e às reparações dos defeitos que existem nas diferentes 

posições, conforme cada pá desmoldada.  

Através da análise da Tabela 4 e da Figura 16, com a observação dos valores de takt 

time e tempo de ciclo por área de trabalho, é possível concluir que nas áreas de trabalho 

da Main Shell (SS e PS), P0, P1, UTScan, P2, P3 e P4, não irá ser possível responder ao ritmo 

necessário para cumprir com os pedidos do cliente.   
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Figura 16 - Áreas críticas SG170 

Tabela 4 – Tempos de Ciclo médio com respetivo desvio padrão considerando o Nº Áreas 
de Trabalho 
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Área
Tempo de Ciclo 

Médio (h)

Desvio Padrão do

 Tempo de ciclo 

(h)

Nº Áreas de 

Trabalho

Tempo de Ciclo/ Nº 

Áreas 

de Trabalho

Takt Time 

Maio (h)

Preparação de Materiais 

Consumíveis
4,55 0,40 1 4,55 21,40

Preparação de Químicos 6,00 0,15 1 6,00 21,40

Corte Fibra de Vidro 38,33 2,30 2 19,17 21,40

Máquina PCP 8,00 0,30 2 4,00 29,55

Super Root SS 2,32 0,30 3 0,77 29,55

Super Root PS 2,10 0,30 3 0,70 29,55

Main Web 23,30 1,08 1 23,30 50,95

Rear Web 19,70 1,23 1 19,70 50,95

Main Cap PS 23,10 3,46 1 23,10 29,55

Main Cap SS 22,90 3,42 1 22,90 29,55

Rear Cap SS 18,00 3,00 1 18,00 29,55

Rear Cap PS 18,80 3,52 1 18,80 29,55

Corte Main Web 2,00 0,20 1 2,00 19,36

Corte Rear Web 1,20 0,20 1 1,20 19,36

Corte Main Cap 2,00 0,20 1 2,00 25,48

Corte Rear Cap 1,50 0,20 1 1,50 25,48

Main Web Station 2,00 0,30 1 2,00 25,48

Main Shell SS 360,00 67,43 3 120,00 50,95

Main Shell PS 205,00 21,33 3 68,33 50,95

P0 145,00 55,00 2 72,50 34,65

P1 336,00 63,09 2 168,00 34,65

UT Scan 70,00 5,34 1 70,00 26,50

P2 167,00 59,31 2 83,50 34,65

CRD 6,00 0,10 1 6,00 34,65

P3 90,00 47,71 1 90,00 34,65

P4 150,00 56,83 2 75,00 34,65

Pesagem e Calibração 7,50 15,46 1 7,50 34,65

Empacotamento 8,60 8,10 1 8,60 34,65
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3.4.1.2 Desenho do VSM Estado Atual  

 Após recolha de todos os dados essenciais ao desenvolvimento do VSM inicial, tais 

como tempos de ciclo, takt time por área, stocks e tempos de transporte, procedeu-se ao 

desenho do VSM no software Microsoft Visio, tanto para o edifício dos moldes como para 

o dos acabamentos (Figura 17 e Figura 18).  

 A construção do VSM do Estado Atual inicia-se com os pedidos anuais por parte dos 

clientes do grupo Siemens Gamesa. Posteriormente, a Siemens Gamesa transmite as 

encomendas numa base anual à SGREB e o departamento do planeamento processa-as no 

Plano Diretor de Produção (PDP). Seguidamente, a engenharia do produto cria a Bill of 

Materials (BOM) com as necessidades dos materiais e envia ao departamento de compras 

que se ocupa de comprar os materiais e matéria-prima necessários aos fornecedores. No 

entanto, é importante referir que alguma matéria-prima, tal como a fibra de vidro (fibra 

essencial à produção da pá e dos seus pré-fabricados), é comprada com a devida 

antecedência a fornecedores que se encontram em países distantes (China e Marrocos). 

Devido a esta distância, os tempos de transporte são elevados o que implica a compra de 

elevadas quantidades de material numa só encomenda, originando um elevado stock nos 

armazéns. Este stock ainda é mais representativo atualmente, já que a produção não se 

encontra estabilizada devido às reparações existentes das pás eólicas. 

 O fluxo produtivo inicia-se com a chegada da matéria-prima aos armazéns da 

empresa, em que, tal como explicado anteriormente, o stock mais elevado corresponde a 

82 dias, o stock de fibra de vidro. Para além deste, existe stock de materiais consumíveis e 

de resina e cola. Estes stocks foram obtidos com base na informação do sistema SAP do 

departamento de compras, e com base nas pás a produzir durante o período em estudo.  

 Posteriormente, é iniciada a preparação dos materiais consumíveis, químicos 

(resina e cola) e corte de fibra de vidro de acordo com as especificações da engenharia.  

Com a preparação terminada destes materiais, a logística transporta-os para os moldes 

onde estes serão utilizados, tanto para os pré-fabricados como para os três moldes da pá 

SG170. Simultaneamente, as placas de fibras de carbono, constituintes da Main Cap SS e 

PS, são adaptadas ao tamanho e forma pretendida para a especificação da pá, pela 

máquina PCP. De notar que os tempos de armazenamento do work in progress (WIP) foram 

calculados través da divisão do número de peças em stock pelo consumo diário real.  

 Seguidamente, todos os pré-fabricados são produzidos, seguindo para a zona de 

corte onde, posteriormente, são transportados para a zona de stock intermédio até serem 

introduzidos na Main Shell através das pontes de transporte. De referir que, no caso 

excecional da Main Web, esta envolve uma operação de rotação em que necessita de ser 

colocada na posição apropriada para colocação no molde da Main Shell, usando uma 

galáctica apropriada. 
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 Terminado o processo de produção da pá no edifício dos moldes, esta é desmoldada 

e transportada para uma zona de stock criada devido aos problemas atuais de qualidade.  

 Posteriormente, quando a posição P0 estiver desocupada, a pá segue finalmente 

para o edifício dos acabamentos, passando por várias posições e processos de finalização 

até ser concluída e expedida.  

 No edifício dos acabamentos, é também necessário material nas posições P0, 

P1,P2,P3 e P4, nomeadamente, massas, fibras para reparações e tintas. Estas encontram-

se em dois supermercados, o dos acabamentos e o das tintas, sendo que o último só 

fornece tinta às posições que necessitam. Os materiais são requisitados em cada posição 

através de um sistema de controlo Kanban em que um operador do supermercado realiza 

uma rota logística programada de 1 em 1 hora a todas as cinco posições e recolhe as cartas 

kanban. Segue então para o supermercado, retira os materiais pedidos e abastece cada 

posto.  
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3.4.2 Construção do VSM do Estado Futuro 

 Após o desenho do VSM do Estado Atual é possível concluir que existem vários 

pontos críticos identificados no fluxo de valor do modelo em estudo. Foram identificadas 

sete áreas críticas, ou seja, as áreas de trabalho em que, no ritmo atual, os tempos de ciclo 

elevados não permitirão que a produção consiga acompanhar a procura do mês de maio. 

É, assim, essencial definir medidas e ações de melhoria originando sete eventos Kaizen, 

para o estado futuro dos VSM de ambos os edifícios. 

 De uma forma estratégica, foram selecionados alguns dos pontos críticos a atuar 

tendo em conta o seu impacto no processo produtivo e a relevância das ações aplicadas. 

Assim, segundo a análise da Figura 16, os pontos críticos que representam as áreas com 

maior redução são a Shell SS, P1, P2, P3 e P4. No entanto, como os processos produtivos 

da Shell PS e Shell SS apresentam várias operações semelhantes, será feita uma análise 

conjunta. 

 Relativamente à Shell SS e Shell PS, o objetivo futuro passa por regressar ao estado 

anterior aos problemas de qualidade sentidos no produto. Assim, de acordo com uma 

análise aos documentos dos tempos de ciclo relativos ao ano anterior, poderá estimar-se a 

redução de mais de metade do tempo de ciclo que, no estado atual, se deve às tais 

reparações que deverão ser eliminadas até ao mês de referência.   

 Tal como referido anteriormente, e visualizado no VSM do Estado Atual, existe uma 

zona de stock de pás, entre os moldes e os acabamentos de 480 h de espera, sem 

acrescentar valor às pás, devido aos elevados tempos de ciclo da posição P0 causados pelas 

reparações extremas em todas as posições do edifício dos acabamentos. Desta forma, de 

acordo com a chefia da empresa e equipas de engenharia e melhoria contínua, no futuro, 

este irá ser eliminado já que não haverá tantas reparações a realizar nas pás, como no 

estado atual. O mesmo acontece nas outras posições do edifício dos acabamentos, em que 

os elevados tempos de ciclo se devem também ao tempo dedicado às reparações. Assim, 

o objetivo da chefia passa por eliminar as reparações nas posições, regressando ao estado 

à priori dos problemas de qualidade, em que apenas eram feitas reparações standard. No 

entanto, para que seja possível fazê-lo, até ao mês de maio, será aumentado o número de 

recursos e colaboradores nestas posições. De notar que, por os movimentadores estarem 

a prestar auxílio em outras operações e pelas boxes estarem cheias, dificultando o seu 

trabalho, os tempos de transporte aumentam. No futuro, tendo em conta as alterações 

referidas às reparações e o aumento de colaboradores, estes poderão diminuir o tempo 

que demoram a realizar a sua tarefa.   
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 Tendo em conta os objetivos definidos para os tempos de ciclo e as alterações no 

stock e tempos de transporte, foram desenhados os VSM para o estado futuro (Figura 19 e 

Figura 20).  

 Para além disso, conforme a análise dos VSM, foi possível construir a  Tabela 5 que 

apresenta os valores resultantes de tempo de não valor acrescentado e tempo de 

processamento, para os moldes e acabamentos, no estado atual e futuro. O lead time foi 

calculado através da soma do tempo de não valor acrescentado com o tempo de 

processamento.  

