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RESUMO 

Um dos principais produtos utilizados por empresas offshore é a árvore de natal molhada 

(ANM) responsável por controlar o fluxo dos fluidos produzidos ou injetados em poços de 

petróleo. A montagem dos componentes de uma ANM possui um alto grau de dificuldade, 

principalmente em algumas etapas, que acabam aumentado significativamente os tempos de 

montagem (lead time) pré-estabelecidos, aumentando os desperdícios na produção. Estes 

desperdícios repercutem em interrupções na linha de montagem e recursos além do necessário 

são dedicados à resolução dessas não conformidades. O objetivo do trabalho é aplicar 

ferramentas do lean manufacturing na linha de montagem de uma de árvore de natal molhada 

do tipo horizontal e propor soluções para eliminar os desperdícios identificados. Para isto, o 

projeto seguiu o seguinte desdobramento: (i) mapeou-se o estado atual do processo de 

montagem da árvore de natal; (ii) identificou-se os desperdícios; (iii) foram propostas melhorias 

por meio de aplicação de ferramentas lean e (iv) elaborou-se o mapa do estado futuro. Com isto, 

foi possível concluir que através do mapeamento do fluxo de valor, em conjunto com as 

implementações de outras ferramentas lean, a redução de cerca de 26% do lead time da 

montagem da árvore de natal molhada é possível de ser atingida. 

 

Palavras-chave: lean manufacturing, offshore, árvore de natal molhada, mapa de fluxo de valor, 

linha de montagem. 
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ABSTRACT 

One of the main products used by offshore companies is the wet christmas tree (XT), 

responsible for controlling the flow of fluids produced or injected into wells. The assembly of 

the components of a XT has a high degree of difficulty, especially in some stages, which ends 

up significantly increasing the pre-established lead time, raising the waste in the assembly. This 

waste led to interruptions in the production line and resources beyond necessary are dedicated 

to the resolution of these non-conformities. The goal of this work is to apply lean manufacturing 

tools on the assembly line of the horizontal wet christmas tree and to propose solutions to 

eliminate all the identified waste. To do so, the project traced the following developments: (i) 

the current state of the process of assembling the XT was mapped; (ii) waste was identified; 

(iii) improvements were proposed through the application of lean tools and (iv) the map of the 

future state was prepared. Therefore, it was possible to conclude that through the mapping of 

the value flow aligned with the implementations of other lean tools, a reduction of 

approximately 26% of the lead time of the wet christmas tree e assembly is possible to be 

achieved. 

Keywords: lean manufacturing, offshore, christmas tree, assembly line, value stream mapping  
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1 INTRODUÇÃO 

Com a descoberta de novos campos e avanço de tecnologias que viabilizaram a obtenção 

de óleo e gás por outros meios, como a exploração offshore, durante os últimos anos a indústria 

de petróleo teve um aumento significativo nas atividades de exploração e produção 

(HASHINAGA, 2019). Em contrapartida, desde o segundo semestre de 2014, os preços do óleo 

têm declinado acentuadamente, variando de U$ 114 por barril em julho deste ano a U$ 46 por 

barril em janeiro de 2015, e é esperado que continuem com um valor baixo por algum tempo 

(PEDROSA e CORREIA, 2016; HASHINAGA, 2019).  

A indústria de óleo e gás passa por variações cíclicas do preço do petróleo desde seus 

primórdios e, com isto, sofre com a redução do lucro durante o período que o valor é mais baixo. 

Por isso, as empresas deste ramo sempre passaram por grandes reestruturações nas estratégias 

de exploração e produção com foco na redução de custos (PEDROSA e CORREIA, 2016).  

Com o mercado cada vez mais competitivo e exigente, não apenas no setor de óleo e 

gás, como em outras empresas, notaram a importância da redução de custos dos seus produtos 

(SANT’ANA et al., 2019). Logo, é crescente o investimento em inovação dentro das indústrias 

para aumentar a capacidade de produção sem perder a qualidade nos seus processos e de forma 

que seja de baixo custo.  

Uma das maneiras que as empresas encontraram para reduzir custos e aumentar a 

qualidade de seus produtos foi por meio da utilização dos conceitos do lean manufacturing, ou 

manufatura enxuta, que é uma filosofia de gestão desenvolvida no século XX pela Toyota 

(OHNO, 1988; WOMACK e JONES, 1992; GHINATO, 2000). De acordo com Shingo (1996), 

Ohno (1997) e Rezende et al. (2015), a produção enxuta tem como objetivo modificar os 

processos e procedimentos de modo a atingir o aperfeiçoamento destes por meio da redução ou 

eliminação de desperdícios. Desperdício é tudo que não cria valor para o cliente, sendo eles: 

superprodução, espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento, defeitos, 

potencial humano.  

O lean manufacturing é atualmente empregado nos mais diversos setores, como na 

automação, na saúde, na construção civil e na produção de alimentos (OHNO, 1988; 

KOSKELA 1992; WOMACK e JONES, 2005; KAPPES, 2011; BENINI e BATISTA, 2019; 

BENINI e BONOTO, 2019). Um outro setor que pode se beneficiar dos conceitos lean é a 

indústria offshore. Uma construção offshore corresponde à instalação de estruturas e instalações 

em um ambiente marinho, geralmente para a produção e transmissão de eletricidade, petróleo, 

gás e outros recursos. Uma construção petrolífera offshore são as estruturas localizadas em alto 
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mar. Elas atuam para a extração de petróleo no oceano e são muito utilizadas em oceanos 

profundos, com reservas abundantes de petróleo e geralmente afastadas do continente (O 

PETRÓLEO, 2017). Devido ao custo de construção de uma plataforma offshore, um bem 

elaborado estudo deve ser realizado sobre a área a ser explorada, pois é preciso compensar o 

custo da instalação, bem como outros fatores de risco, como os ambientais, por exemplo (O 

PETRÓLEO, 2017). 

Os benefícios da implementação das ferramentas do lean manufacturing no setor 

offshore foram destacados por Bonafé e Cardoso (2012) e De Souza et al. (2016). No trabalho 

de Bonafé e Cardoso (2012) foi possível reduzir inventário de materiais e o lead time, trazendo 

uma economia R$ 300.000,00 num único mês. No projeto apresentado por De Souza et al.  

(2016), os desperdícios reduzidos contribuíram para a diminuição em cerca de 57% do tempo 

para o processo de Manufacturing Record Databook (MRB), que é responsável pela liberação 

da documentação de peças necessária para montagem da árvore de natal molhada (ANM). 

Diversos componentes fazem parte da construção offshore, sendo a árvore de natal 

molhada um dos principais. Segundo apresentado pela Petrobrás (2015), a árvore de natal 

molhada corresponde a um conjunto de válvulas operadas remotamente que controlam o fluxo 

dos fluidos produzidos ou injetados no poço. Quando a exploração de hidrocarboneto ocorre 

onshore (a nível do mar), ela é classificada como árvore de natal seca (ANS), e quando a 

exploração ocorre offshore (poço marítimo) ela é classificada como árvore de natal molhada 

(ANM) (GE REPORTS BRASIL, 2016). 

Umas das empresas setor offshore – denominada neste trabalho como Empresa X – 

localizada no Rio de Janeiro, que é responsável por fornecer ANM para multinacionais como a 

Shell, a Petrobrás e a ExxonMobil, observou a necessidade de reduzir o lead time durante o 

processo de montagem da árvore de natal molhada horizontal. A montagem de uma ANM 

possui inúmeras etapas, sendo algumas de alta complexidade, o que leva ao aumento dos 

desperdícios durante a produção e dos tempos de montagem (lead time) pré-estabelecidos.  

A Empresa X abordada neste trabalho oferece diferentes modelos de árvore de natal de 

acordo com as demandas de cada projeto. Observou-se que existe pouca experiência na 

produção de ANM modelo horizontal, cuja confecção na fábrica brasileira foi iniciada 

recentemente, tratando-se de um modelo mais novo e de menor familiaridade. Além disso, 

retrabalhos são realizados frequentemente neste modelo de ANM, os quais são resultado dos 

desperdícios presentes no processo. Esta situação acarreta em interrupções na linha de 

montagem e na utilização de recursos em atividades que não agregam valor para o produto final. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é aplicar ferramentas do lean manufacturing na linha de 

montagem de uma árvore de natal molhada (ANM) modelo horizontal, em uma empresa do 

segmento offshore. Busca-se identificar os desperdícios envolvidos nas etapas de montagem da 

ANM e propor melhorias de forma a reduzir o lead time total da produção estudada. Desta 

forma, tem-se os seguintes objetivos específicos: 

− Mapear o estado atual do processo de produção da árvore de natal molhada;  

− Identificar os desperdícios utilizando métricas do lean manufacturing; 

− Analisar as causas raízes dos desperdícios encontrados e propor melhorias de forma a 

reduzi-los; 

− Mapear o estado futuro do processo e analisar, após a sugestão das melhorias, a redução 

do lead time total da montagem.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 LEAN MANUFACTURING 

 

A filosofia lean se baseia em um conjunto de princípios, conceitos e técnicas cujo 

objetivo é eliminar desperdícios em um sistema produtivo, de modo a entregar aos clientes 

exatamente o que precisam, quando precisam, na quantidade específica, na sequência correta, 

sem defeitos de qualidade e no menor custo possível (OHNO, 1997; WOMACK e JONES, 

1992; FONTES e LOOS, 2017). 

Para Shingo (1996), a manufatura enxuta (lean manufacturing) representa uma 

combinação entre máquinas, trabalhadores e objetivos. O objetivo é utilizar os trabalhadores e 

máquinas apenas em atividades que agregam valor ao produto, de forma que o lead time seja o 

menor possível. Esta redução do lead time ocorre com a identificação e eliminação de 

desperdícios. Liker (2005) criou uma representação desse sistema de produção, que ficou 

conhecida como a Casa Toyota, para que fosse possível a replicação do modelo pelo mundo, 

demonstrado na Figura 2-1. 

 

 

Figura 2-1: A casa da Toyota (adaptado de LIKER, 2005). 

 

Segundo a Figura 2-1, o sistema Toyota de produção é caracterizado por uma edificação 

e que possui dois importantes pilares: o Just-in-Time e o Jidoka, responsáveis pela sustentação 

do sistema. O Just-in-Time se baseia na concepção de que o processo deve ser pensado 

considerando os componentes corretos, devem chegar no momento certo e com a quantidade 
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adequada. O conceito propõe um fluxo contínuo, sem que haja perdas. O Jidoka pode ser 

compreendido como o controle autônomo de defeitos (MONDEN, 1998). De acordo com Ohno 

(1997), o Jidoka é a permissão e autonomia dada tanto ao operador quanto a máquina para 

paralisar um processo caso ocorra e seja detectado alguma não conformidade. 

A base da Casa Toyota (Figura 2-1) é ilustrada por diversas melhorias contínuas, 

conhecidas como kaizen, gerenciamento visual, padronização de processos, nivelamento da 

produção e filosofia do modelo Toyota (LIKER, 2005). Segundo Liker e Meier (2006), quando 

se analisa um processo como uma linha do tempo de atividades, materiais e fluxos de 

informações, mapeando do início ao fim, encontra-se uma grande quantidade de resíduos. 

Porém, apenas identificar um desperdício não irá eliminá-lo, sendo necessário desenvolver um 

método sistemático para realizar melhorias contínuas. 

Os desperdícios são os pilares da metodologia lean e provém de atividades que não 

agregam valor ao produto final e podem ser classificados em 8 tipos diferentes conforme segue 

(SHINGO, 1996; LIKER, 2005; FABBRI, 2011; SIMÕES, 2009; BERTANI, 2012): 

1. Superprodução: caracterizada por produções excessivas, acima do programado ou 

solicitado pelo cliente. Ghinato (2000) e Ohno (1997) afirmam que a perda por 

superprodução é a maior fonte de desperdício entre as demais, visto que ela pode ocultar 

as outras e há uma grande dificuldade de eliminá-la. Exemplo deste desperdício: 

produção de equipamentos sem demandas, a fim de deixar alguns à pronta entrega, 

porém diversos destes equipamentos ficam parados estocados por anos gerando custo 

com espaço e manutenção (CARELLI et al., 2016); 

2. Esperas: possui origem no desperdício de tempo pela execução de um processo ou etapa 

por parte dos profissionais. Caracteriza-se por longos períodos de inatividade de pessoas, 

informações ou bens. Exemplo deste desperdício: tempo de espera para aguardar 

atendimento de um serviço de emergência (FAVERI, 2013); 

3. Transporte desnecessário: transportes excessivos ocorre quando o processo é 

desorganizado, descentralizado ou burocrático. De acordo com Ghinato (2000), 45% do 

tempo de fabricação de um produto é gasto com transporte e, portanto, é uma atividade 

que se deve atentar para reduzir. Um exemplo para este desperdício pode ser observado 

no estudo de caso realizado por Kappes Júnior (2011), onde uma empresa do setor 

metalmecânico não possuía dispositivos e ferramentas que auxiliassem durante o 

processo de carregamento e descarregamento do produto. Além disso, não existia na 

empresa o planejamento das rotas ou padronização nos procedimentos de transporte; 
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4. Movimentação desnecessária: ocorre pelo excesso de movimentação dos operadores 

desnecessariamente em busca de peças, ferramentas e insumos para realização do 

processo. Ocorro principalmente por desorganização do ambiente de trabalho e layout 

desfavorável ao fluxo. Conforme Antunes e Klippel (2008), este tipo de desperdício é 

relacionado à desorganização do ambiente de trabalho que pode levar à perda de itens. 

Exemplo deste desperdício: movimentação de médicos e enfermeiros pela unidade ou 

hospital em busca de materiais, ferramentas ou informações para a realização do 

trabalho (PENHA, 2017). 

5. Inventários desnecessários: caracteriza-se pela estocagem em excesso de matéria 

prima e insumos. Exemplo deste desperdício: no estudo de caso de Benini e Bonoto 

(2019), o iogurte fabricado numa empresa de laticínios possui quase 89% do lead time 

total de produção representado pelo tempo de estocagem. Este estoque em excesso 

também pode gerar um grande prejuízo financeiro à empresa caso aconteça um déficit 

nos pedidos dos clientes, pois o produto possui período de validade curto e não poderá 

mais ser aceito no mercado, o que levará ao descarte do lote; 

6. Processamento desnecessário: ocorre devido à execução de processos desnecessários 

para que o produto ou serviço adquiram suas características de qualidade (GHINATO, 

2000). Exemplo deste desperdício: inspeções repetitivas durante a produção de um 

equipamento agrícola e na etapa anterior da expedição do produto (CARELLI et al., 

2016);  

7. Defeitos: relaciona-se ao não atendimento das especificações de desempenho, entrega 

ou processamento, gerando refugos ou retrabalho. Medicações aplicadas em pacientes 

errados, prontuário do paciente sem informação sobre alergias, caixa de procedimento 

com material faltando e cirurgias realizadas no local incorreto são alguns exemplos de 

desperdícios relacionados a defeitos (PINTO, 2014; NETTO, 2017); 

8. Potencial humano: relaciona-se a não utilização das habilidades do profissional. 

Exemplo deste desperdício: operador de máquina CNC realizando transporte de 

matérias e dispositivos ao invés de estar operando a máquina, que é sua função 

(KAPPES JÚNIOR, 2011). 

Para a redução dessas perdas é fundamental a aplicação dos princípios e ferramentas 

elaboradas a partir dos conceitos do lean (WOMACK e JONES, 1996; OHNO, 1997). Existem 

diversas ferramentas lean; as ferramentas abordadas neste trabalho serão discutidas Seção 2.2. 
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Womack e Jones (1996) afirmam que a filosofia lean possui cinco princípios 

importantes para auxiliar na gestão organizacional: valor, fluxo de valor ou cadeia de valor, 

fluxo contínuo, produção puxada e a perfeição. Para manter o pensamento enxuto, é necessário 

que se entenda o que é valor, a identificação das etapas que geram valor durante um processo e 

certificar que as atividades ocorram de forma eficiente e sem interrupções. A Figura 2-2 

apresenta uma descrição sucinta destes princípios. 

 

Figura 2-2: Os cinco princípios do lean (COUTINHO, 2017). 

 

2.1.1 Valor 

A manufatura enxuta procura criar valor e eliminar as fontes de desperdício. O ponto de 

partida essencial do pensamento enxuto é o valor. Este é definido pelo cliente final e 

corresponde a todas as atividades necessárias para se chegar ao produto, bem ou serviço que é 

solicitado pelo cliente. De outro modo, se não for levado em consideração o desejo do cliente, 

pode-se fornecer algo que não o interessa (WOMACK e JONES, 2004). 

De acordo com Azevedo (2014), é necessário que seja feita uma análise sobre as 

necessidades do cliente final para identificar de forma precisa o que é considerado valor para o 

cliente. Podem-se obter esses dados sobre os clientes por meio da observação direta ou 

entrevistas. 

 

2.1.2 Cadeia de Valor 

Womack e Jones (1996) afirmam que cadeia de valor é o conjunto de todas as ações 

necessárias para produzir, projetar e oferecer um produto específico, desde o desenvolvimento 

ao lançamento, do pedido à entrega e da matéria-prima às mãos dos clientes. Ao longo da cadeia 
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de valor existem atividades diretamente ou indiretamente relacionadas ao produto final e que 

agregam ou não algum valor ao produto (AZEVEDO, 2014). Estas atividades podem ser 

classificadas em três grupos segundo Liker (2005): 

− Atividades que Agregam Valor (AV): são atividades que adicionam valor ao produto 

desejado pelo cliente; 

− Atividades que Não Agregam Valor (NAV): são atividades desnecessárias para o 

processo e que devem ser o foco de eliminação da cadeia de valor; 

− Atividades que Não Agregam Valor, porém necessárias: são atividades que não 

acrescentam valor ao produto final, mas que não podem ser dispensadas pois são 

necessárias para o funcionamento da cadeia produtiva. 

Liker (2005) afirma também que a partir da análise da cadeia de valor é possível definir 

quais atividades agregam valor e quais não e, assim, eliminar as etapas dispensáveis para o 

processo de forma a agregar mais valor ao produto final. 

 

2.1.3 Fluxo Contínuo 

Fluxo contínuo é produzir e movimentar produtos, materiais e informações ao longo de 

uma das etapas da cadeia produtiva, continuamente, de forma que em cada etapa seja realizado 

apenas o que é requisitado na etapa seguinte (WOMACK e JONES, 2004; KAPPES JÚNIOR, 

2011; NETTO, 2017). Para manter o fluxo contínuo, deve-se evitar ou reduzir atividades que 

prejudicam a produção, sem interrupções para conseguir atingir o objetivo de atender as 

necessidades do cliente com o menor tempo de processamento e menor custo de estoque 

(AZEVEDO, 2014).  

Para obter o fluxo contínuo é necessário que todas as máquinas, operadores e 

equipamentos estejam em condições favoráveis para operar e preparados para desempenhar 

suas funções. As condições são colaboradores capacitados, máquinas e equipamentos 

disponíveis e em conformidade (NETTO, 2017). 

 

2.1.4 Produção Puxada 

A produção puxada possui o foco na produção sob demanda e na necessidade do cliente, 

tratando-se de um sistema cuja intenção é reduzir estoque e, assim, valorizar o produto por meio 

da produção da quantidade necessária no momento certo (WOMACK e JONES, 2004). Para 

que isto ocorra, é fundamental que o princípio do fluxo contínuo seja realizado, já que permite 
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a redução de forma significativa dos tempos de liberação no desenvolvimento do produto, no 

processamento de ordens e na produção (WOMACK e JONES, 2004). 

Womack (1996) afirma que esse tipo de produção é o contrário do que acontece na 

produção empurrada por um sistema, pois este último gera estoques desnecessários por não 

operar conforme a demanda do cliente. A Figura 2-3 demonstra os dois sistemas de produção e 

como ocorre o seu funcionamento desde a matéria prima até o produto final. 

 

 

Figura 2-3: Diferença entre produção empurrada e produção puxada (TUBINO, 2004). 

 

2.1.5 Perfeição 

Este princípio tem como objetivo a eliminação de retrabalhos e o aumento da qualidade 

por meio da melhoria contínua de todas as etapas do processo. A perfeição é impossível de ser 

alcançada, contudo a ideia da melhoria contínua é essencial de ser difundida entre os 

funcionários para que o pensamento enxuto seja bem sucedido na organização (WOMACK e 

JONES, 2004; AZEVEDO, 2014). Womack e Jones (2004) definem a perfeição como a busca 

incessante pela transformação no fluxo da cadeia de valor de maneira que todas as atividades 

gerem valor e a garantia da continuidade do lean. 

 

2.2 PRINCIPAIS FERRAMENTAS LEAN 

 

É por meio da combinação de práticas e técnicas sistematicamente organizadas que é 

possível a implementação da filosofia lean em diversos setores da indústria. O pensamento 
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enxuto é colocado em prática através de ferramentas que geram mudanças e que aprimoram os 

processos da cadeia de valor (NETTO, 2017). Nesta seção serão dissertadas as ferramentas lean 

que foram utilizados neste trabalho e que possibilitaram a identificação de desperdícios, análise 

de problemas e a sugestão de melhorias. 

 

2.2.1 Mapa de Fluxo de Valor (MFV) 

Segundo Womack e Jones (2004), é por meio do fluxo de valor que se torna possível 

identificar e mapear todas as atividades que agregam ou não valor ao produto durante as etapas 

do processo produtivo. Depois de se ter definido o que é valor para o produto final, alinhado 

com as necessidades do cliente, é importante mapear todas as atividades para que seja 

perceptível quais operações são necessárias e quais são consideradas dispensáveis. Desse modo, 

a ferramenta proporcionará a identificação e eliminação dos desperdícios nos processos.  