 

Tabela 5- Tempos relativos a NVA e Processamento dos VSM Atual e Futuro, moldes e 
acabamentos 

 De uma forma geral, um dos objetivos consiste em reduzir um total de 38,6% de 

tempo de não valor acrescentado, 63,3% no tempo de processamento e 45,7% lead time 

total com o intuito de atingir o objetivo inicial de responder à procura de pás SG170, que 

poderão observadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6- Objetivos de redução de tempos para o futuro

VSM Atual Moldes VSM Atual Acabamentos VSM Futuro Moldes VSM Futuro Acabamentos

Tempo de Não Valor Acrescentado (h) 2983,90 495,10 2128,42 6,20

Tempo de Processamento (h) 425,63 980,10 187,63 328,60

VSM Atual VSM Futuro Melhoria 

Tempo de Não Valor Acrescentado (h) 3479,00 2134,62 38,6%

Tempo de Processamento (h) 1405,73 516,23 63,3%

Lead Time (h) 4884,73 2650,85 45,7%
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Figura 19 – VSM Moldes Estado Futuro 
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Figura 20 - VSM Acabamentos Estado Futuro 
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3.4.3 Propostas de Melhoria 

 Através da observação e análise dos VSM do Estado Atual, são vários os pontos 

críticos existentes. Assim, a fim de cumprir com o modelo de construção do VSM definido 

na revisão de literatura importa, agora, definir ações de melhoria que visem solucionar ou 

diminuir os desafios identificados previamente. Espera-se, ainda, que com a 

implementação das ações de melhoria propostas, estas consigam travar muitos dos 

problemas de qualidade atuais da produção, já que sem dúvida representam o maior 

desafio da empresa. Importa, também, diminuir os elevados tempos de ciclo e eliminar os 

custos associados às reparações e falhas na entrega do produto ao cliente. 

 As propostas de melhoria incidem nos pontos identificados como mais críticos 

previamente (Figura 16), sendo estes a Main Shell (ponto crítico 1) no edifício dos moldes, 

posição P1 (ponto crítico 4) e posição P2 (ponto crítico 5), no edifício dos acabamentos. As 

equipas envolvidas incluem elementos de vários departamentos, tanto da equipa de 

melhoria contínua como todos os responsáveis da engenharia e chefia, que devido aos 

problemas de qualidade, já definiu as prioridades de melhoria na produção e que criou uma 

task force com várias pessoas de vários departamentos, dedicada a solucionar os desafios 

atuais.  

 As propostas de ações de melhoria estão divididas por Main Shell e edifício dos 

acabamentos, presentes nas Tabela 8 e Tabela 11. Cada uma destas tabelas está dividida 

em área (Main Shell e Acabamentos), problema encontrado, ação proposta, departamento 

envolvido e os nomes das pessoas responsáveis. De referir que não foi considerado 

relevante colocar o nome completo da pessoa responsável, mas as suas iniciais, por 

exemplo, MC corresponde a Mariana Costa. As melhorias em que o departamento de 

melhoria contínua está envolvido, encontram-se sublinhadas a azul. 

3.4.4 Ações Main Shell 

No decorrer da construção do plano de ações da Main Shell, considerou-se 

importante estudar as causas de cada um dos desafios encontrados, já que toda a produção 

combatia os problemas de qualidade nesta área de trabalho. Assim, foi utilizada a 

ferramenta dos 5 Why´s, que tal como explicado durante a revisão de literatura, consiste 

em utilizar a palavra “porquê” sucessivamente, até não se conseguir aprofundar mais a 

questão colocada. Para o desenvolvimento desta ferramenta foi necessário organizar várias 

sessões de brainstorming com várias pessoas responsáveis e recorrer ao gemba walk que 

possibilitou observar e identificar várias situações que permitiram responder às questões 

colocadas. Esta ferramenta revelou-se fundamental para adquirir melhor conhecimento de 
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x3

Why? Why? Why? Why? Why?

Disposição dos 

carros das fibras da 

shell não está em 

raio ótimo

Desajuste da 

quantidade de fibras 

na zona da root face 

à capacidade dos 

carros

Especificação de processo 

– nesting de fibras tem de 

satisfazer os requisitos da 

estrutura da peça

x8

Durante a colocação da 

Main Cap na shell há
movimentação das 

fibras levando a defeitos 

na peça

Não há meios para ajudar 

colocação precisa da Main

Cap na shell

Ajuste da MC entre

Tip e Root obriga a 

deslocar as fibras

Mecanismos manuais e 

antigos que geram 

desperdício, exigindo 

muito controlo humano 

Falta de investimento 

e benchmarking pela 

Empresa
11

x13

Erros na preparação 

dos kits na sala de 

subcomponentes

O esquema fornecido 

aos operadores não é 

claro nem intuitivo 

levando a erro 

humano

A engenharia do 

produto envia uma 

instrução de 

trabalho não clara

Não há definição 

clara de 

responsabilidades 

dos departamentos 

Não há um fluxo 

definido por parte da 

empresa

A fibra desloca-se ao 

longo do molde

A forma do molde 

da pá altera (o 

diâmetro não é 

linear)

Falta de rigor na 

passagem da mopa para 

correta adesão das 

fibras

Falta de 

consciencialização/alertas 

durante a formação do

layup e no SW

6

Definição standard

do molde do 

produto por parte 

grupo

A fibra é muito 

comprida, tornando-

se difícil o correto 

alisamento das 

ondas  

10

Durante a preparação e 

limpeza do molde , 

equipa não verifica as 

tubagens de vácuo do 

molde

Não há standard 

work

A fibra não está 

adaptada/ajustada da 

forma correta no molde 

(área dos bushings)

Falta de espaço na 

zona das roots
9

Danos provocados pelos 

meios de desmoldagem 

Não há um standard

atualizado

todos os desafios assinalados nas diferentes áreas, permitindo a sua análise mais detalhada 

e um apoio geral a toda a produção da Main Shell. 

Na Tabela 7, podem ser observados os resultados da aplicação desta ferramenta 

para as ações que serão analisadas em mais detalhe. A análise realizada para os restantes 

problemas encontra-se numa tabela semelhante à Figura apresentada abaixo (Anexo A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Através da análise dos resultados obtidos, é possível notar que em muitos dos casos 

não foi possível atingir o nível cinco por falta de informações ou por não ser possível 

identificar causas mais profundas. Por outro lado, constatou-se que muitas das causas-raiz 

observadas advêm da falta de standard work, a inexistência de um fluxo de informação 

dentro da empresa, e até mesmo a falta de clareza nas funções de cada departamento.  

Assim, foi possível construir os planos de ações que permitissem mitigar as causas 

dos problemas encontrados durante este estudo.  

  

Tabela 7 - Análise 5 Why´s 
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Área Nº Problema Ação Departamento Responsável

1

Não há equipas de reparação suficientes para  

assegurar reparações contínuas e especilizadas em 

cada zona da pá
Criar equipas de reparação para 5x EM Produção JV

2

Core kit  apresenta descrepências

 que levam a falhas (por exemplo: rugas, lacunas...) 

afetando a qualidade do produto

Fazer o levantamento das não conformidades e 

definir plano de ação com o fornecedor 

para corrigir e melhorar as dimensões dos kits  principais

Gestão de Projeto FM

3

Excesso de deslocações dos colaboradores no 

molde da shell

 levando a  falta de ergonomia pois os cestos das 

fibras e do core  não se encontram no raio ideal

Novo layout dos carros de fibras e core  da shell

Nova estrutura de apoio para o layup

Melhoria 

Contínua 
MC

4

Depois da infusão e ripagem do RIM, a fibra em 

excesso tem de ser nivelada até ao molde. Para tal, 

os operadores têm de usar máquinas específicas, 

levando a problemas de ergonomia pela sua 

posição no molde e muitos resíduos (lixo 

industrial).

Utilização de uma máquina "semiautomatic Trim" 

na borda do molde 

Tecnologia
VM

5
Ondas Transversais relacionadas com método de 

Lay-up 

Novo definição de processo de fibras com método de 

Lay-up LM na Root

Usar fita cola guitter tape  em "R" e de escoras 

para segurar o lay up  e evitar deslocação da fibra

Engenharia do 

Processo IK

6

Durante a abertura do saco para os retrabalhos é 

difícil acomodar as fibras não conseguindo dispô-

las corretamente

Melhorar o retrabalho de colocação de fibra seca após o 

vácuo da 

peça, cortando a 1ª e 2ª camada de fibra na zona da root 

Produção

Melhoria Contínua

JV

MC

7 Ondas Root  Longitudinal Raio 6
Implementar espumas no calçado dos 

colocaboradores que caminham sobre o Lay-up
Produção NC

8
Ondas Longitudinais relacionadas com 

posicionamento da Main Cap  na Root

Criação de posicionador para correto posicionamento

 da Main Cap (MC)
Melhoria

Contínua 
MC

9 Molde danificado no topo/flange da zona Root
Manutenção preventiva do molde

Atualização standard  de movimentadores

Manutenção

Melhoria 

Contínua

SM

MC

10

Durante a infusão da peça o canal de vácuo do 

molde pode encontrar-se obstruído impedindo o 

processo de infusão

Verificação e troca das tubagens de vácuo do molde 

Criação standard work

Engenharia

Melhoria 

Contínua

TS

MC

11
Utilização desnecessária de resina na infusão e mão 

de obra

Implementação da infusão 

direta

Engenharia

Melhoria 

Contínua 

MC 

TS

12
Documentação da Inspecção de retrabalho não é 

atualizada

Optimizar a interface para a 

colocação de imagens, documentação, etc

Qualidade
BS

13

Os kits  de infusão apresentam dimensões/ peças 

erradas, levando ao desperdicio do material,  a 

retrabalhos na preparação dos kits  e até mesmo 

dificuldade acrescida na formação dos formandos 

Atualização de standards dos 

kits  de infusão 

Melhoria 

Contínua 
MC

Plano de Ações de Melhoria 

Main 

Shell

Tabela 8 - Plano de ações de melhoria para Main Shell 

De seguida, são explicadas em mais detalhe as ações realizadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Nº3 – Otimização das deslocações necessárias para abastecimento de 

fibra e core na Main Shell 

O processo de lay-up é um dos processos mais longos e críticos associados ao 

fabrico da pá eólica. Consequentemente, importa otimizá-lo e permitir que a produção o 

desempenhe da forma mais eficiente, tendo em conta a qualidade final do produto. 

 O departamento de melhoria contínua surge, assim, como um apoio fundamental 

no desempenho das atividades da produção. Por este motivo, importa descrever as suas 

funções para uma melhor compreensão da importância das ações realizadas.  