Para Rother e Shook (2003), o mapeamento de fluxo de valor (MFV) consiste em 

desenvolver um desenho de alto nível e que serve para mapear o processo do início ao fim de 

um produto, identificando os fluxos de material e de informação que agregam ou não algum 

valor. Desta forma, a ferramenta é capaz de representar visivelmente todas as operações 

envolvidas nos fluxos de informações e materiais ao passo que o produto segue a cadeia de 

valor, ajudando no discernimento do que acrescenta valor, desde o fornecedor até o cliente 

(ROTHER e SHOOK, 2003). Para a implementação do MFV, de acordo com Rother e Shook 

(2003), deve-se seguir os seguintes passos: 

1. Seleção da família de produtos: é importante que no início do processo de mapeamento 

seja necessário selecionar o conjunto ou família de produtos que se queira analisar por 

meio do MFV, levando em consideração a sequência de operações de cada produto e 

máquina e por onde cada um deles passa; 

2. Mapeamento da situação atual: após a escolha da família de produtos que será 

acompanhada no mapa, é iniciado o mapeamento utilizando um conjunto de ícones, 

conforme Figura 2-4, que representa o fluxo de material e de informação existente na 

empresa; 

3. Mapeamento da situação futura: com base no mapa do estado atual, elabora-se um 

mapa do estado futuro da empresa, com a redução ou eliminação de todos os 

desperdícios encontrados no mapa atual; 

4. Plano de melhorias: a partir do mapa da situação futura, propõe-se à empresa um plano 

das melhorias que devem ser implementadas para atingir a situação futura. 
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Figura 2-4: Ícones do MFV (ROTHER e SHOOK, 2003). 

 

Conforme apresentado na Figura 2-5, as setas com sentido duplo entre os dois estados 

do mapa demonstram que a elaboração deles é vindo de esforços superpostos. A ideia de como 

se quer chegar ao mapa do estado futuro virá à medida que está se mapeando o estado atual. De 

modo semelhante, quando é elaborado o mapa do estado futuro, surgem algumas informações 

não observadas anteriormente no estado atual (ROTHER e SHOOK, 2003).  

A Figura 2-6 representa um mapa de fluxo de valor atual, no qual pode-se observar 

que o processo de fabricação do produto é apresentado em sequência, caracterizado pelas caixas 

de dados padrão com suas informações de análise, ilustradas na parte inferior do mapa. O fluxo 

de informações evidencia a forma em que todo o processo de manufatura é programado e 

controlado. Já o fluxo de materiais tem sentido da esquerda para a direita, assinalando seus 

tempos de espera e tamanhos de estoque. A linha do tempo, localizada na parte inferior do mapa, 
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possibilita a comparação do lead time total do produto e o tempo real do valor agregado 

(KAPPES JÚNIOR, 2011). 

 

Figura 2-5: Principais etapas do mapeamento do fluxo de valor (ROTHER e SHOOK, 

2003). 

 

 

Figura 2-6: Mapeamento de fluxo de valor do estado atual (ROTHER e SHOOK, 2003). 

 

Segundo Nazareno (2003), é importante ressaltar que se deve registar durante o 

mapeamento do estado atual algumas informações típicas de processos, importantes para 

compor o mapa; pois serão com base nestas informações que será elaborado o mapa atual e 
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proposto melhorias para a redução dos desperdícios. As informações necessárias para o 

mapeamento são: 

− Tempo de ciclo ou lead time (T/C): tempo que leva entre um item e o próximo saírem 

do mesmo processo; 

− Tempo de trocas (T/TR): tempo contabilizado para realizar a alteração da produção de 

um tipo de produto para outro. Pode-se citar como exemplo, o tempo de troca de 

ferramentas ou setup; 

− Disponibilidade: tempo disponível por turno no processo sendo descontado os tempos 

de manutenção e parada; 

− Índice de rejeição: índice que estabelece a quantidade de produtos não conformes 

gerados pelo processo; 

− Número de operadores: número de pessoas necessárias para realizar a atividade. 

O mapeamento do estado futuro será uma projeção de como as operações da manufatura 

deverão ser alteradas por meio da implementação das propostas de melhorias. Para este 

propósito, é necessário aplicar conceitos lean. No mapa do estado futuro, o fluxo de 

informações e materiais já estará da maneira desejável, com o lead time total da manufatura 

reduzido. Algumas questões que auxiliam para a elaboração do mapa do estado futuro e que 

devem ser respondidas na sequência a seguir (ROTHER e SHOOK, 2003).  

1. Qual é o takt time (tempo disponível para a produção dividido pela demanda do cliente)?  

2. A produção será realizada para um supermercado de produtos acabados ou diretamente 

para expedição? 

3. Onde é possível implementar o fluxo contínuo? 

4. Onde será necessária a utilização de supermercados de produção para o controle dos 

processos anteriores? 

5. Em que ponto da cadeia produtiva a produção será programada? 

6. Como o mix de produção será nivelado no processo puxado? 

7. Quais quantidades de incremento de trabalho serão liberadas, e com qual frequência no 

processo puxado? 

8. Quais melhorias serão necessárias para que os processos se comportem como o 

projetado do estado futuro? 
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A Figura 2-7 exemplifica um mapa do estado futuro, onde as diminuições de tempo de 

preparação de máquinas e a formação de uma célula de manufatura colaboram para a redução 

do lead time total como resultado da redução dos estoques intermediários. 

 

Figura 2-7: Mapeamento de fluxo de valor do estado futuro (ROTHER e SHOOK, 

2003). 

 

Segundo Rother e Shook (2003), o que transforma a cadeia de valor em enxuta é a 

produção dos produtos em operações de fluxo contínuo, com o lead time bastante reduzido para 

permitir a produção somente dos pedidos sob demanda e com o tempo de trocas (setup) zero 

entre os diferentes produtos. Para esse fim, deve-se elaborar inúmeros mapas da situação futura, 

de forma que cada um seja o mais enxuto e mais próximo da perfeição possível, com o processo 

exercendo somente o que o cliente deseja e no momento exato que necessita. 

 

2.2.2 Kaizen 

Em japonês, kaizen quer dizer “mudar para melhor”, tendo como objetivo promover 

melhoramentos sucessivos e constantes. A palavra “Gemba” em japonês significa “lugar 

verdadeiro”, sendo o local onde ocorre a atividade que agrega valor. Gemba Kaizen é o método 

para realização de kaizen nas empresas (IMAI, 1996). O “Gemba Kaizen” visa desenvolver um 

trabalho em equipe, que irá analisar e identificar desperdícios nos processos produtivos da 
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fábrica e, por meio do uso das ferramentas adequadas, propor soluções e aplicar melhorias 

(SILVA et al., 2008). Imai (1990) apresenta 10 princípios que devem ser seguidos para a 

metodologia Kaizen: 

1. O desperdício deve ser eliminado; 

2. Melhorias graduais devem ser feitas continuamente; 

3. Colaboradores de todos os níveis da organização devem estar envolvidos, desde a alta 

direção até a base; 

4. É baseado numa estratégia de baixo custo, acreditando que um aumento de 

produtividade pode ser obtido sem investimentos significativos; 

5. Aplica-se em qualquer lugar, e não somente dentro da cultura japonesa; 

6. Apoia-se numa gestão visual, numa total transparência de procedimentos, processos e 

valores, tornando os problemas e os desperdícios visíveis aos olhos de todos; 

7. Focaliza a atenção no local onde se cria realmente valor, ou seja, o chão de fábrica 

(gemba); 

8. Orienta-se para os processos; 

9. Dá prioridade às pessoas, acredita que o esforço principal de melhoria deve vir de uma 

nova mentalidade e estilo de trabalho das pessoas (orientação pessoal para a qualidade, 

trabalho em equipe, cultivo da sabedoria, autodisciplina, qualidade e prática de 

sugestões individuais ou de grupo); 

10. O lema essencial da aprendizagem organizacional é: aprender fazendo. 

No estudo de caso apresentado por De Araujo e Rentes (2006), foi realizado um evento 

Kaizen em uma empresa que produz equipamentos odontológicos para organizá-la fisicamente 

e padronizar atividades e processos. O evento teve como objetivo a ampla mudança do 

pensamento enxuto na empresa e contou com a participação de uma equipe composta por 

especialistas nos processos das áreas, cliente internos, pessoas que não participam diretamente 

nos processos da área, coordenadores, líderes e especialistas/assessores externos. Com todos 

esses esforços e seguindo os 10 princípios da metodologia Kaizen, a empresa atingiu o objetivo 

estabelecido. 

 

2.2.3 Relatório A3 

Anderson et al. (2010) e Costa e Caselli (2018) afirmam que a ferramenta A3 foi 

desenvolvida no início de 1960 pela Toyota, visando identificar soluções aplicáveis para os 

problemas de produção vivenciados na empresa. O relatório A3 recebeu este nome por ser 
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construído numa folha de papel A3 (297 mm × 420 mm). Torres (2010), explica que esta 

ferramenta deve ser utilizada na posição retrato e que o papel precisa ser divido em duas partes 

sendo que na primeira, no lado esquerdo, ficará descrito o problema e o seu histórico, além da 

apresentação do processo atual podendo incluir o mapa de fluxo, análise da causa raiz do 

problema, oportunidades de melhorias e a definição dos objetivos. Na segunda parte do 

relatório, no lado direito da folha, deve-se compreender um desenho da situação futura ou até 

mesmo o mapa do fluxo de valor futuro que seja deseja atingir. Também devem ser inclusos: 

um plano de ação para implementar as melhorias e ações para contenção do problema 

(TORRES, 2010). 

Um exemplo de modelo do relatório A3 pode ser observado na Figura 2-8. A ferramenta 

se destaca por ser uma ferramenta visual e que facilita o diálogo entre o responsável pelo projeto 

e os demais participantes envolvidos (DENNIS, 2007; DA SILVA e SASAKI JÚNIOR, 2011).  

 

 

Figura 2-8: Relatório A3 (adaptado de SHOOK, 2009). 

 

Herculiani e Culchesk (2016) aplicou esta ferramenta para trazer melhorias nos 

processos de expedição de farelo de soja em caminhões de uma cooperativa. Por meio do 

relatório A3, o fluxo de informações foi otimizado e exposta a sincronia que existe entre este 

método e as ferramentas lean já consagradas. 

 

2.2.4 Diagrama de Ishikawa 

É um diagrama que estabelece a relação entre um efeito e todas as causas de um processo. 

Geralmente as causas são divididas em seis categorias (6 M’s) para uma melhor visualização, 
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são elas: máquina, materiais, mão de obra, meio ambiente, método e medidas (ISHIKAWA, 

1993). A estrutura do diagrama lembra o esqueleto de um peixe, por isso também é conhecido 

como diagrama de “espinha de peixe”. Para elaboração deste diagrama, é necessário envolver 

um grupo de pessoas afetadas pelo problema analisado em questão, realizando sessões de 

brainstorming (tempestade de ideias) com o intuito de produzir o máximo possível de ideias 

em curto período de tempo (ISHIKAWA, 1993; RODRIGUES, 2006; HENRIQUE, 2014). A 

Figura 2-9 apresenta um exemplo de diagrama de Ishikawa. 

 

 

Figura 2-9: Diagrama de Ishikawa (ELGSCREEN, 2019). 

 

De acordo com Ishikawa (1993), as causas podem ser divididas em seis categorias de 

forma que seja possível identificar melhor as possíveis causas mais frequentes do problema. As 

categorias são: 

1. Medida: qualquer causa que envolva uma medida tomada pelo colaborador 

anteriormente que poderia ter modificado a medida correta; 

2. Máquinas: causa que envolve a máquina que estava sendo operada, como um defeito 

na máquina; 

3. Matéria Prima: toda causa que envolve o material que estava sendo utilizado no 

trabalho; 

4. Método: envolve o método que estava sendo executado o trabalho, podendo não ser o 

método correto; 

5. Mão de obra: envolve uma atitude do colaborador, como pressa, imprudência etc.; 
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6. Meio ambiente: toda causa que envolve o meio ambiente em si, como calor, poeira, 

poluição, e também o ambiente de trabalho, tais como layout, falta de espaço, 

localização, infraestrutura e outros. 

Um exemplo da aplicação desta ferramenta pode ser observado no estudo de caso 

realizado por Fornani Júnior (2010). O estudo investigou as possíveis causas da geração dos 

resíduos sólidos da casca do coco verde devido ao aumento da produção deste tipo de coco. O 

grupo responsável pelo estudo conseguiu levantar 7 causas dentre as 6 categorias após um 

brainstorming. A Figura 2-10 ilustra essas causas encontradas pelo grupo. 

 

 

Figura 2-10: Diagrama de causa-efeito (FORNANI JÚNIOR, 2010). 

 

Após a análise do diagrama, o grupo decidiu atuar na busca para reutilização dos 

resíduos para assim agregar o valor ao mesmo. O resultado atingido pelo grupo de pesquisa foi 

satisfatório, uma vez que a meta era a redução dos resíduos de coco verde apresentando formas 

diferentes de reutilização dos resíduos, como por exemplo o desenvolvimento de um processo 

para a extração das fibras da casca do coco para aplicação em compósitos (FORNANI JÚNIOR, 

2010). 

 

2.2.5  5 Sensos (5S) 

Marshall Junior et al. (2010) afirmam que o 5S tem papel importante como instrumento 

para união dos colaboradores. Seu objetivo principal é mudar a maneira de pensar desses 

colaboradores, a fim de que procurem ter um comportamento melhor em toda a vida, tanto 

profissional quanto familiar. Lapa (1998), apud Narusawa e Shook (2011), define os sensos: 

1. Seiri (senso de utilização): com este senso deve-se estabelecer o que é necessário e 

eliminar tudo aquilo que é dispensável. Apenas o equipamento mínimo para realizar as 
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operações do dia a dia necessita ser mantido, o restante será descartado caso não seja 

útil, ou disponibilizado para outro setor em que será conveniente; 

2. Seiton (senso de ordenação): consiste em posicionar tudo em ordem e com fácil acesso. 

É importante definir critérios como lugar e modo adequado para se ter um ambiente 

organizado. A padronização, como a criação de um sistema de inventário que facilite o 

acesso às coisas, e um sistema de gestão visual permitem a redução do tempo que é 

perdido na busca de materiais e ferramentas, eliminando movimentos desnecessários; 

3. Seiso (senso de limpeza): corresponde em eliminar toda a sujeira e lixo do local que a 

ferramenta é aplicada, de forma a tornar os problemas fáceis de serem identificados. 

Uma rotina de limpeza e inspeções são fundamentais para a manutenção deste senso, 

uma vez que possibilita desenvolver hábitos de limpeza, como, por exemplo, limpar os 

objetos antes de guardá-los; 

4. Seitketsu (senso de saúde): neste senso são criadas diretrizes para eliminar todas as 

causas possíveis da desordem (como definir um sistema de controle visual, tornar o 

ambiente de trabalho de fácil manutenção) incorporando os três primeiros sensos, 

incentivar o respeito mútuo criando um local harmonioso, melhorar as condições do 

ambiente de trabalho e cuidar de maneira contínua da saúde e higiene pessoal; 

5. Shitsuke (senso de autodisciplina): o que deve ser feito neste senso é, principalmente, 

disciplinar a prática dos sensos anteriores, promovendo a manutenção de todas as 

melhorias feitas. Para isto, é necessário mudar a cultura para difundir e manter 

permanentemente um local de trabalho limpo e seguro, compartilhar as metas 

estabelecidas, realizar inspeções periódicas para atingir a disciplina e criar mecanismos 

de avalição e motivação. 

A Tabela 1 demonstra de forma simples como pode-se estabelecer alguns dos critérios 

para realizar uma auditoria e garantir que os sensos estejam aplicados conforme a definição de 

cada um deles; a pontuação neste caso é contabilizada de 0 a 100% e são classificados entre 

insatisfatório, regular, bom e ótimo. 
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Tabela 1: Tabela para auditoria (NEVES e LEONI, 2019). 

 

 

Silva (2017) realizou um estudo de caso com implementação da metodologia 5S em 

uma empresa de equipamentos elétricos. A ferramenta 5S foi aplicada em uma área piloto da 

fábrica, visando reduzir os desperdícios existentes durante o processo de fabricação dos 

equipamentos na linha de produção e capacitar a equipe com a metodologia abordada. Na 

Figura 2-11, tem-se o exemplo do senso de utilização em que se pode observar a presença 

desnecessária de equipamentos obsoletos e materiais que não fazem parte das operações que 

são realizadas na área. 

 

 

Figura 2-11:Aplicação do senso de utilização (SILVA, 2017). 

 

Outro exemplo de senso utilizado foi o de ordenação, apresentado na Figura 2-12, no 

qual foram definidas as áreas para disposição de produtos conformes e não conformes, 

melhorando a gestão visual das atividades que ocorrem no local. 
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Figura 2-12: Aplicação do senso de ordenação na linha de bobinagem (SILVA, 2017). 

 

2.2.6  Kanban 

A ferramenta Kanban (cartão visual) é uma técnica japonesa que serve para gestão de 

materiais e de produção no momento exato da necessidade, que é controlada por meio do 

movimento de cartões visuais (MOURA, 1996). Esse método foi inspirado na análise feita sobre 

o sistema de funcionamento dos supermercados americanos (OHNO, 1997). 

Esta ferramenta auxilia na visibilidade do fluxo de materiais e possibilita um melhor 

planejamento da produção e controle de estoques. Com isto, pode ajudar nas tomadas de 

decisões para setup de máquinas, priorização de produção e para paradas de linha para 

manutenção (HEISLER et al., 2013). De acordo com Shingo (1996), o sistema Kanban tem as 

seguintes premissas: 

− Melhoria total e contínua dos sistemas de produção; 

− Informação transmitida de forma rápida e organizada; 

− Regulagem do fluxo de produtos com controle visual a fim de executar essas atividades 

com precisão; 

− Simplificação do trabalho administrativo. 

Na Figura 2-13 é apresentado um exemplo do quadro Kanban voltado para o estoque, 

onde a sua representação é baseada em cores (geralmente vermelha, amarela e verde). Quando 

um determinado item ficar com estoque abaixo, um cartão com a descrição do item, quantidade 

a ser comprada e dias de estoque, é colocado na cor que define melhor a situação do produto 

(MUNIZ et al., 2019). A concepção do quadro Kanban ocorreu utilizando-se como base a 

dinâmica de um supermercado para trazer este conceito para as linhas de produção nas empresas 

(OHNO, 1997).  
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Figura 2-13: Quadro Kanban de estoque (ISOFLEX, 2021). 

 

Outro exemplo de quadro Kanban pode ser analisado na Figura 2-14, que ilustra um 

quadro que possui três colunas que servem para o acompanhamento das ações. Cada uma possui 

o seguinte significado (MUNIZ et al., 2019): 

− A fazer (to do): atividades que devem ser executadas por prioridade; 

− Fazendo (doing): tarefas em execução; 

− Concluído (done): atividades concluídas. 

 

 

Figura 2-14: Quadro Kanban (CLARIFY, 2021). 

 

2.2.7 5 Por Quês 

De acordo com Ohno (1997) e Netto (2017), a ferramenta 5 Por Quês tem a função de 

ajudar na investigação da causa raiz do problema por meio de cinco perguntas em sequências 

para conseguir o entendimento da ocorrência desses problemas. Werkema (1995) e Piechnicki 

(2014) afirmam que a ferramenta pode ser aplicada a qualquer ambiente e apresenta resultados 

significativos para a análise de problemas. A Figura 2-15 representa o fluxo de questionamento 

que é realizado com a utilização do método. 
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Figura 2-15: Fluxo de questionamentos dos 5 Por Quês (PIECHNICKI, 2014). 

                                                  

Esta ferramenta pode ser utilizada em conjunto com outras e de diversas formas. No 

trabalho de Almeida et al. (2018), os 5 Por Quês foram aplicados em conjunto com o diagrama 

de Ishikawa após a identificação das causas do atraso na entrega dos produtos de uma 

serralheria. Desta forma, foi possível entender a causa raiz (ou fundamental) para que se 

pudesse implementar as melhorias.  A Figura 2-16 apresenta uma das aplicações do método 5 

Por Quês em umas das causas do problema. 

 

 

Figura 2-16: Método dos 5 Por Quês aplicado a uma das causas do problema 

(ALMEIDA et al., 2018). 

                        

2.2.8  Diagrama de Spaghetti 

Bahensky et al. (2005) afirmam que é um método para apresentar o movimento e a 

distância que o determinado elemento (documento, serviço, colaborador, paciente etc.) deve 

percorrer ao longo de todo o processo organizacional, podendo ser desenhado sobre uma planta 

do local. 
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A origem do nome é derivada em virtude da semelhança da rota desenhada (layout) ao 

prato de macarrão do tipo espaguete. Tem-se como objetivo verificar se a movimentação é 

necessária para a produção de um determinado produto ou para a realização de tal processo. 

Além disso, é observado o tempo que a atividade ocorre com o propósito de identificar e 

eliminar desperdícios (LÉXICO LEAN, 2003). Freitas (2013) e Penha (2017) alegam que 

algumas etapas são importantes para a aplicação da ferramenta, dentre elas: 

1. Um desenho detalhado da área a ser estudada deve ser realizada inicialmente; 

2. As estações de trabalho relevantes devem ser delimitadas; 

3. Deve-se observar o processo e começar a construção do diagrama; 

4. Observar a movimentação de equipamentos e/ou informações, pessoas, 

materiais/medicamentos, segundo os processos realizados e as estações de trabalho; 

5. Representar o desenvolvimento do trabalho por meio de linhas de fluxo; 

6. Definir os fluxos realizados no processo; 

7. Fazer a análise do diagrama, levando em consideração o tempo, organização, os 

desperdícios e a qualidade; 

8. Anotar todas as situações importantes para o processo, com a contagem do tempo para 

a execução da atividade; 

9. Identificar oportunidades de melhorias. 

Em resumo, o Diagrama de Spaghetti permite o mapeamento dos deslocamentos, 

desperdícios e tempo que são realizados durante um processo para consolidar todas as 

alterações que são necessárias para que seja possível atingir as melhorias (TAPPING e 

SHUKER, 2010), como pode ser observado na Figura 2-17. 
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Figura 2-17: Diagrama de Spaguetti (PERALTA, 2014). 

 

2.2.9  Trabalho Padronizado 

A ferramenta baseia-se em três componentes: takt time, estoque padrão e sequência em 

processo. Visa o trabalho e o movimento do operador sendo aplicada em atividades de 

processos repetitivos, com a finalidade de eliminar desperdícios (KISHIDA et al., 2006). Os 

três elementos chave que constituem o trabalho padronizado são definidos como (MONDEN, 

1998; THE PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM, 2002): 

− O tempo de ciclo normalizado (ou takt time): é o tempo de ciclo para produção de um 

produto desde o início ao fim de maneira que atende à demanda do mercado; 

− Sequência de trabalho normalizado: é a melhor e mais segura forma de executar o 

trabalho de tarefas que são sequenciadas. Representam as atividades executadas pelo 

operador de forma repetitiva e consistente ao longo do tempo; 

− Inventário normalizado: consiste na quantidade mínima de estoque que deve ser 

mantida para que seja possível garantir a produção sem tempos improdutivos e com um 

fluxo contínuo. 