 

 57 

 O processo inicia-se com a criação dos standards de especificação da alocação das 

fibras de vidro por parte da tecnologia e engenharia do grupo Siemens Gamesa, para cada 

versão/teste necessários de produção da pá SG170.  

 Estas especificações são enviadas à SGREB onde elementos da engenharia do 

processo se dedicam a desenvolver os desenhos técnicos que irão permitir à melhoria 

contínua definir os raios, a ordem e a orientação da fibra. Após esta análise, feita num 

ficheiro de Excel, as fibras são distribuídas pelas cestas existentes nos lados Trailing Edge e 

Leading Edge do molde, tendo em consideração que devem ser alocadas na cesta com o 

raio mais próximo do seu raio de desenrolamento, e de acordo com a ordem das camadas.   

 É nesta etapa que se encontra a maior dificuldade da melhoria contínua, já que os 

cestos pequenos e grandes têm uma capacidade limitante de trinta e quatro, e quarenta 

rolos por carro, respetivamente. É, então, criado um ficheiro standard de abastecimento 

que contém as fibras correspondentes a cada carro e que permite que o processo de corte 

prepare os carros com as fibras pela ordem definida, a logística distribua os carros pelas 

cestas do molde, e a produção consiga identificar as fibras distribuídas pelos carros, 

facilitando a sua procura (Figura 21). O mesmo processo é realizado para a distribuição do 

core nas cestas, com a diferença que este é comprado a outra empresa e esta define os 

raios previamente. Para a análise, é ainda importante notar que a maior densidade de 

fibras se encontra na zona da root e, como a prioridade é a alocação das fibras nas cestas 

mais próximas do raio ótimo (devido ao seu elevado peso), a alocação do core acaba por 

ser ainda mais prejudicada resultando numa maior distância ao seu raio ótimo. 

 Para além dos desafios mencionados acima, a distribuição da fibra e do core ao 

longo da shell apresenta também um elevado impacto na ergonomia e eficiência do 

processo. O rolo de fibra é transportado por dois operadores (um de cada lado da fibra), e 

o objetivo é que os operadores percorram o mínimo de passos em vazio possível, pois 

quanto maior for a distância entre a cesta e o raio de desenrolamento da fibra no lay-up, 

maior é a distância e os passos em vazio que os operadores têm de percorrer. Existe, ainda, 

a questão associada ao peso das fibras (25 kg rolo grande e 16 kg rolo pequeno), que são 

transportadas manualmente pelo molde, dificultando o trabalho dos operadores e a sua 

ergonomia no decorrer da tarefa. 

Desta forma, foram pensadas várias alternativas que permitissem o aumento da 

eficiência do processo. Foram reunidas as equipas de engenharia, melhoria contínua, corte 

de fibras, logística e produção, e, uma das soluções pensadas foi a implementação de uma 

mesa na root que permitisse que muitas das fibras mais pesadas fossem alocadas e cosidas 

na superfície da mesa. Foi então realizado um estudo de viabilidade, que consistiu em 

analisar as melhorias que a implementação da mesa poderia ter na distribuição das fibras 

pelas cestas e, consequentemente, do core em comparação com os seus raios ótimos. 
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Figura 22 - Layout cestas de fibras e core na 
Main Shell com implementação da mesa  

Tabela 9 - Comparação entre distância percorrida na MS com e sem 
implementação da mesa, na distribuição da fibra 

Lado da pá
Desperdício

(m)

Fibra SS 3835,597

Fibra PS 3812,325

Soma 7647,922

Fibra SS - MESA 2968,317

Fibra PS - MESA 3162,81

Soma 6131,127

Redução 20%

Figura 21 - Layout cestas de fibras 
e core na Main Shell 

As Figura 21 e Figura 22 e seguintes apresentam o estudo feito dos novos 

posicionamentos das cestas nos moldes, sem e com a implementação da mesa, 

respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uma forma breve, a análise consistiu em construir um ficheiro Excel com os raios 

iniciais, finais, e o raio inicial e final da cesta, com o objetivo de calcular as distâncias que 

os colaboradores um e dois (um de cado lado da fibra) têm que percorrer em vazio, no 

mínimo, para desenrolar a fibra no raio especificado.  

Na Tabela 9, é possível observar os passos dados em vazio pelos colaboradores que 

existem no molde SG170, para o lado SS e PS em comparação com o lado SS e PS com a 

mesa implementada. 
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Tabela 10 - Comparação entre distância percorrida na MS com 
e sem implementação da mesa, na distribuição do core 

Lado da pá
Desperdício

(m)

Core SS 2222,936

Core PS 1991,562

Soma 4214,498

Core SS - MESA 1321,436

Core PS - MESA 1511,006

Soma 2832,442

Redução 33%

Figura 23 - Mesa colocada na zona da root 

Esta diferença entre a distância percorrida corresponde a uma redução de 40 

minutos despendidos pelos dois operadores por cada Shell reduzindo, desta forma, o 

tempo de ciclo associado ao momento de lay-up e a um dos sete desperdícios do LM, a 

movimentação.  

É possível, desta forma, verificar que com a implementação da mesa na zona da 

root, haverá uma melhoria de, no mínimo, 20% nas distâncias em vazio. Através desta 

melhoria, os operadores terão que percorrer uma menor distância com o transporte das 

fibras pesadas no molde, melhorando a sua ergonomia e produtividade. 

Foi também realizado o mesmo estudo para o abastecimento de core na shell PS e 

SS. Este é realizado por dois colaboradores que se deslocam desde a cesta com o material, 

até aos pontos de abastecimento da colocação do core, pousando-o no molde até que o 

operador que se encontra no centro da shell coloque a peça no respetivo local especificado.  

Na Tabela 10, é possível observar que houve uma redução de 33% da distância 

percorrida pelo operador na colocação do core, correspondendo a uma diminuição de 1h10 

de tempo gasto em deslocações em vazio.  

 

  

 

 

 

 

 

Através do estudo de viabilidade realizado, foi possível entender as várias 

vantagens associadas à implementação da mesa e, por este motivo, o projeto foi aceite 

pelas equipas de engenharia, direção e produção. Na Figura 23 é possível observar a mesa 

implementada na shell. 
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Figura 25 - Colocação de CFM na Main Shell 
no raio indicado 

Para além das deslocações em vazio e a ergonomia dos colaboradores, existem 

ainda outras questões associadas ao processo produtivo que podem gerar ineficiência no 

processo, tal como a própria colocação das camadas de fibras e core ao longo da shell (lay-

up). Interessa, assim, otimizar este processo, tornando-o mais ergonómico e eficiente para 

a produção.  

Um destes casos é o abastecimento de fibra Continuous Filament Mat (CFM), um 

filamento com orientação aleatória utilizado para otimizar a impregnação da resina por 

entre as camadas e aumentar a adesão das superfícies. O CFM usado pela SGREB, é 

colocado antes da disposição de outras camadas de fibra e é desenrolado desde a zona da 

tip até à root. Esta ação implica que três operadores estejam a desdobrar a fibra ao longo 

de toda a shell, demorando cerca de uma hora a efetuar todo o processo de uma forma 

não ergonómica (rolo muito pesado). 

A melhoria encontrada consistiu em, juntamente com a manutenção e a 

engenharia, desenhar um suporte que permitisse que que o CFM fosse disposto no raio da 

shell onde é necessário e que, por este motivo, apenas fosse preciso um operador a 

desenrolar a fibra ao longo de todo o molde.  

Depois de aprovado o desenho técnico desenvolvido no software SolidWorks 

(Anexo B), foi construída a estrutura e colocada no molde, como se pode observar nas 

Figura 24 e Figura 25. 

Para além da diminuição das pessoas alocadas à tarefa, esta passou a ser feita de 

uma forma muito mais ergonómica (é a estrutura que suporta o peso da fibra), e permitiu 

reduzir em metade (30 minutos) o tempo de colocação do filamento na shell, já que todo 

o processo é mais rápido pois a fibra já está na posição indicada e não implica 

movimentações dos operadores ao longo do molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Estrutura para colocação 
de CFM 
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Ação Nº6 – Corte de fibras na zona da root 

Os problemas de qualidade na estrutura das pás eólicas são, atualmente, o maior 

desafio sentido na empresa. Durante o processo produtivo da Main Shell, devido às 

questões de qualidade, foi adotado um novo método de lay-up em que um dos novos 

procedimentos tem como objetivo mitigar o aparecimento posterior de ondas na estrutura 

da pá. Estas ondas podem ter origem em vários momentos relacionados com o lay-up, 

nomeadamente a aplicação das camadas de fibras, colocação do core e de todos os pré-

fabricados constituintes da pá eólica, e são provocadas pelo incorreto acondicionamento 

das fibras no molde. 

Assim, com o intuito de combater este desafio, após o lay-up, é feita a abertura do 

saco de vácuo para que se possa acomodar as camadas de fibras através do seu alisamento. 

Este é um processo pouco otimizado e com vários pontos a melhorar, como irá ser 

explicado de seguida. 

Durante o acompanhamento deste procedimento, e depois de brainstormings com 

as equipas de engenharia e produção, foi notória a necessidade de alterar o método 

utilizado já que uma das grandes dificuldades que os colaboradores apresentavam estava 

no processo de alisamento da fibra na zona da root. Devido ao elevado comprimento das 

fibras que estão dispostas de um lado ao outro do molde, o trabalho dos operadores exigia 

que as camadas das fibras fossem cortadas a meio, para que as operações de retrabalho 

conseguissem ser efetuadas corretamente. No entanto, esta tarefa era feita numa posição 

não ergonómica e demorava cerca de 2h43 à produção. 

A solução encontrada passou por cortar previamente as primeiras e segundas 

camadas de fibras no edifício do corte, dividindo a fibra grande em duas peças, tal como 

mostra a Figura 26. No total, serão preparadas 88 fibras “à priori” que permitem que a 
produção não tenha que as cortar no momento de retrabalho.   