Segundo Werkema (2006), para alcançar a padronização de um processo, deve-se seguir 

as etapas: 

1. Estabelecer a atividade a ser padronizada e identificar as tarefas repetitivas e os 

procedimentos básicos; 
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2. Reunir pessoas diretamente envolvidas no processo para discutir os métodos utilizados 

e definir um procedimento operacional que seja simples e o melhor para ser aplicado; 

3. Testar e documentar o procedimento definido no passo anterior, registrando as 

atividades de maneira clara para que todos os envolvidos possam compreender;  

4. Compartilhar e divulgar a existência do novo padrão a todos os afetados ou relacionados 

ao processo; 

5. Treinar toda a equipe de operadores para que executem precisamente aquilo que foi 

padronizado, sempre da mesma maneira; 

6. Adotar auditoria periódica nos processos a fim de verificar a utilização dos 

procedimentos operacionais padrão e aprimorá-los sempre que possível. 

Liker (2005) afirma que uma das vantagens da utilização desta ferramenta é tornar mais 

fácil a percepção de desvios ocorrido durante um processo. O primeiro passo que deve ser feito 

é investigar se o trabalho padronizado foi seguido, caso os funcionários estejam seguindo, os 

padrões definidos precisarão ser revisados. No trabalho de Lopes (2012), foi aplicado o método 

de trabalho padronizado em conjunto com outras ferramentas lean numa empresa de elevadores. 

Como resultado, teve-se melhorias dentro dos processos como a eliminação da movimentação 

desnecessária percorrida pelos operadores (90 min), diminuição do tempo na procura e 

materiais (80%) e aumento da capacidade do supermercado (50%). 

 

2.2.10  Poka-Yoke 

De acordo com Nogueira (2010), o Poka-Yoke é considerado um “mecanismo à prova 

de falhas” que impede a execução errada (geralmente proveniente de erros humanos) de uma 

determinada operação. Esse mecanismo auxilia na detecção de erros, eliminando defeitos e, 

dessa forma, os desperdícios quando implementado numa determinada operação de fábrica por 

meio da utilização de um dispositivo simples (PINTO, 2009). 

A aplicação do Poka-Yoke é possível nos mais diversos setores. Santos e Pierre (2015) 

implementaram a ferramenta na manufatura de peças aeronáuticas. Neste estudo de caso, viu-

se que uma determinada peça apresentava defeito em 18% da sua produção e que o principal 

tipo de não conformidade era a falta do rasgo de chaveta. Com isto, foi construído um Poka-

Yoke (Figura 2-18) com formato de uma caixa quadrada, e que tem uma face superior com um 

encaixe exatamente igual (gabarito) ao formato da peça. Portanto, caso o item testado no 

dispositivo não possua o rasgo de chaveta, a peça não encaixará dentro da caixa e estará com 
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defeito. Este dispositivo simples permitiu que peças não conformes fossem rapidamente 

identificadas e impedidas de seguir o processo com o desvio. 

 

 

Figura 2-18: Dispositivo Poka-Yoke (SANTOS e PIERRE, 2015). 

 

2.3 ÁRVORE DE NATAL 

 

A árvore de natal molhada (ANM) é empregada para a produção de hidrocarbonetos 

localizados em poços de grande profundidade marítima, sendo capaz de operar a altas pressões 

e a diferentes faixas de temperatura ambiente. Para profundidades até 300 m, são instaladas 

com auxílio mergulhadores. Já para águas profundas ou ultraprofundas, são instaladas com o 

auxílio de Veículos de Operação Remota (Remotely Operated Underwater Vehicle, ROV) 

(PETROBRAS, 2015). 

Acima dos poços produtores de petróleo estão localizados os equipamentos 

denominados cabeças de poço. Estes equipamentos são ligados às ANMs, onde se encontram 

as válvulas que controlam o fluxo de saída e de entrada de fluidos nos poços. As ANM podem 

ser localizadas imediatamente sobre os poços, ou distantes destes, de modo que mais de um 

poço seja conectado em uma única árvore (esta distância pode ser maior que 50 m); são 

equipamentos complexos, com grande volume e peso, ultrapassando 70 toneladas 

(PETROBRÁS, 2015).  

As ANM’s são montadas completamente fora da água e então mergulhadas, em virtude 

do seu tamanho. Após instaladas, apenas veículos submarinos operados remotamente podem 

realizar e supervisionar montagens e reparos devido a profundidade das águas (ZHANG et al., 

2013). Uma ANM é constituída por um conjunto de válvulas que atuam totalmente abertas 

(permitindo passagem do fluido) ou fechadas (impedindo a passagem do fluido), linhas de fluxo 

e um sistema conectado a um painel de controle encontrado na unidade de produção para sua 

operação caso haja necessidade de intervenção (GARCIA, 1999).  
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Quando se trata de uma ANM de produção, sua função é manter a segurança operacional 

do poço produtor e a lógica operacional das válvulas que fazem parte do conjunto, visto a 

necessidade da constante atuação das mesmas de modo a mantê-las abertas durante a extração 

do fluido (ANTUNES et al., 2003). Portanto, a ANM de produção é destinada à exploração do 

hidrocarboneto, retirando-o do leito marinho e destinando-o à unidade de produção. 

Por outro lado, quando se trata de uma ANM de injeção, sua função é recuperar a 

produção de um poço, ou permitir que o mesmo comece a produzir, a partir da injeção de água 

ou de gás com o intuito de manter a pressão ideal no reservatório. A ANM de injeção de água 

utiliza a água separada do hidrocarboneto no momento em que ele é tratado na unidade de 

produção, bem como a ANM de injeção de gás utiliza o gás separado do hidrocarboneto durante 

o tratamento da unidade de produção (ANTUNES et al., 2003). 

 

2.3.1 Tipos de Árvore de Natal Molhada 

As ANM’s possuem duas classificações – que não alteram significativamente seu 

desempenho, sendo uma determinação do cliente dado suas preferências dentro do projeto – 

definidas a partir da posição das válvulas dentro do conjunto: 

− Árvore de Natal Vertical (VXT): válvulas localizadas verticalmente dentro do 

conjunto da árvore. A Figura 2-19 apresenta uma árvore de natal molhada vertical. 

 

 

Figura 2-19: Árvore de Natal Molhada Vertical (ONESUBSEA, 2020). 

 

− Árvore de Natal Horizontal (HVT): válvulas localizadas horizontalmente dentro 

do conjunto da árvore. A Figura 2-20 mostra uma árvore de natal molhada horizontal. 
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Figura 2-20: Árvore de Natal Molhada Horizontal (ONESUBSEA, 2020). 

 

2.3.2 Componentes da Árvore de Natal Molhada 

Os principais componentes da ANM são: 

− Conector: serve para travar a ANM à cabeça de poço e possui um indicador visual que 

permite verificar se ele está travado ou destravado (no momento da instalação, ele deve 

ser encaixo à cabeça de poço destravado, sendo travado à mesma uma vez que estiver 

posicionado corretamente) (PAULO e SILVA, 1994); 

− Estrutura guia: conforme explicado por Paulo e Silva (1994), ela é formada por um 

anel central acoplado ao conector, por braços para suportar os funis guia e por funis 

guia; 

− Bloco de válvulas: o bloco de válvula inclui uma passagem para produção, com 

válvulas tipo gaveta, e acesso lateral às linhas de controle de um sistema secundário e à 

válvula de segurança, havendo válvulas de isolamento preparadas para serem operadas 

pelo ROV. Há válvulas dedicadas para a linha de produção (formada por tubos 

responsáveis por conduzir o hidrocarboneto) e para o teste da linha de produção e 

válvulas dedicadas às linhas anular (formada pela tubulação anular, que circunda a 

tubulação de produção, de modo a haver um espaço entre as duas por onde passa o 

líquido anular) e crossover (conecta a linha de produção à linha anular) (PAULO e 

SILVA, 1994); 

− Flow lines: consistem em loops para a linha de produção, além de haver um loop para 

linha anular que possui uma extremidade em flange, a qual permite a montagem deste 

loop ao Bloco de Válvulas (PAULO e SILVA, 1994). 
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3 METODOLOGIA 

A estratégia de pesquisa deste trabalho é definida como estudo de caso, uma vez que 

parte de problemas sem solução aparente, estimulando a sua investigação, o levantamento de 

proposições teóricas e a solução do mesmo (TURRIONI e PEREIRA, 2012). Mais 

especificamente, trata-se de um estudo de caso exploratório, pois aborda situações em que o 

fenômeno avaliado não possui um conjunto claro e único de resultados, aplicando-se a estudos 

com poucas referências de literatura e pesquisa anteriores (YIN, 2001), como é o caso da 

utilização de ferramentas lean na indústria offshore. 

Quanto à característica dos dados coletados, Mattar (1996) define dados primários como 

sendo aqueles que ainda não estão disponíveis, ou seja, que são coletados pelo próprio 

pesquisador visando atender os objetivos específicos de sua pesquisa. Já os dados secundários 

são aqueles já coletados, tabulados, organizados e disponíveis, que o pesquisador utiliza para 

embasar ou auxiliar suas análises. Como neste estudo todos os dados foram coletados pelas 

autoras para a realização do mapeamento de fluxo de valor da produção da árvore de natal 

molhada, trabalhou-se exclusivamente com dados primários. 

Como todo o processo da produção de árvores de natal molhadas na Empresa X é 

confidencial, todos os dados coletados foram multiplicados por coeficientes. Deste modo, não 

são expostas informações sigilosas da empresa abordada neste trabalho. Os itens que formam a 

árvore de natal molhada também tiveram seus nomes modificados para Componente 1, 

Componente 2, Componente 3, Estrutura Superior e Estrutura Inferior a fim de manter o segredo 

industrial e não expor de nenhuma forma como se dá a montagem de algum produto. 

Primeiramente, foi determinado o modelo de árvore de natal molhada que seria usado 

como base na análise do fluxo de valor. Escolheu-se o modelo de árvore horizontal, por ser o 

mais recente produzido pela Empresa X na planta brasileira e, assim, por haver pouca 

familiaridade na linha de produção. Além disso, observando relatórios de projetos de ANM 

passados, foi possível observar que os projetos do modelo de árvore estudado eram os que mais 

apresentavam problemas e retrabalhos. 

Desta forma, determinou-se os limites de contorno deste estudo de caso. Estipulou-se 

coincidir o início da produção da árvore com o início do mapa de fluxo de valor, que se dá na 

produção do Componente 1. O estudo foi finalizado quando foi montado o corpo do Produto 

Final, ou seja, quando a Estrutura Superior foi montada à Estrutura Inferior. Portanto, quaisquer 

montagens ou testes posteriores a esta etapa foram ignorados, uma vez que as etapas de maior 

interesse e que concentravam mais oportunidades de melhoria já seriam abordadas. 
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O corpo da árvore de natal molhada (o Produto Final) é formado a partir da montagem 

da Estrutura Superior na Estrutura Inferior. A Estrutura Superior, por sua vez, é formada pela 

montagem dos Componentes 2 e 3 no Componente 1, envolvendo montagens e testes 

complementares após a combinação dos Componentes 1, 2 e 3. Na Figura 3-1, é possível 

observar o Diagrama de Processos da produção da ANM, o qual visa apresentar como se dá a 

organização dos processos e auxilia na identificação e compreensão das principais atividades 

envolvidas. 

 

  

Figura 3-1: Diagrama de Processos da produção da Árvore de Natal Molhada. 

 

A coleta de dados foi realizada tanto remotamente, quanto presencialmente, tendo em 

vista o risco de estar presente na linha da produção com frequência por conta da pandemia 

causada pelo COVID-19. Em relação à coleta de dados remota, foi possível determinar o início 

e fim de cada etapa de montagem e de teste de todos os itens, bem como acompanhar qualquer 

interrupção que ocorreu na linha de produção e o motivo desta interrupção. Isto foi possível por 

meio do diálogo constante com os colaboradores da produção e também por meio do 

acompanhamento de relatórios digitais diários apresentando detalhes de cada etapa. 
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Presencialmente, pôde-se dialogar com operadores, supervisores e engenheiros para entender 

os sucessos e oportunidades de melhoria ao longo de todo o projeto.  

Dessa forma, cronometrou-se a duração de cada montagem e de cada teste, além do 

intervalo entre todas as etapas, definindo assim o tempo de agregação de valor (AV) e o tempo 

de não agregação de valor (NAV). A Figura 3-2 detalha duas etapas do MFV atual, 

apresentando os símbolos envolvidos e a organização típica do mapa. 

 

 

Figura 3-2: Organização de um MFV (adaptado de ROTHER E SHOOK, 2003). 

 

O tempo total de processamento foi calculado de acordo com a Equação 1: 

 

𝐴𝑉 = ∑ 𝐴𝑉𝑖
𝑖
𝑛 = 𝐴𝑉1 + 𝐴𝑉2 + ⋯ + 𝐴𝑉𝑛                                                                            (1) 

 

O tempo de atividades que não agregam valor foi calculado segundo a Equação 2: 

 

𝑁𝐴𝑉 = ∑ 𝑁𝐴𝑉𝑖
𝑖
𝑛 = 𝑁𝐴𝑉1 + 𝑁𝐴𝑉2 + ⋯ + 𝑁𝐴𝑉𝑛                                                         (2) 

 

Mesmo após a elaboração do mapa do estado atual, atualizava-se todas as 

intercorrências verificadas ao longo da produção da árvore de natal molhada de modo a 

identificar todos os desperdícios presentes na linha de produção. Para tal, toda vez que era 

sinalizada uma não conformidade, registrava-se sua ocorrência, bem como em que etapa 

específica ela ocorreu; e se fosse o caso, por quanto tempo ela impactou na linha de produção, 

interrompendo-a. Portanto, foi possível diagnosticar quais desperdícios estariam associados a 
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cada intercorrência e, enfim, quais ferramentas lean seriam ideais para garantir a melhoria do 

processo. 

O MFV do estado futuro é a representação de uma situação hipotética a qual se deseja 

atingir por meio da implementação das melhorias propostas na situação vigente, detalhada no 

MFV do estado atual (ROTHER e SHOOK, 2003). Sendo assim, este mapa foi elaborado 

segundo a análise do mapa do estado atual e as não conformidades presentes ao longo da 

produção.  

Vale ressaltar que o mapa do estado atual por si só não é suficiente para identificar todos 

os gargalos na linha de montagem, pois ao passo que se trata de uma ótima ferramenta para 

visualizar a espera entre etapas de montagem e teste, ele não evidencia os desperdícios que 

ocorrem durante estas etapas. Por este motivo é tão importante estar a par de todo o andamento 

de cada atividade, permitindo assim a elaboração de um mapa do estado futuro que gere 

impactos positivos para a produção. 

Uma vez diagnosticados os desperdícios envolvidos na produção da árvore de natal 

molhada, onde cada um deles ocorreu e quais ferramentas lean eram ideais para sua eliminação, 

foi possível elaborar o mapa do estado futuro por meio da eliminação do tempo total 

desperdiçado durante ou entre cada atividade. 
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4 RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados alcançados neste trabalho. Inicialmente, 

será abordado o mapa estado atual do processo de montagem da ANM horizontal. Em seguida, 

são apresentados os desperdícios identificados, explicitando em que etapas de montagem ou 

teste eles ocorreram. Por fim, será apresentado o mapa do estado futuro, que mostra os 

resultados da implementação das ferramentas lean sobre o processo vigente. 

4.1 MAPA DE FLUXO DE VALOR DO ESTADO ATUAL 

A Figura 4-1 apresenta o mapa do estado atual do processo de montagem da ANM 

horizontal. Destaca-se que o mapa do estado atual resultante do processo de montagem foi 

demasiadamente grande. Por este motivo, apresenta-se uma visão geral do mapa na Figura 4-1 

(que mostra o MFV completo da produção dos Componentes 1, 2 e 3, da Estrutura Superior, da 

Estrutura Inferior e do Produto Final) e nas figuras subsequentes são apresentadas as ampliações 

de cada etapa de montagem abordada. 

O início da montagem da ANM se dá por meio do fluxo de informações através do 

sistema ERP (Enterprise Resource Planning) da Empresa. Este sistema tem como objetivo 

auxiliar o controle das operações, cooperando para uma gestão empresarial organizada e que 

armazena todas as informações da empresa em uma única plataforma. Uma vez determinado o 

escopo do projeto a ser entregue ao cliente, dá-se início à produção puxada da ANM horizontal. 

O mapa do estado atual (Figura 4-1) mostra as atividades que foram realizadas, a ordem na qual 

elas ocorreram e a sua duração; bem como o tempo total de horas que agregam valor (AV) e de 

horas que não agregam valor (NAV).  

A linha de montagem em questão opera com dois turnos de 8 h cada, totalizando 16 h 

de produção diária. Deste modo, há um intervalo de 8 h entre o último turno do dia e o primeiro 

turno do dia seguinte. Automaticamente, estas horas foram consideradas como horas que não 

agregam valor uma vez que toda a linha de montagem se encontra parada, sem a realização de 

nenhuma atividade. Foram consideradas todas as etapas de montagem e teste desde a produção 

do Componente 1 até chegar ao Produto Final, o qual resulta da montagem da Estrutura Superior 

sobre a Estrutura Inferior.  
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Figura 4-1: Visão geral do Mapa do Fluxo de Valor do estado atual destacando a 

produção do Componente 1, do Componente 2 e do Componente 3, da Estrutura 

Superior, da Estrutura Inferior e do Produto Final. 

 

A Figura 4-2 mostra a sequência de montagem e teste do Componente 1. É possível 

observar nesta figura que todos os turnos foram totalmente aproveitados durante a produção 

deste item. Isto significa que as horas entre turnos sempre somam 8 h, o que indica que nas 16 

h disponíveis havia atividades sendo realizadas. O Componente 1 é o maior componente da 

ANM quando comparado com os Componentes 2 e 3. Por este motivo o Componente 1 possui 

mais etapas tanto de montagem quanto de teste que os outros dois. Considerando toda a 

estrutura da ANM, a produção do Componente 1 é bastante padronizada, independentemente 

do tipo do projeto. Portanto, possui menos não conformidades associadas, dado a experiência 

que a fábrica possui com este componente. 

 

 

Figura 4-2: Montagens e testes do Componente 1 da ANM. 

 

A Figura 4-3 detalha a produção do Componente 2 e do Componente 3 que somam 48 

h de atividades que agregam valor (AV) e 16 h que não agregam valor (NAV). Assim como o 

Componente 1, estes itens possuem uma produção mais padronizada e com a qual a fábrica 

possui bastante familiaridade, sofrendo poucas alterações de projeto para projeto. 

Consequentemente, todos os turnos também foram totalmente aproveitados, sem que nenhuma 

não conformidade impactasse de maneira significativa na produção. Ambos os componentes 

são de menor porte e são posteriormente montados à Estrutura Superior. 
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Figura 4-3: Montagens e testes do Componentes 2 e do Componente 3 da ANM. 

 

A Figura 4-4 apresenta o início da montagem da Estrutura Superior, o qual se dá a partir 

do Componente 1. Portanto, uma vez que o Componente 1 é finalizado, é levado para a área de 

produção da Estrutura Superior para início da montagem da mesma. Na sequência de atividades 

que vão da Montagem 1 até o Teste 4, pode-se analisar que, aparentemente, todos os turnos de 

trabalho foram aproveitados, ou seja, as horas entre turnos somam 8 h. 

A Figura 4-5 dá continuidade à produção da Estrutura Superior. A partir do Componente 

1, são realizadas montagens e testes adicionais que compõem a base da Estrutura. Finalmente, 

a partir da Montagem 3, os Componentes 2 e 3 são anexados à Estrutura Superior, completando 

o corpo da mesma. No que diz respeito à montagem, as principais etapas foram completadas, 

restando alguns pequenos itens a serem adicionados, como válvulas e etiquetas. Deste modo, 

as etapas mais críticas e com maior incidência de não conformidades durante as atividades são 

encerradas após a Montagem 3 da Estrutura Superior. 
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Figura 4-4: Montagens e testes da Estrutura Superior da ANM. 
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Figura 4-5: Montagens e testes da Estrutura Superior (da Montagem 2 até o Teste 9) da 

ANM. 

 

Na Figura 4-6 observa-se que, após a Montagem 3, quase todas as atividades tratam-se 

de testes, exceto apenas pela Montagem 4. Uma vez que todo o corpo da Estrutura Superior 

está formado, a sequência de testes (Teste 10 até Teste 14) é realizada para garantir a integridade 

do conjunto, bem como sua funcionalidade. A sequência de testes realizada entre o Teste 10 e 

o Teste 14 não envolve muita novidade em relação aos procedimentos de testes executados em 

projetos anteriores de outros modelos. Esta sequência de testes aplicada na Estrutura Superior 

permite a aplicação de ações, no sentido de padronizá-las, para que haja menos desperdícios 

associados; em toda essa sequência mostrada entre o Teste 9 e o Teste 14 não houve nenhum 

gargalo identificado. 

 

 

Figura 4-6: Montagens e testes da Estrutura Superior (do Teste 9 até o Teste 14) da 

ANM. 

 

A Figura 4-7 apresenta a conclusão das etapas de montagem da Estrutura Superior. Em 

conjunto com o Componente 1, a Estrutura Superior soma 320 h que agregam valor (AV) e 152 

h que não agregam valor (NAV). Exceto pela Montagem 5 (que envolve a montagem de uma 

série de itens pequenos e de simples execução) as atividades da Estrutura Superior se resumem 
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a testes. Apesar de, à primeira vista, todos os turnos aparentarem ser integralmente aproveitados 

dentro das suas 16 h, há desperdícios associados a algumas atividades. Uma vez mitigados estes 

desperdícios, isto acarretará na redução do tempo de realização destas atividades. 

 

 

Figura 4-7: Montagens e testes da Estrutura Superior (do Teste 14 até o Teste 18) da 

ANM.  