As vantagens desta alteração abrangeram os vários departamentos envolvidos 

(corte, produção e melhoria contínua). Relativamente ao corte, esta modificação permitiu 

que a preparação das fibras fosse realizada de forma mais rápida (fibras pequenas), 

melhorou a logística de armazém e não envolveu quaisquer constrangimentos em termos 

de espaço. Em relação à melhoria contínua, foi necessário alterar os standards de fibras 

alocadas aos carros, no entanto, como as fibras irão ser colocadas no mesmo tubo (suporte 

para o seu enrolamento), tal como por exemplo as fibras P_SG170_HMUD_SS_22_2A e 

P_SG170_HMUD_SS_22_3A, não foi necessário a aquisição de novos carros para o 

abastecimento. 
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Figura 26 - Layout das peças cortadas a meio na zona da root 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à produção, este novo procedimento permitiu melhorar a 

acomodação das fibras já que estas já estão cortadas a meio e, consequentemente, 

aumentar a qualidade da peça. Beneficiou, também, a ergonomia dos colaboradores que 

passaram a transportar fibras menos pesadas e, como estas se encontram no mesmo tubo, 

conseguem abastecer as duas de cada vez que se deslocam. Todas estas alterações 

possibilitaram a redução do tempo de ciclo em 66,7%, já que este procedimento passou a 

ser realizado em menos de uma hora. 

 

Ação Nº8 - Criação de suporte para posicionamento da Main Cap 

Como dito anteriormente, as ondas longitudinais podem surgir por várias questões 

relacionadas também com a incorporação dos pré-fabricados na Main Shell (SS e PS). Um 

destes processos é o da Main Cap, que é colocada entre a zona da root e a tip, numa 

distância pré-definida pela engenharia. Este é um processo crítico desempenhado pelos 

movimentadores e pelos trabalhadores responsáveis pelo lay-up, com o apoio da equipa 

de engenharia da área.  

 De uma forma breve, esta é transportada com recurso a uma galáctica que vai 

descendo, de uma forma cuidadosa, até à posição onde irá ser pousada. Os colaboradores 

vão indicando ao movimentador os ajustes necessários na sua posição, até que esta seja 

pousada no cimo das camadas de fibras, a uma distância de 2500 mm dos bushings (Figura 

27). É neste processo que podem ocorrer várias ondas responsáveis por defeitos na 

estrutura da peça final já que, quando o pré-fabricado é colocado sobre a fibra e core, pode 

haver a movimentação da ponte que a transporta resultando na deslocação da main cap 

ao longo do molde e, consequentemente, na deslocação das camadas de fibra de vidro, 

causando as ondas longitudinais.  

 Para solucionar este desafio, foram discutidas várias ideias com as equipas de 

engenharia, melhoria contínua e produção. Chegou-se à conclusão que a solução passaria 

por construir um suporte que garantisse que ao posicionar a Main Cap na shell, esta ficasse 

encostada ao suporte com o comprimento que respeitasse a especificação de 2500 mm 
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longitudinais de distância na zona da root (cota definida pela engenharia). Desta forma, 

restringir-se-ia o movimento da peça ao longo do lay-up e, por conseguinte, eliminar-se-ia 

o aparecimento das ondas. Assim, delineou-se que a equipa de melhoria contínua ficaria 

responsável pelo desenho de uma ferramenta que permitisse desempenhar as funções 

propostas. 

 O desenho técnico foi desenvolvido no software SolidWorks (Anexo C) e, após 

validação pelas equipas anteriormente mencionadas, foi implementado na shell PS e SS dos 

vários moldes, tal como se pode ver na Figura 28. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a aplicação desta melhoria, foi possível observar uma redução abrupta do 

número de não conformidades na zona da main cap e, também, no tempo despendido com 

a correta incorporação do pré-fab no molde, já que esta passou a ser colocada no raio 

nominal especificado pela engenharia, facilitando o trabalho dos operadores e 

movimentadores. O tempo de ciclo diminuiu 30 minutos por cada lado da Shell. 

Considerando os 6 colaboradores envolvidos, a medida resultou numa poupança de 

96,96€/peça:  

Poupança  = 1ℎ𝑜𝑟𝑎 ×  6 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ×  16,16 𝑚ã𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 96,96€ /𝑝𝑒ç𝑎 

 

Ação Nº9 – Criação de Standard Work  

Durante os brainstormings e conversas informais realizadas com operadores da 

produção e equipa de engenharia, foram identificadas várias questões associadas a 

problemas com standard works desatualizados ou até mesmo falta destes. 

Figura 27 - Preparação para colocação 

da Main Cap sem suporte  

Figura 28 - Posicionamento da 

Main Cap com auxílio do suporte 

ajustado 
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 Um dos pontos críticos identificados foi a falta de um documento por parte dos 

movimentadores responsáveis pela desmoldagem da pá, que indicasse quais operações a 

serem desempenhadas e de que forma estas devem ser executadas. Esta falta de standard 

work suscitava o aparecimento de danos na peça durante a sua desmoldagem na zona da 

root nos vários turnos pois nem todos realizavam o processo da mesma forma. Isto 

acontecia porque a pá eólica é mais pesada no lado Trailing Edge e, como tal, a 

desmoldagem deve ser feita de acordo com o centro de massa da peça, estando o liftpoint 

(ponto utilizado para desmoldar) mais deslocado à direita.  

Desta forma, através do acompanhamento do processo com ajuda dos 

movimentadores responsáveis e o engenheiro responsável pela área, foi identificado que 

o terceiro parafuso é o que tem de ser aparafusado primeiro com o anel de desmoldagem, 

sendo este um ponto crítico no procedimento. Assim, no Anexo D, encontra-se uma das 

páginas com o standard work elaborado, atualizado e revisto pela engenharia e 

movimentadores. Este foi impresso e colocado disponível no posto de trabalho dos 

movimentadores. 

Com esta ação de melhoria foram então eliminadas as imperfeições na 

desmoldagem da peça, garantido que todos os operadores desempenham a sua função da 

mesma forma nos vários turnos. 

 

Ação Nº10 – Verificação de procedimentos standard - tubagens de vácuo do 

molde  

No início do processo de infusão da peça, verificou-se que em alguns dos moldes 

existiam falhas que impediam que a infusão ocorresse. Depois de ser feito o 

acompanhamento do processo e de realizar reuniões com os engenheiros responsáveis 

pela infusão, chegou-se à conclusão que não era feita a verificação do estado das tubagens 

de vácuo do molde. Estas tubagens são extremamente importantes para o processo de 

infusão pois, se estas se encontrarem obstruídas e não forem trocadas/verificadas no 

momento devido, as tubagens enchem-se de resina resultando na obstrução das bombas 

e, consequentemente, em falhas na impregnação da peça que resultavam em áreas 

brancas, isto é, defeitos na peça. 

A não realização desta verificação implicava a troca das várias tubagens no molde, 

atrasando todo o processo de infusão em uma a duas horas, dependendo da 

disponibilidade das equipas da manutenção no momento.  

Assim, a resposta a este desafio passou pela verificação das tubagens de vácuo do 

molde durante a preparação e limpeza do mesmo, a criação de um standard work (Anexo 

E e Anexo F) com o procedimento de verificação e a formação das equipas responsáveis. 

Para além disso, foi criado um sistema de gestão visual, com todas as validações de 
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procedimentos necessárias, para garantir que as possíveis causas dos problemas de 

qualidade existentes à data são realizadas, tal como o Anexo G mostra.  

Este sistema foi colocado num dos lados dos quadros de seguimento e funciona da 

seguinte forma: inicialmente os cartões de validação estão a vermelho indicando que o 

procedimento ainda não foi realizado; depois dos colaboradores efetuarem as tarefas 

relativas à ação em causa, os líderes gat têm a responsabilidade de virar para o outro lado 

os cartões de validação (Figura 29) mostrando o lado verde que indica que o procedimento 

foi efetuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a implementação do sistema de gestão visual, todas as pessoas interessadas 

(engenharia, produção e qualidade) conseguem verificar se todas as validações críticas para 

a qualidade da peça (Critical to Quality – CTQ) foram efetuadas eliminando, desta forma, 

muitas das faltas de verificação existentes até então que levavam ao aparecimento de 

defeitos. Permitiu, também, garantir que todos os turnos realizam as operações standard 

da mesma forma.  

Com esta alteração, foram visíveis as melhorias no processo de infusão sendo que 

este passou a ocorrer sem tempos de espera ou retrabalhos, resultando na eliminação de 

tempos de retrabalho em duas horas, na redução do tempo de infusão em 45% e na 

prevenção de aparecimento dos defeitos. 

 

Ação Nº11 – Implementação da Infusão Direta 

Outro dos processos mais desafiantes para a produção da pá eólica é a infusão da 

peça. São utilizados vários materiais neste processo, nomeadamente os suportes para as 

mangueiras (cristos), as mangueiras (de diferentes formas e dimensões), os bidões com a 

resina, abraçadeiras e passadores.  

 A infusão da peça ocorre através das mangueiras que são colocadas nos bidões com 

resina e que, através do vácuo, permitem a impregnação desta no molde. Os principais 

Figura 29 - Cartões de Validação verificações Main Shell standard 
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desafios encontrados durante este processo são a quantidade de resina utilizada e o facto 

de ser um processo muito longo. Este exige o acompanhamento permanente de vários 

colaboradores responsáveis por controlar o abastecimento de cada bidão, as mangueiras 

que vêm das máquinas de resina e as próprias máquinas, o controlo de temperatura do 

molde e dos canais de infusão da shell, perfazendo um total de onze colaboradores 

responsáveis. 

 Desta forma, juntamente com as equipas de engenharia (responsáveis pela infusão) 

e os próprios colaboradores, foi pensada uma alternativa que permitisse reduzir os 

desperdícios do processo de infusão. 

Chegou-se à conclusão de que a alternativa possível seria a implementação da 

infusão direta, que consiste na impregnação da resina diretamente através das mangueiras 

ligadas às máquinas de mistura.  

Os ganhos com a utilização desta nova metodologia abrangem a redução do tempo 

de ciclo, a redução de custos de material, redução da mão de obra utilizada, aumento de 

ergonomia e diminuição do excesso de processamento e defeitos. 

Com a utilização da infusão direta, são necessárias menos sete pessoas 

comparativamente à infusão normal, sendo que apenas quatro colaborares são 

responsáveis pelas máquinas, controlo dos parâmetros de infusão e temperatura do 

molde.  

Com a libertação de funções de não valor acrescentado nestas sete pessoas, é 

possível alocá-las a outras tarefas que permitam acrescentar valor ao produto final, como 

por exemplo: preparações ao longo da shell, apoio a outras equipas da área de produção, 

preparação de kits termopares e arrumação e limpeza da área. Estas preparações em vez 

de demorarem três horas com apenas quatro operadores, passaram a demorar apenas 

uma hora com 10 operadores alocados às funções permitindo, assim, reduzir o tempo de 

ciclo total da Main Shell em 10%.  

Para além disso, aumenta a segurança e ergonomia no posto de trabalho já que os 

colaboradores não têm que permanecer em contacto direto inalar os vapores da resina que 

são extremamente prejudiciais à saúde dos mesmos. 

Esta melhoria permitiu ainda obter um maior controlo no consumo de resina 

utilizada, já que a quantidade da mesma é definida pela engenharia e inserida nos 

parâmetros da máquina de mistura, diminuindo os custos associados ao material gasto.  

Complementariamente às vantagens abordadas acima, o erro humano associado 

ao processo é também menor visto que a impregnação de resina na peça é realizada por 

indicadores da máquina e não pelos operadores, aumentando a qualidade da peça e 

diminuindo o tempo de ciclo associado a possíveis reparações. 
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Por fim, em termos de custos, foi possível poupar 90,63€ (custo de mangueira de 

1,59€/metro) sendo que se reduziu em 57 metros a utilização de quantidade de material 

de mangueiras utilizado pois, na infusão normal o consumo de material é de 267 metros e 

na infusão direta a quantidade é reduzida para 210 metros.  

 

Ação Nº13 – Atualização dos kits de infusão 

Tal como dito anteriormente, a infusão é um dos processos críticos onde muitas das 

melhorias podem ser realizadas. Deste modo, durante os vários períodos de 

acompanhamento realizados ao longo do processo de infusão, verificou-se que muitos dos 

desafios apresentados pelas equipas decorriam dos erros existentes nas dimensões das 

mangueiras dos kits de infusão (preparados pelos operadores da sala de subcomponentes), 

ou até mesmo pela falta dos mesmos no momento necessário, provocando retrabalho e 

atrasos na produção da Main Shell. Além do mais, os erros das dimensões dos kits e a falta 

de um standard work percetível disponível, dificultavam a formação de novos 

colaboradores durante a formação prática do processo de infusão. Assim, sendo a sala de 

subcomponentes uma sala de suporte à produção que prepara muitos materiais e kits 

usados em vários locais do chão de fábrica, importa otimizar a eficiência dos seus processos 

e eliminar os erros de preparação existentes.  

Foram implementadas melhorias que permitiram mitigar as falhas de medidas dos 

kits. Uma destas ações consistiu em definir, juntamente com a engenharia e produção, 

novas dimensões paras as mangueiras utilizadas e redesenhar o standard work disponível 

para a preparação dos kits, dado que os colaboradores se queixavam que este não era 

adequado às suas tarefas (Anexo H). O novo standard work com todas as dimensões 

necessárias à produção e as peças constituintes bem definidas encontra-se representado 

na Figura 30. 

Esta ação permitiu ainda a otimização das dimensões das mangueiras, diminuindo 

os custos associados ao material gasto e, também, a quantidade de resina utilizada durante 

o processo, resultando numa poupança de 9,17€ por shell.  
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Figura 30 – Novo Standard Work Kit Infusão Main Shell 

Figura 31 - Quadro Cartas Kanban - sala de 
subcomponentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para solucionar a questão das faltas de kits no momento necessário da produção, 

foi desenvolvido um sistema de gestão visual de cartas kanban. Os colaboradores preparam 

os kits necessários dependendo da colocação de uma carta no quadro kanban criado Figura 

31) e identificam-no. Por sua vez, quando a produção necessita do kit, retira-o da sala de 

subcomponentes, colocando novamente a carta no quadro.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um exemplo do sistema visual kanban a ser utilizado encontra-se representado nas 

Figura 32 e Figura 33. De notar que estes kits são agora preparados também com cartões 
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Figura 32 – Instrução de Trabalho 
para carta Kanban 

Figura 33 – Carta Kanban com parte 
do kit respetivo preparado 

Instrução de Trabalho - Main Shell  Colagem

5 M

0,45  M

0,45  M

0,45  M

0,45  M

criados com instruções de trabalho de cada mangueira formando, posteriormente, o kit 

necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos desafios apresentados acima, existem ainda muitos materiais necessários 

à produção de pré-fabricados que são armazenados na sala de subcomponentes (tacky 

tape, fita-cola, guitter tape, etc) que não se encontravam identificados, originando falhas 

na comunicação e tempo despendido na sua procura.  Foi então aplicado um dos 5S´s, o 

Seiton, que consistiu na organização e separação dos materiais em diferentes caixas e na 

sua identificação com os nomes dos materiais correspondentes (Anexo I). Com esta 

melhoria, os colaboradores apenas se tinham que se deslocar à caixa respetiva com o 

material, melhorando a comunicação e levando a menos erros. Permitiu, também, a 

melhor comunicação com a logística que para repor o material apenas tinha que verificar 

se as caixas identificadas com o material se estavam vazias ou não.  
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Área PosiçãoNº Problema Ação Departamento Responsável

1

Elevado tempo de ciclo na 

preparação do cabo LPS;

Excesso de deslocações dos 

colaboradores entre

 o edífico dos moldes e 

acabamentos.

Colocar preparação dos cabos LPS nos 

colaboradores responsáveis pela sala de 

subcomponentes. 

Criação de novo fluxo de informação

 entre a logística, sala de 

subcomponentes e produção.

Melhoria 

contínua 

Logística 

Produção

MC 

JH

RC 

2

Fibras necessárias para 

revestimento do cabo 

LPS  são laminadas em cada

uma das posições P1, P2 e P4

Transferir operações de corte de fibra 

para o corte;

Criação de novo fluxo de informação 

entre corte, logística e produção.

Melhoria 

contínua 

Logística 

Produção

MC 

JH

JV 

3
Reduzir o tempo de ciclo dos 

reforços

Criar 2 equipas a trabalhar 

ao mesmo tempo nos reforços TE e LE
Produção PR

4

Não há equipas de reparação 

suficientes

 para assegurar que não haja 

tempo de inactividade

Equipas de retrabalho adicionais 

(externas)

Recursos

 Humanos
TR

5
Desvios de impregnação na 

camada exterior

Mitigar a falha de impregnação

 usando a membrana VAP no molde
Produção PR

6

Fibras necessárias para 

revestimento do cabo 

LPS  são laminadas em cada

uma das posições P1, P2 e P4

Transferir operações de corte de fibra 

para o corte;

Criação de novo fluxo de informação 

entre corte, logística e produção.

Melhoria 

contínua 

Logística 

Produção

MC 

JH

JV 

7

Elevado tempo de ciclo de 

preparação de laminações de 

LOPC e elevado tempo de ciclo de 

P2

Transferir as laminações LOPC 

de P2 para P1 em paralelo
Produção PR

8
O atual retrabalho obriga

 a extensas áreas de retrabalho

Novo catálogo (simplificado) 

de categorias de retrabalho
Qualidade JS

P4 9

Fibras necessárias para 

revestimento do cabo 

LPS  são laminadas em cada

uma das posições P1, P2 e P4

Transferir operações de corte de fibra 

para o corte;

Criação de novo fluxo de informação 

entre corte, logística e produção.

Melhoria 

contínua 

Logística 

Produção

MC 

JH

JV 

Plano de Ações de Melhoria 

P1

P2

Acabamentos 

Tabela 11 - Plano de ações de melhoria para Acabamentos 

3.4.5 Ações Área Acabamentos 

 Tal como mencionado anteriormente, foi também delineado um plano de ações 

para a área dos acabamentos. Este é apresentado na Tabela 11, onde se encontram 

indicados os problemas, ações, departamentos envolvidos e responsáveis pela 

implementação das referidas melhorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Nº 1 – Otimização do fluxo produtivo e de informação do cabo LPS 

Depois de analisadas, em detalhe, as atividades correspondes à posição P1 do 

edifício dos acabamentos, verificou-se que uma das tarefas que contribuía para o seu 

elevado tempo de ciclo era a preparação de um cabo necessário à constituição da pá eólica 

na linha de produção. É importante referir que apesar desta ação ser diretamente 

relacionada com a posição 1 dos acabamentos, a tarefa é, em parte, partilhada por um dos 

pré-fabricados, a web e, por isso, as melhorias acabam por ser partilhadas nos dois postos.  
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 Desta forma, entre as várias sessões de brainstorming efetuadas com o orientador 

da empresa, equipas dos acabamentos e produção, percebeu-se que esta era uma das 

tarefas que poderia reduzir abruptamente o tempo de ciclo associado à P1. Iniciou-se, 

assim, o estudo da preparação do cabo Lightening Protection System (LPS) pelos 

colaboradores. Esta ação teve como principal objetivo a implementação de melhorias no 

fluxo produtivo e de informação de necessidades do cabo LPS, sendo fundamental retirar 

as atividades de valor não acrescentado alocadas à P1.  

 De uma forma breve, a importância do cabo LPS na constituição da pá eólica 

prende-se com a proteção contra as descargas elétricas dos raios a que as turbinas eólicas 

estão sujeitas. O sistema de proteção contra raios deve proteger os componentes 

mecânicos contra danos, bem como assegurar que os componentes elétricos e eletrónicos 

não sejam destruídos ou sujeitos a tensão excessiva (Hau, 2006). Este sistema permite que 

uma vez que a eletricidade atinga a turbina eólica, esta seja distribuída através do sistema 

elétrico diretamente para equipamentos específicos no interior dos constituintes da 

turbina. Além disso, é de notar que, por este cabo ser composto por um material muito 

caro, o cobre, representa uma elevada percentagem das despesas económicas da empresa 

em questão.  

 Estes cabos são colocados nas webs do SG170 no edifício dos moldes, e na posição 

1 do edifício dos acabamentos. A preparação do cabo LPS sofre vários processos de corte 

da estrutura e ligações elétricas que implicam a interrupção das atividades de valor 

acrescentado, aumentando o tempo de ciclo da produção das pás eólicas. Para além disso, 

a sua preparação requer quatro operadores, dois nas webs e dois na P1. Só na P1, a tarefa 

apresenta um tempo de ciclo de aproximadamente 2 horas. 