 

O início da produção da Estrutura Inferior é mostrado na Figura 4-8. Uma vez que esta 

é uma estrutura de grande porte, é possível executar diferentes montagens em paralelo, o que 

por si só já permite um maior aproveitamento dos turnos. A Montagem 1 se estende por diversos 

turnos e ocorre paralelamente a outras montagens e testes. Ainda que haja a flexibilidade de 

realizar etapas em paralelo, vale destacar que a Montagem 4 não pode ser iniciada a menos que 

a Montagem 1(d) seja completamente finalizada.  

 

 

Figura 4-8: Montagens e testes da Estrutura Inferior (da Montagem 1(a) até a 

Montagem1(g) e da Montagem 2 até a Montagem 6) da ANM. 

 

Já neste início, pode-se notar que há 32 h que não agregam valor (ANV) entre a 

Montagem 1(d) e a Montagem 1(e). Isto indica que uma vez completado o turno do dia em que 

ocorreu a Montagem 1(d) e a Montagem 3, houve as 8 h de entre turnos; além disso, 16 h de 

inatividade total na linha de produção, posteriormente mais 8 h de entre turnos, até finalmente 

as próximas etapas poderem ser iniciadas (neste caso, a Montagem 1e e a Montagem 4). Sendo 
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assim, o mapa do estado atual permite enxergar a ocorrência de não conformidades que foram 

capazes de interromper a linha de montagem por um dia inteiro, atrasando a entrega do Produto 

Final. 

A Figura 4-9 mostra o fim da Montagem 1, que só pôde ter atividades em paralelo até a 

Montagem 8. Por mais que a montagem simultânea de componentes seja benéfica para a 

redução do tempo de montagem, essa situação não é viável para outras etapas de montagem das 

outras estruturas. É uma exclusividade da Estrutura Inferior – e destas etapas – justamente pelo 

seu tamanho. A Montagem 9 só pôde ser iniciada uma vez que toda a Montagem 1 estivesse 

completa, finalizando a realização de atividades em paralelo. Além disso, o MFV evidencia um 

intervalo de 56 h entre a Montagem 1(i) e a Montagem 1(j), expondo novamente o impacto que 

intercorrências trazem à linha de produção. Neste caso, a linha foi interrompida por dois dias, 

desperdiçando um total 32 h de turnos. 

 

 

 

 

Figura 4-9: Montagens e testes da Estrutura Inferior (da Montagem 1g até a Montagem 

1m e da Montagem 6 até a Montagem 9) da ANM. 
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A Figura 4-10 apresenta as atividades que vão da Montagem 9 até o Teste 7. Novamente, 

o MFV evidencia a interrupção da linha de produção entre o Teste 4 e o Teste 5, pois há um 

intervalo de 20 h. Nota-se que no dia em que foi realizado o Teste 4 houve um desperdício de 

12 h, pois apenas 4 h das 16 h disponíveis foram utilizadas. 

 

  

Figura 4-10: Montagens e testes da Estrutura Inferior (Montagem 9 até o Teste 7) da 

ANM.  

 

Neste caso a interrupção não ocorreu por um ou mais dias, porém impactou a data de 

finalização da Estrutura Inferior. Ademais, a problemática destas atividades não apenas 

encontra-se exposta no MFV neste intervalo de 20 h, como também oculta dentro das etapas, o 

que será melhor observado no MFV do estado futuro. 

A Figura 4-11 apresenta as últimas etapas da Estrutura Inferior, que soma 318 h que 

agregam valor (AV) e 250 h que não agregam valor (NAV). Assim como analisado na Figura 

4-10, o MFV do estado atual explicita o não aproveitamento de todas as 16 h oferecidas pelos 

turnos. Deste modo, entre o Teste 7 e a Montagem 13 há 14 h de intervalo, resultando em 6 h 

desperdiçadas em decorrência de problemas que ocorreram entre e durante estas etapas. Tendo 

em vista a média de duração das atividades, estas 6 h poderiam ser aproveitadas para adiantar 

a entrega da Estrutura Inferior. O impacto é ainda mais evidente quando se compara todos esses 

desperdícios na produção de um único item. 

 

  

Figura 4-11: Montagem e teste da Estrutura Inferior (do Teste 7 à Montagem 15) da 

ANM. 

 

A Figura 4-12 destaca todas as atividades do Produto Final. Por ser a parte final da 

montagem da árvore de natal molhada, possui um processo mais padronizado. Além disso, o 

Produto Final é formado pela montagem da Estrutura Superior na Estrutura Inferior, possuindo 
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menos etapas críticas de montagem e teste. Portanto, são encontrados menos gargalos tanto 

entre os turnos quanto durante as atividades. Mesmo que se trate de uma execução mais simples, 

é onde mais deve haver cautela no que diz respeito à segurança dos operadores por envolver 

içamento de estruturas bastante pesadas. Além de ter que deslocar a Estrutura Inferior e a 

Estrutura Superior para a área onde o Produto Final será montado, a Estrutura Superior fica 

içada por um longo período de tempo durante o seu alinhamento na Estrutura Inferior. No total, 

o tempo de atividades que agregam valor (AV) segundo o MFV é de 16 h e o tempo de 

atividades que não agregam valor (NAV) é de 32 h, ou seja, o dobro do tempo de produção. 

 

  

Figura 4-12: Montagem e teste do Produto Final da ANM. 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS DESPERDÍCIOS E PROPOSTAS DE MELHORIAS 

 

A Tabela 2 resume os desperdícios identificados no processo de montagem da arvore 

do natal molhada (ANM).  

 

Tabela 2: Desperdícios Identificados 

Desperdício 

identificado 

Etapa de 

montagem 

Ferramenta lean sugerida 

para eliminar ou 

minimizar o desperdício 

Autores que recomendam 

ferramentas lean de acordo com o 

desperdício identificado 

Espera 

Componente 1 Diagrama de Spaguetti Vieira (2020)  

Componente 2 Diagrama de Spaguetti Vieira (2020) 

Componente 3 Diagrama de Spaguetti Vieira (2020) 

Estrutura Inferior 

Kaizen Araújo e Rentes (2006)  

5S Silva (2017) 

Poka-Yoke Santos e Pierre (2015) 

Trabalho Padronizado Lopes (2012) 

Espinha de Peixe Fornani Júnior (2010) 

5 Por Quês Almeida et al. (2018) 

Relatório A3 Herculiani e Culchesk (2016) 

Diagrama de Spaguetti Vieira (2020) 

Kanban Leite et al. (2004) 
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Desperdício 

identificado 

Etapa de 

montagem 

Ferramenta lean sugerida 

para eliminar ou 

minimizar o desperdício 

Autores que recomendam 

ferramentas lean de acordo com o 

desperdício identificado 

Movimentação 

desnecessária 

Componente 1 Diagrama de Spaguetti Vieira (2020) 

Componente 2 Diagrama de Spaguetti Vieira (2020) 

Componente 3 Diagrama de Spaguetti Vieira (2020) 

Estrutura Superior 
(Gemba) Kaizen Araújo e Rentes (2006) 

Diagrama de Spaguetti Vieira (2020) 

Estrutura Inferior 

(Gemba) Kaizen Araújo e Rentes (2006) 

Diagrama de Spaguetti Vieira (2020) 

5S Silva (2017) 

Produto Final Diagrama de Spaguetti Vieira (2020) 

Defeito 

Estrutura Superior 

(Gemba) Kaizen Araújo e Rentes (2006) 

Espinha de Peixe Fornani Júnior (2010) 

5 Por Quês Almeida et al. (2018) 

Estrutura Inferior 

(Gemba) Kaizen Araújo e Rentes (2006) 

Relatório A3 Herculiani e Culchesk (2016) 

5S Silva (2017) 

Espinha de Peixe Fornani Júnior (2010) 

5 Por Quês Almeida et al. (2018) 

Poka-Yoke Santos e Pierre (2015) 

Trabalho Padronizado Lopes (2012) 

Potencial 

Humano 

Estrutura Superior 

Espinha de Peixe Fornani Júnior (2010) 

Kanban Leite et al. (2004) 

5 Por Quês Almeida et al. (2018) 

Estrutura Inferior 

Espinha de Peixe Fornani Júnior (2010) 

Kanban Leite et al. (2004) 

5 Por Quês Almeida et al. (2018) 

Relatório A3 Herculiani e Culchesk (2016) 

 

Observa-se nesta tabela que foram identificados 4 tipos dos 8 desperdícios abordados 

pelo lean manufacturing; sendo que a produção das estruturas tanto inferior quanto superior é 

onde se concentra o maior número de desperdícios. A seguir são descritos os desperdícios 

identificados e suas respectivas sugestões de melhorias. 

 

4.2.1 Espera  

O desperdício de espera foi identificado nas seguintes etapas: 

− Montagem 1(l) da Estrutura Inferior e Teste 16 e Teste 17 da Estrutura Superior: 

devido à falta de materiais na sua respectiva etapa de montagem ou teste, o processo 

teve de ser interrompido para aguardar a chegada dos itens necessários. Uma possível 

ferramenta para reduzir este desperdício é o Kaizen, que tem como propósito a melhoria 

contínua do processo envolvendo pessoas ou equipes de diferentes de áreas. Já o 

objetivo da implementação do 5S seria organizar a fábrica de tal forma que não seja 
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necessário nem permitido haver troca de itens entre projetos diferentes, pois se um 

projeto está com falta de algum material e esta falta é suprida com o material de outro 

projeto, a probabilidade de que este segundo projeto sofra da mesma falta é muito alta;  

− Montagem 1(k) da Estrutura Inferior: por conta de interface inadequada entre 

componentes fabricados pela própria empresa, esta montagem teve de ser interrompida 

para aguardar a correção destes componentes. Portanto, sugere-se o uso de Poka-Yoke 

para prevenir que estes tipos de erros se propaguem até a linha de montagem, sendo 

identificados o mais cedo possível. Isso seria possível por meio de um alinhamento entre 

projetistas, engenheiros e montadores enquanto o projeto ainda estiver em fase de 

desenho, para que todos possam oferecer suas experiências ao analisar todo o desenho 

em busca de possíveis erros ou falhas. Além disso, vê-se a necessidade do Trabalho 

Padronizado para que o fluxo do processo garanta que o Poka-Yoke seja utilizado na 

etapa correta no desenvolvimento do produto; 

− Teste 18 da Estrutura Superior e Teste 4 e Teste 5 da Estrutura Inferior: a não 

execução de etapas necessárias para atender a requisitos de teste impediu que eles 

fossem executados no momento planejado, gerando atraso. Neste caso, viu-se a 

necessidade de investigar o motivo de essas etapas não terem sido realizadas, portanto 

as ferramentas ideais seriam a Espinha de Peixe, que permite um panorama de causa e 

efeito, ou os 5 Por Quês, que auxilia na investigação da causa raiz do problema. Uma 

vez diagnosticada a causa raiz desta não conformidade, é possível traçar um plano de 

ação para eliminá-la; 