 A solução estudada de forma a responder a este desafio consiste na transferência 

de funções na preparação do cabo LPS da linha de produção das webs e P1, para a sala dos 

subcomponentes. Esta sala, tal como dito anteriormente, dedica-se à preparação de vários 

componentes necessários à constituição do produto final, funcionando como uma sala de 

suporte à produção. 

 Para implementar este projeto, foi fundamental analisar as necessidades reais do 

cabo LPS, criar um fluxo de informação para satisfazer as necessidades da produção, retirar 

tarefas de não valor acrescentado ao processo, e desenvolver uma forma de otimizar a 

produção deste componente na sala dos subcomponentes. Foram, então, utilizadas várias 

ferramentas que permitiram compreender os desafios encontrados. 

 Com o objetivo de analisar as falhas do fluxo produtivo da preparação do cabo LPS 

para as webs e zona dos acabamentos, foi utilizado o software Signavio Process Manager 

(versão académica) para representar o processo, recorrendo à notação Business Process 

Model and Notation 2.0, como é possível observar na Figura 34. 
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O processo começava com a criação do Plano Diretor de Produção (PDP), que é 

partilhado no sistema de informação. A equipa de operadores de produção recebia a 

informação para a preparação dos pré-fabricados, e iniciava o processo de preparação das 

webs e kit de cabo LPS que era, posteriormente, montado na web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Depois destas atividades, os operadores da posição P1 recebiam a informação de 

como a pá SG170 está na posição P1, iniciando o processo de preparação do cabo LPS. Para 

tal, os operadores dirigiam-se ao edifício dos moldes onde começavam por cortar 

arbitrariamente medidas do cabo LPS regressando, de seguida, ao edifício dos 

acabamentos pela mesma via, iniciando o subprocesso de preparação dos kits LPS (Anexo 

J). Em seguida, o operador preparava as ligações elétricas dos quatro cabos, fixando o cabo 

LPS na pá eólica.  

 Através do BPMN desenvolvido, é possível observar alguns desafios encontrados no 

fluxo de informação. Observando o comportamento dos operadores na posição P1, estes 

têm que aguardar receber informação do momento em que o cabo LPS é necessário na 

posição, interrompendo as tarefas fundamentais que estão destinadas a esta posição. 

 Para analisar a movimentação feita pelo operador desde o edifício dos 

acabamentos até ao edifício dos moldes para recolher o cabo LPS, foi criado um Diagrama 

Spaghetti - Figura 35, de acordo com uma parte do atual layout da empresa apresentado 

anteriormente. 

 Somando todos os metros percorridos entre os dois edifícios, no total, o operador 

deve percorrer seiscentos e sessenta e dois metros (662m) no caminho entre deslocar-se 

Figura 34 - Preparação cabo LPS “As-Is” 
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ao edifício dos moldes para recolher o cabo LPS, e retornar ao seu posto de trabalho nos 

acabamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Para além da movimentação, existem várias outras questões e desperdícios 

associados à preparação deste componente pelos colaboradores, nomeadamente o tempo 

que a sua preparação exige. Para uma melhor compreensão das causas do elevado tempo 

de ciclo da preparação do kit do cabo LPS, foi utilizada uma das sete Ferramentas da 

Qualidade, o Diagrama de Ishikawa, representado na Figura 36. Este foi construído a partir 

das várias observações realizadas e através de uma análise pormenorizada do processo 

produtivo e reuniões de equipa de engenharia, produção e supervisores da área dos 

acabamentos da posição 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Subcomponentes 

Figura 35 – Diagrama de Spaghetti 

Figura 36 – Diagrama de Ishikawa Preparação cabo LPS 
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Utilizando esta ferramenta e após a sua análise, foi possível concluir que são várias 

as causas que contribuem para a origem do problema analisado. Relativamente à Mão de 

Obra, uma das principais causas está relacionada com a falta de experiência no 

manuseamento do cobre e a falta de formação que é dada aos colaboradores nas novas 

tarefas desempenhadas. Além disso, em relação ao método utilizado a maior causa 

apontada pelas equipas é a falta da atualização do standard work disponível que permita 

aos operadores desenvolverem o seu trabalho de forma correta e eficiente, originando 

muitas vezes falhas técnicas por falta de medidas standard e, consequentemente, 

retrabalhos. Adicionalmente, no que se refere ao material, os motivos que originam o 

elevado tempo de ciclo estão relacionados com o facto de o cabo LPS não ser colocado num 

local específico no chão de fábrica e não estar perto do edifício dos acabamentos, 

resultando em tempo despendido na movimentação e existirem defeitos do material 

provocados pela falta de aprovisionamento do cobre que oxida à temperatura ambiente. 

Por fim, surge a questão associada às máquinas utilizadas para a tarefa, em que a principal 

causa é a falta de ferramentas/máquinas adequadas à sua preparação. 

 De acordo com o que foi exposto acima, é fundamental encontrar soluções que 

permitam enfrentar estes desafios. A principal solução proposta é a criação de um novo 

fluxo de informação com um novo subprocesso associado.  

 Mais uma vez, foi utilizado o software Signavio Process Manager (versão 

académica) para representar o novo processo (Figura 37). De uma forma mais detalhada, 

o novo subprocesso, inicia-se com a criação do Diretor de Planeamento da Produção (PDP), 

que é partilhado no SAP e depois enviado para a logística responsável pela área dos moldes. 

Com esta exigência, a logística precisa de verificar a Bill of Materials (BOM) necessária para 

o carro logístico P1 e a sua disponibilidade no armazém. Posteriormente, se os materiais 

estiverem disponíveis, o operador recolhe-os do armazém de acordo com a lista técnica, 

preparando o carro logístico para a posição P1. Seguidamente, os operadores da sala de 

subcomponentes começam a preparar o Kit LPS, onde agora o processo implica as 

medições dos quatro cabos para um método mais preciso. Quando este kit está pronto, a 

logística recebe informações da sala de subcomponentes e recolhe o cabo LPS, juntando-o 

ao carro P1 e entregando-o no edifício de acabamentos. Depois, os operadores do edifício 

dos acabamentos só têm de receber o carro da logística, preparar as ligações elétricas entre 

os cabos, e finalmente colocar o cabo sobre a pá acabada. 
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Figura 37 - Preparação Cabo LPS “To-Be” 
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Percurso Operador
Distância Percorrida 

(m)

Acabamentos (P1 e P2) -

 Zona Subcomponentes
662

Sala Subcomponentes 21

Redução 96,83%

 Esta ação, resultou em várias vantagens para a produção. Com a criação do novo 

processo, foi possível reduzir os movimentos do operador em aproximadamente 97%, visto 

que agora os colaboradores da sala de subcomponentes apenas necessitam de se dirigir à 

mesa de trabalho que se encontra ao lado da sala dos subcomponentes (21 metros de 

distância), tal como se pode analisar na Tabela 12.  

 

 

 

 

 

Tabela 12- Redução distância percorrida cabo LPS 

 Para além do novo fluxo de informação, foram criadas outras medidas para 

melhorar o subprocesso de preparação do cabo LPS na sala de subcomponentes, com o 

objetivo de reduzir o elevado tempo de ciclo da sua preparação. Uma das medidas 

aplicadas consistiu no desenvolvimento de um novo standard work juntamente com a 

equipa de engenharia (como se mostra no Anexo K), que permitiu aos colaboradores 

diminuir o tempo despedido na tarefa e levou à ocorrência de menos erros e retrabalhos 

no momento de aplicar o cabo na estrutura da pá eólica. Para tal, foi necessário dar 

formação aos colaboradores da sala de subcomponentes no terreno e, adicionalmente, foi 

feita a marcação das medidas a cortar dos cabos LPS na mesa de trabalho utilizada, com o 

objetivo de evitar desperdícios de material e efetuar a tarefa com maior rapidez. Depois de 

realizar a ação de formação com os colaboradores, percebeu-se que era essencial 

disponibilizar ferramentas adequadas ao corte deste tipo de material e, por este motivo, 

foi feito um pedido de compra de ferramentas adequadas a cabos de cobre e de ligação 

entre os seus fios. 

A criação do novo fluxo de informação entre a logística, operadores da sala de 

subcomponentes e operadores da P1 permitiu que a logística ficasse encarregue da grande 

parte da tarefa, isto é, as distâncias percorridas pelos operadores entre os edifícios.  

Por fim, importa ainda sublinhar que o objetivo inicial de reduzir o tempo de ciclo 

na posição P1 dos acabamentos foi atingido pois, com a atribuição das novas tarefas aos 

colaboradores da sala de subcomponentes, foi possível eliminar o tempo despendido na 

preparação do cabo na P1 e, desta forma, eliminar as duas horas associadas ao processo 

inicial.   
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Ações Nº2, Nº6, Nº9 - Otimização do corte de fibras para as posições P1,P2 

e P4 

Nas várias posições dos acabamentos ainda existem várias outras atividades que 

acrescentam tempo de ciclo às tarefas standard de cada uma das posições. Por 

conseguinte, no seguimento do acompanhamento do processo do cabo LPS, foram várias 

as questões discutidas com os supervisores e líderes gat das equipas das posições P1, P2 e 

P4. 

Depois do cabo LPS ser preparado e cortado em P1, é necessário protegê-lo com 

várias camadas de fibras que se aplicam na estrutura da pá eólica, nas várias posições 

determinadas para o efeito (P1, P2 e P4). Para tal, o colaborador tinha que se deslocar 

desde as posições onde a fibra é necessária até à sala de reparações, cortando a fibra e 

preparando-a adequadamente. Em cada uma das preparações e deslocações, os 

operadores da P1, P2 e P4 demoravam cerca de 36 minutos, 34 minutos e 45 minutos, 

respetivamente (Anexo L).  

A melhoria apresentada consistiu em passar a preparação destas fibras para a área 

de corte. A preparação e distribuição das fibras foi dividida entre a posição P1 e as posições 

P2 e P4, visto que o processo de abastecimento difere em P1. 

Para este efeito, foi necessário realizar várias reuniões de brainstorming com as 

equipas de corte, logística, área de acabamentos e melhoria contínua com o objetivo de 

definir alguns pontos e responsabilidades: a localização da estrutura nas posições P2 e P4 

- Logística; a criação de estrutura para colocar fibras nas posições – Logística; a quantidade 

de unidades por caixa e quantidade de caixas por estrutura – Melhoria Contínua e Logística; 

o Standard de abastecimento e identificação das cestas - Melhoria contínua; o corte das 

fibras e identificação das mesmas – Corte; e a criação de fluxo de informação entre 

logística, corte e acabamentos utilizando a software Signavio Process Manager para criação 

do BPMN - Melhoria Contínua, representada na Figura 38. 
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Figura 38 - Fluxo de informação fibras cabo LPS P2 e P4 
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 O fluxo de informação criado conta com os três departamentos e irá ser feita uma 

breve descrição do mesmo nos parágrafos seguintes. 

A logística realiza, diariamente, uma rota programada pré-definida nas várias 

posições dos acabamentos (a partir da posição P2). Com a nova atualização de funções, a 

logística assume agora a verificação do estado das caixas, se cheia ou vazia, sendo que se a 

caixa estiver cheia a logística pode terminar a sua rota sem se preocupar com um 

reabastecimento da área. Se, pelo contrário, a caixa com as fibras estiver vazia, a logística 

dirige-se ao armazém de corte preparando a caixa (P2 ou para P4), consoante a necessidade 

de novas fibras. Depois, durante o percurso do comboio logístico, a logística abastece as 

caixas nos suportes colocados nos zonings criados (Figura 39) e finaliza a sua rota, 

regressando ao armazém. 
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Figura 39 - Zoning com caixas de Fibra 
LPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A produção apenas necessita de verificar se o cabo LPS está na posição especificada 

da pá e, se sim, dirigir-se ao zoning onde se encontram as caixas com as fibras, recolhê-las, 

assinalando a presença de caixa cheia/vazia conforme o seu estado e, por fim, aplica as 

fibras na especificação do cabo LPS.  

 Por sua vez, o corte de fibra funciona de forma independente já que prepara as 

fibras para os cabos conforme uma ordem de corte de fibras criada pela engenharia depois 

do planeamento de produção semanal. Como resultado, o corte de fibra apenas tem que 

garantir que cumpre este processo, abastecendo as caixas que irão, seguidamente, ser 

transportadas pela logística.  

Para a P1 apenas foi necessário incorporar estas fibras do cabo LPS durante a 

preparação do carro MIA, que já é utilizado pela logística para transportar fibras 

necessárias às tarefas alocadas à posição. Este novo fluxo está representado na Figura 40. 
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Tabela 13 – Redução das distâncias percorridas e do tempo de ciclo da tarefa na 
preparação das fibras cabo LPS 

 Tarefas Operador

(Deslocação + 

Corte)

Distância Percorrida

(m)

Nova Distância 

Percorrida

(m)

Tempo de 

Ciclo 

(min)

Novo Tempo 

de Ciclo 

(min)

Redução 

Distância 

Percorrida

Redução 

Tempo de 

Ciclo 

P1 72 0,5 36 2 99% 94%

P2 66,6 25,6 34 2 62% 94%

P4 201,7 26,7 45 2 87% 96%

Figura 40 - Fluxo de informação fibras cabo LPS P1 
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Com a implementação desta nova distribuição de funções foi possível reduzir a zero 

o tempo despendido pelos colaboradores na preparação destas fibras dos acabamentos, já 

que toda a preparação e distribuição de fibra, é feita fora da linha de produção destas 

posições.  

Assim, como é possível analisar pela Tabela 13, através da realocação de 

responsabilidades de tarefas ao corte e à logística, foi possível diminuir em grande parte, 

quer as distâncias percorridas, quer o tempo de ciclo das operações efetuadas. Desta 

forma, mais uma vez, os colaboradores de cada umas destas posições conseguiram efetuar 

as suas atividades de forma mais eficiente, reduzindo abruptamente as tarefas de não valor 

acrescentado, nomeadamente as movimentações. 
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3.4.6 Resultados 

 Com a implementação das ações de melhoria concluídas, importa agora avaliar os 

resultados alcançados com cada uma das ações realizadas. De uma forma geral, todas as 

sugestões apresentadas manifestaram uma grande adesão por parte de todos os 

colaboradores e equipas de funções suporte (engenharia, qualidade e logística).  

 Assim, nesta secção será feita a descrição e análise de todos os resultados obtidos 

em termos de melhoria de processo e redução de custos, tendo em conta os objetivos 

definidos previamente. 

De forma a apresentar estes resultados e analisar o seu impacto no processo, foi 

construída uma tabela resumo dividida por Main Shell e acabamentos (Tabela 14): 

 

 

Área Ação de Melhoria Implementada Resultados Alcançados

- Redução em 20%  das deslocações em vazio para 

colocação da fibra no molde (diminuição do tempo em 40  

minutos)

- Redução em 33% das deslocações em vazio  para 

colocação de core  no molde (diminuição do tempo em 1h10)

- Aumento da ergonomia dos colaboradores 

durante a tarefa

- Redução de 50% do tempo de ciclo no transporte de CFM

- Redução de recursos: menos 2 pessoas alocadas à 

colocação de CFM na shell

Ação Nº3: Otimização das 

deslocações necessárias para 

abastecimento de fibra e core

- Aumento da ergonomia dos colaboradores

- Aumento da qualidade da peça

- Redução do Tempo de ciclo em 66,7%

Ação Nº6: Corte de Fibras no 

processo de corte ao invés de 

durante a produção
MAIN 

SHELL

- Normalização do processo nos vários turnos

- Verificação de todos os processos standard necessários

- Redução do número de não conformidades

-  Eliminação do tempo de retrabalho de 2 horas no processo 

de infusão

- Redução do tempo de infusão em 45%

Ação Nº10: Verificação de 

procedimentos standard  - tubagens 

de vácuo do molde 

- Aumento da qualidade da peça

- Diminuição do número de não conformidades

-  Redução de recursos: menos 6 colaboradores alocados à 

tarefa

- Redução do tempo de ciclo em 45%

- Redução de custos em 96,96€/peça

Ação Nº8: Criação de suporte para 

posicionamento da Main Cap

Ação Nº9: Criação de Standard Work 
- Normalização do processo nos vários turnos

- Redução do número de não conformidades
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Tabela 14 - Resultados alcançados com a Aplicação das Ações Implementadas 

Desta forma, a tabela desenvolvida permite destacar que, de uma forma geral, 

todos os resultados obtidos estão relacionados com a redução/eliminação de tarefas de 

não valor acrescentado, aumento da qualidade da peça e redução de não conformidades 

(ondas), redução de custos e de mão de obra alocada a tarefas de valor não acrescentado, 

padronização de procedimentos, aumento da ergonomia e segurança dos colaboradores e 

otimização de fluxos de processos e informação. Intrínsecas a todas estas melhorias, está 

a diminuição do tempo de ciclo associado às várias tarefas e processos e o aumento da 

eficiência dos mesmos.  

Tal como dito anteriormente, no decorrer dos problemas de qualidade existentes, 

o plano de ações elaborado para as várias áreas foi desenvolvido com o objetivo de otimizar 

os processos, reduzindo as não conformidades relativas à qualidade da peça e o elevado 

tempo de ciclo associado a reparações e a operações standard.  

Assim, foram analisados os tempos de ciclo das seis pás produzidas no mês de Maio. 

Por si só este número já indica que o objetivo de produção de dez pás eólicas não foi 

atingido. No entanto, foi notória a redução de tempo de ciclo associada aos processos 

produtivos da pá SG170. 

Com a análise do gráfico representado na Figura 41 que reflete os tempos de ciclo 

iniciais e atuais das diferentes áreas, é possível perceber que o ritmo de produção que a 

MAIN 

SHELL

Ação Nº13: Atualização dos kits  de 

Infusão

- Normalização do processo

- Eliminação dos retrabalhos nos kits

- Eliminação dos tempos de espera dos kits  pela produção

- Otimização do fluxo de informação

- Melhoria na gestão visual

- Redução do consumo de mangueira utilizada em 

9,17€/shell

- Diminuição de erros humanos durante o processo

- Redução do número de não conformidades

- Redução de recursos: menos 7 operadores alocados à 

tarefa

- Redução de custos em 90,63€ nas dimensões das 

mangueiras

- Redução de 68% tempo de ciclo nas preparações fora de 

linha

Ação Nº11: Implementação da 

Infusão Direta

- Otimização do fluxo de informação do cabo LPS

- Diminuição do tempo de ciclo de preparação do cabo LPS 

- Redução em 96,83% das distâncias percorridas em vazio

Ação Nº1: Otimização do fluxo 

produtivo e de informação do cabo 

LPS

Ação Nº2, 6 e 9: Otimização do corte 

de fibras LPS para as posições P1,P2 e 

P4

- Redução em 99%, 62% e 87% das distâncias percorridas 

em vazio nas posições P1,P2 e P4, respetivamente

- Redução em 94%, 94% e 96% do tempo de ciclo do corte 

de fibas necessárias nas posições P1,P2 e P4, 

respetivamente

ACABAM-

ENTOS
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empresa tem no mês de Maio não irá permitir responder às encomendas para este mês, 

pois o tempo de ciclo médio atual é superior ao valor do takt time. No entanto, é possível 

concluir que o tempo de ciclo das áreas estudadas diminuiu abruptamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Tempo de Ciclo Inicial vs Tempo de Ciclo Atual vs Takt Time 

Também, pela observação da Tabela 15, pode verificar-se, mais uma vez, que a 

redução do tempo de ciclo apresentou valores muito significativos, isto é, uma redução de 

55% na Main Shell, e nas várias posições P1, P2 e P4 dos acabamentos de 64%, 53% e 60%, 

respetivamente. É importante notar, também, a redução dos valores do desvio padrão 

associado aos tempos de ciclo estudados, evidenciando, mais uma vez, a estabilização dos 

processos e o progresso realizado face à necessidade de resposta aos pedidos dos clientes. 

 
Tabela 15 - Tempos de ciclo relativos às diferentes áreas, desvio padrão dos tempos de 

ciclo e redução do tempo de ciclo 

Área
Tempo de Ciclo 

Médio (h) Inicial

Tempo de Ciclo 

Médio (h) Atual

Desvio Padrão do

 Tempo de ciclo 

Atual (h)

Takt Time

Maio (h)

Redução 

(%)

Main Shell SS 360,00 162,33 46,15 50,95 55%

Main Shell PS 205,00 123,37 21,60 50,95 40%

P1 336,00 122,08 28,56 34,65 64%

P2 167,00 77,75 27,15 34,65 53%

P4 150,00 60,00 7,69 34,65 60%
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 Por conseguinte, foi possível reduzir o tempo de ciclo do projeto SG170, num total 

de 55%. Apesar de não permitir responder à procura exigida, refletiu o trabalho e esforço 

de todas as equipas, demonstrando a sua perseverança em solucionar os problemas de 

qualidade existentes e diminuindo o tempo associado às reparações. 

 Por fim, importa refletir não só sobre os indicadores de performance, mas também, 

sobre a implementação de uma cultura de melhoria contínua dentro de todas as equipas, 

que se revelou uma parte fundamental na melhoria dos processos. É necessário, assim, 

continuar com todo o trabalho desenvolvido até então, através da implementação de mais 

melhorias nos processos, principalmente a nível da qualidade, em sinergia com uma cultura 

de evolução e melhoria contínua. 
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4. Conclusão 

 No decorrer deste capítulo serão apresentadas as considerações finais do trabalho 

desenvolvido no período de estágio, as limitações e dificuldades enfrentadas e, por fim, 

algumas propostas de melhoria futuras, tendo em conta o trabalho desenvolvido e as 

dificuldades atuais da empresa e o trabalho desenvolvido. 

 

4.1 Considerações finais do estudo 

 Sendo a indústria dos setores renováveis uma indústria recente e com um impacto 

cada vez maior nos dias de hoje, importa criar soluções que melhorem os seus processos e 

que permitam responder à crescente procura existente.  

 Com o intuito de maximizar o valor para o cliente e criar padrões de eficiência nos 

seus processos, o grupo Siemens Gamesa aposta no desenvolvimento de estratégias e 

projetos Lean alocados ao departamento Global Lean Onshore Operations. No caso da 

SGREB, o aumento da eficiência dos processos e a procura pela implementação de uma 

filosofia diária de melhoria está presente no departamento de melhoria contínua que 

desenvolve um trabalho fundamental dentro dos vários departamentos.  

 Dito isto, o principal objetivo do projeto realizado consistiu em otimizar o processo 

produtivo do modelo de pá eólica SG170, identificando as atividades críticas no processo 

produtivo, para que a procura de pás eólicas do mês de Maio fosse correspondida. Para tal, 

foi utilizada a ferramenta Value Stream Mapping que possibilitou a identificação de 

gargalos na produção, o desenho do VSM do estado futuro tendo em vista o objetivo inicial, 

e a construção de um plano de ações nas áreas consideradas mais críticas e em que o 

objetivo de redução de tempo era mais elevado. 

 Apesar do projeto desenvolvido ter sido realizado em condições não ideais devido 

aos problemas de qualidade, as ações realizadas permitiram reduzir o tempo de ciclo de 

operações standard, desenvolvimento de estratégias e ferramentas que permitiram 

eliminar os problemas de qualidade aquando o processo de lay-up, eliminação de muitas 

atividades de não valor acrescentado, tal como movimentações em vazio e criação e 

otimização de fluxos de informação entre os vários departamentos com o intuito de 

potencializar a produção nos acabamentos.  

 Assim, embora o objetivo do takt time não tivesse sido alcançado para a produção 

desejada no mês de Maio, é importante realçar a redução significativa do tempo de ciclo e 

a diminuição de reparações a serem realizadas durante as várias posições. No mesmo 

sentido, considera-se que todas as ações implementadas e estudadas por todas as equipas 

repercutiram vários benefícios no trabalho dos colaboradores, quer através do seu 
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envolvimento ativo nas várias etapas da implementação, quer no incentivo para a mudança 

que foi transmitido no decorrer do projeto. 

 

4.2 Limitações  

 Como limitações ao desenvolvimento deste estudo, o maior desafio consistiu, sem 

dúvida, no acompanhamento do processo produtivo e recolha de dados iniciais e finais 

numa altura em que os maiores problemas de qualidade surgiram na produção. Estes 

também dificultaram o entendimento geral do processo produtivo já que a produção da 

shell estava parada durante largos períodos de tempo em reparações, impossibilitando, 

também, o acompanhamento e análise das melhorias realizadas pois muitas vezes as 

prioridades eram alocadas ao acompanhamento da qualidade das pás.  

Outro dos fatores que levou a um maior desafio foi a falta de cumprimento por 

parte dos colaboradores no preenchimento dos quadros de seguimento e na picagem das 

suas tarefas, dificultando o levantamento dos dados necessários à construção do VSM 

inicial e análise dos resultados da implementação das ações de melhoria.  

 Além disso, por ser uma empresa com grandes dimensões, muitas vezes os fluxos 

de informação entre os vários departamentos não são compreendidos por todos os 

envolvidos, dificultando a implementação de algumas ações de melhoria, principalmente 

na zona de acabamentos. 

4.3 Propostas de trabalho futuro 

 Sendo a SGREB uma empresa que aposta fortemente na implementação de uma 

cultura de melhoria contínua organizacional e em projetos Lean que permitam aumentar a 

eficiência dos seus processos, é necessário continuar este trabalho, tanto com 

colaboradores do departamento de melhoria contínua, como também, com todos os 

intervenientes que desempenham tarefas fundamentais.  

 Tal como foi observado, o objetivo inicial de produzir 10 pás eólicas no mês de Maio 

não fui cumprido e o valor do tempo de ciclo ainda se encontra acima do desejado pelo 

takt time. Assim, uma das melhorias propostas consiste em realizar mais sessões de 

brainstorming com o objetivo de identificar mais oportunidades de melhoria que permitam 

diminuir os atuais problemas de qualidade existentes e, consequentemente, reduzir os 

elevados tempos de ciclo.  

Isto poderá continuar a ser feito pela equipa de task force e melhoria contínua, no 

entanto, uma das sugestões consiste em colaborar com mais empresas dentro do grupo, 

por exemplo fábricas para fabrico offshore, já que estas têm os seus processos produtivos 

muito mais estabilizados e estão mais desenvolvidas a nível tecnológico do que as fábricas 
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onshore. Esta entreajuda poderia resultar no desenvolvimento de projetos tendo em vista 

a diminuição de defeitos durante o lay-up e a automatização do processo, permitindo, 

desta forma, reduzir os problemas a nível da qualidade, e as falhas e variabilidade dos 

processos provocadas pelo erro humano. 

Na ótica da diminuição do tempo de ciclo, propõe-se, também, a contratação de 

mais colaboradores para os turnos do fim de semana para que se consiga cumprir com a 

procura exigida pelos clientes. 

Adicionalmente, sendo que foram criados dois novos fluxos de informação entre 

vários departamentos e que estes foram recebidos com grande motivação por parte da 

produção, é importante perceber em que áreas se poderia efetuar este mesmo estudo 

entre, por exemplo, as restantes posições dos acabamentos. 

Para além disso, sendo esta uma empresa com um grande espaço fabril, outra 

sugestão consiste na implementação de um sistema mais eficiente que permita aos 

colaboradores da produção registarem as suas atividades, isto é, os tempos de cada uma 

das suas tarefas. Ou até mesmo aplicativos que os colaboradores tenham consigo que 

possibilitem a contagem dos passos que os operadores efetuam, de forma a perceber a sua 

relevância ao longo das tarefas e que permita otimizar a distribuição das fibras e core nos 

cestos disponíveis no molde da pá. 

Por fim, sugere-se, também, a comunicação geral dos objetivos semanais de 

produção a todos os colaboradores e o seu feedback no final da semana, para que todos 

possam estar alinhados com os objetivos semanais e com os seus resultados. 
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Anexos 

Anexo A: 5 why´s do Plano de Ações de Melhoria Main Shell – análise dos restantes 
problemas 
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Anexo B: Desenho 2D Solidworks suporte para colocação da fibra CFM 
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Anexo C: Desenho 2D Solidworks Suporte para encaixe Main Cap 



 

 100 

Nº operação Operação Descrição Sumária das Ações

70
Preparar equipamento 

necessário Root

Preparar o equipamento necessário para a operação:

- Pontes, comando de controlo e balança (25 ton.);

- Anel de Desmoldagem 155

- Garantir realização e registo das tarefas de Manutenção Nível 1.

-Plataforma

-Parafusos e aparafusadora pneumática

Nº operação Operação Descrição Sumária das Ações

90
Preparar equipamento 

necessário Tip

- Preparar o equipamento necessário para a operação:

- Pontes, comando de controlo e balança (25 ton.);

- Meio de Desmoldagem/Aranhiço (14 toneladas);

- Verificar visualmente o estado do equipamento: cintas, etc. necessários à movimentação de pontes e do 

lifter.

- Garantir realização e registo das tarefas de Manutenção Nível 1.

Nº operação Operação Descrição Sumária das Ações

80
Anexar Anel de 

Desmoldagem

Preparar o equipamento necessário para a operação:

- Aproximar o anel à shell e colocar o primeiro parafuso no "3";

- Baixar a grua lentamente para o anel ficar completamente ajustado à shell;

- Colocar todos os parafusos e enroscar manualmente antes de se proceder a enroscar com a aparafusadora 

pneumática;

Auxiliar Visual:

Auxiliar Visual:

Auxiliar Visual:

Gancho de 
ponte, 

comando e 
balança

Meio de 

Cinta

Gancho de ponte, 
comando e 

balança

Anel de desmoldagem

Anexo D: Standard Work desmoldagem  
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Anexo E: Standard Work da verificação das tubagens de vácuo do molde (Parte do 
Standard da limpeza do molde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo F: Cartão de verificação de procedimentos de qualidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo G: Quadro de validações de CTQ para MS SG170 
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Anexo H: Standard Kits Preparação Infusão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I: Aplicação 5S´s – caixas com materiais sala subcomponentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo J: Subprocesso de preparação kit cabo LPS 
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Anexo K: Standard work KIT LPS SG170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo L: Diagrama de Spaghetti distância percorrida para preparação fibras cabo LPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