− Montagem 13 e Teste 8 da Estrutura Inferior: devido à especificação incorreta do 

material de itens a serem montados, os mesmos não atenderam aos requisitos de teste e 

impossibilitaram sua realização, gerando interrupção da linha de montagem enquanto o 

retrabalho ocorre. Portanto, enxerga-se a necessidade de um Relatório A3, pois ele 

possibilita tanto entender a causa raiz deste problema como também traçar um plano de 

ação para mitigar esta causa raiz. A ferramenta também possibilita o acompanhamento 

das melhorias implementadas, o que permite verificar se o problema foi sanado 

conforme o plano de ação traçado; 

− Montagem 1(j) da Estrutura Inferior: tubos de instrumentação hidráulica estocados 

em condições ruins apresentavam corrosão no momento que chegaram para serem 

instalados na Estrutura Inferior, acarretando na interrupção da instalação de 

instrumentação para aguardar os tubos retrabalhados ou a substituição por novos tubos. 
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Sendo assim, enxerga-se necessário realizar um 5S no almoxarifado para organizar o 

espaço, manter a área limpa, armazenar somente os itens necessários, padronizar 

inspeções de itens que não estejam conformes e disciplinar os funcionários para 

preservar o ambiente desta maneira, para assim garantir que todas as condições 

necessárias para o armazenamento adequado de tubos sejam alcançadas; 

− Entre Montagem 1(i) e Montagem 1(j) da Estrutura Inferior: como o produto 

chegou diferente do solicitado no desenho enviado ao fornecedor, houve a interrupção 

da linha de produção para aguardar o produto substituto. Mostra-se necessário a 

realização de 5S a fim de auxiliar na uma assertividade de inspeção de todos os itens 

que são recebidos de fornecedores, facilitando que quaisquer defeitos sejam 

diagnosticados no produto antes que ele chegue à linha de produção; 

− Montagem 2 do Componente 1, Montagem 3 do Componente 1, Montagem 3 do 

Componente 3, Teste 6 da Estrutura Inferior, Teste 18 da Estrutura Superior e 

Montagem 1 do Produto Final: o desperdício resulta do deslocamento excessivo e de 

longo tempo de pessoas estratégicas até a linha de montagem. Estas pessoas são 

responsáveis pela resolução de problemas encontrados durante todo o processo, portanto 

a linha de produção deve aguardar a sua chegada para direcionarem o que deve ser feito, 

permitindo o prosseguimento das atividades. A ferramenta que seria adequada para este 

caso é o Diagrama de Spaghetti pois ela viabiliza o mapeamento de toda a 

movimentação que não é necessária durante um processo e com isto, apresentar de 

maneira visual que as pessoas estratégicas precisam ficar mais próximas à linha de 

produção; 

− Entre o Teste 7 e a Montagem 13 da Estrutura Inferior: falta de ferramentas 

próximas aos montadores, fazendo-os se deslocar à procura de uma para realizar suas 

atividades. Essa situação gerou o desperdício de espera, uma vez que o operador parou 

de executar uma atividade que agregava valor enquanto estava à procura da ferramenta 

necessária para enfim dar continuidade ao processo. Portanto, as ferramentas sugeridas 

são o Diagrama de Spaghetti que, conforme explicado anteriormente, é fundamental 

para a visualização de deslocamentos dispensáveis para o operador e o 5S, uma vez que 

organizará o local de montagem de forma que possibilitará trazer as ferramentas mais 

próximas do montador e utilizá-las no momento exato em que for necessário; 

− Entre o Teste 4 e o Teste 5 da Estrutura Inferior e no Teste 3 da Estrutura 

Superior: determinadas melhorias detectadas anteriormente, como criação de furos 
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para içamento de estruturas e criação de roscas em furos de fixação, não foram 

implementadas nos devidos itens antes de sua montagem, fazendo com que algumas 

dificuldades ou defeitos se repetissem na linha de produção. Dessa forma, o retrabalho 

que teve de ser executado pelos dos montadores os ocupou de modo a parar a linha de 

montagem. Portanto, sugere-se o uso das ferramentas Espinha de Peixe para entender a 

causa raiz que levou a não implementação dessas melhorias e Kanban para organizar 

visualmente todas as atividades a serem realizadas, garantindo que nenhuma seria 

ignorada. 

 

4.2.2 Movimentação desnecessária 

O desperdício de movimentação desnecessária ocorreu nas seguintes etapas: 

− Montagem 1(m) da Estrutura Inferior: a falta de acesso para soldagem fez com que 

o soldador tivesse de testar diferentes posições ao redor de toda a Estrutura Inferior - 

levando consigo todo o equipamento de solda - a fim de encontrar algum acesso 

adequado para realizar a soldagem. Acredita-se que a melhor ferramenta seja a mesma 

sugerida no primeiro caso citado acima: um Kaizen por meio da realização de um 

checklist de todas as etapas de montagem e teste para ser preenchido após a escrita do 

procedimento operacional padrão, a fim de garantir que a sequência está correta e que 

todas as etapas foram incluídas. No caso, deveriam ser adicionadas a este checklist 

etapas de soldagem (para que se estude se o acesso é possível na sequência em que tudo 

foi escrito);  

− Montagem 2 do Componente 1, Montagem 3 do Componente 2, Montagem 3 do 

Componente 3, Teste 6 da Estrutura Inferior, Teste 18 da Estrutura Superior e 

Montagem 1 do Produto Final: o deslocamento excessivo e de longo tempo de pessoas 

estratégicas até a linha de montagem pois estão distantes da mesma durante a produção 

de todos os itens. Estas pessoas são responsáveis pela resolução de problemas 

encontrados durante a produção, de modo que é comum serem acionadas com 

frequência. Portanto, o trajeto percorrido e o tempo para a locomoção dessas pessoas 

acabam gerando um atraso para a continuidade da montagem. A ferramenta que seria 

adequada para este caso é o Diagrama de Spaghetti pois ela viabiliza o mapeamento de 

toda a movimentação que não é necessária durante um processo e, com isto, apresenta 

de maneira visual que as pessoas estratégicas precisam ficar mais próximas à linha de 

produção; 
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− Entre o Teste 7 e a Montagem 13 da Estrutura Inferior: a falta de ferramentas 

próximas aos montadores obrigou-os a interromper suas atividades para se deslocar à 

procura da ferramenta que os permitiria executar suas tarefas. Assim, o operador 

precisou se deslocar até conseguir achar a ferramenta necessária, a qual geralmente 

encontra-se distante do local da montagem. Portanto, as ferramentas sugeridas são o 

Diagrama de Spaghetti, que, conforme explicado anteriormente, é fundamental para a 

visualização de deslocamentos dispensáveis para o operador, e o 5S, uma vez que 

organizará o local de montagem de forma que possibilitará trazer as ferramentas mais 

próximas do montador e utilizá-las no momento exato em que for necessário; 

− Entre a Montagem 1(d) e a Montagem 1(e) da Estrutura Inferior e na Montagem 

2, no Teste 4 e no Teste 5 da Estrutura Superior: a falta de acesso ou dificuldade de 

acesso para utilizar uma ferramenta fez com que o montador precisasse procurar 

diversas posições diferentes no equipamento para utilizar a ferramenta de forma 

adequada. Logo, a ferramenta Kaizen seria de muita importância pois melhoraria o 

entendimento dos processos que ocorrem no chão de fábrica para os engenheiros que 

desenvolvem o produto e incentivaria um melhor alinhamento entre a engenharia e a 

produção para analisarem acesso de ferramentas antes da montagem dos componentes. 

 

4.2.3 Defeito 

O desperdício de defeito foi identificado nas seguintes etapas: 

− Teste 2 da Estrutura Superior, entre o Teste 4 e o Teste 5 da Estrutura Inferior e 

entre o Teste 7 e a Montagem 13: o procedimento operacional padrão de montagem 

oferecido aos montadores possuía atividades que não deveriam ser realizadas, 

resultando no desperdício de defeito por conta da realização de uma atividade que não 

deveria ocorrer naquele momento, o que prejudica a qualidade final da peça uma vez 

que um teste realizado no momento incorreto pode danificá-la. Aqui, vê-se a 

oportunidade de implementar a ferramenta Kaizen, implementando o “ir ao Gemba” 

cujo objetivo é que todos os engenheiros que elaboram estes documentos de instrução 

estejam intimamente familiarizados com todos os processos que ocorrem ao longo da 

linha de produção a fim de saber exatamente quais etapas fazem ou não fazem parte de 

determinada montagem. Além disso, através do Kaizen também pode ser realizado um 

checklist de todas as etapas de montagem e teste (realizado em conjunto com todas as 

áreas envolvidas na elaboração desta documentação) para ser preenchido após a escrita 

do procedimento operacional padrão, a fim de garantir que a sequência está correta e 



49 

 

que todas as etapas foram incluídas, bem como assegurar que nenhuma etapa que não 

deve ser realizada foi inclusa; 

− Teste 18 da Estrutura Superior e Teste 4 e Teste 5 da Estrutura Inferior: por conta 

da não execução de etapas necessárias para atender a requisitos de teste, pode-se 

observar que os produtos não foram tratados da forma correta antes de chegar à linha de 

produção, impossibilitando seu uso adequado. Neste caso, viu-se a necessidade de 

investigar o motivo de essas etapas não terem sido realizadas, portanto as ferramentas 

ideais seriam a Espinha de Peixe, que permite um panorama de causa e efeito, ou os 5 

Por Quês, que auxiliam na investigação da causa raiz do problema. Uma vez 

diagnosticada a causa raiz desta não conformidade, é possível traçar um plano de ação 

para eliminá-la; 

− Montagem 13 e Teste 8 da Estrutura Inferior: devido à especificação incorreta do 

material de itens a serem montados, os mesmos não atenderam aos requisitos de teste e 

impossibilitaram sua realização. Diagnosticou-se o desperdício de defeito uma vez que 

o item a ser montado foi fabricado com o material incorreto. Portanto, enxerga-se a 

necessidade de um Relatório A3, pois ele possibilita tanto entender a causa raiz deste 

problema como também traçar um plano de ação para mitigar esta causa raiz. A 

ferramenta também possibilita o acompanhamento das melhorias implementadas o que 

permite verificar se o problema foi sanado conforme o plano de ação traçado; 

− Montagem 1(j) da Estrutura Inferior: tubos de instrumentação hidráulica estocados 

em condições ruins apresentavam corrosão no momento que chegaram para serem 

instalados. Isto levou ao desperdício de Defeito, pois a corrosão impossibilitou o uso 

destes tubos, sendo necessário retrabalhar alguns deles e descartar outros. Sendo assim, 

enxerga-se necessário realizar um 5S no almoxarifado para organizar o espaço, manter 

a área limpa, armazenar somente os itens necessários, padronizar inspeções de itens que 

não estejam conformes e disciplinar os funcionários para preservar o ambiente desta 

maneira, para assim garantir que todas as condições necessárias para o armazenamento 

adequado de tubos sejam alcançadas; 

− Montagem 1(k) da Estrutura Inferior: a interface inadequada entre componentes 

fabricados pela própria empresa demonstra que o produto foi fabricado de maneira 

incorreta. Portanto, sugere-se o uso de Poka-Yoke para prevenir que estes tipos de erros 

se propaguem até a linha de montagem, sendo identificados o mais cedo possível. Isso 

seria possível por meio de um alinhamento entre projetistas, engenheiros e montadores 
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enquanto o projeto ainda estiver em fase de desenho, para que todos possam oferecer 

suas experiências ao analisar todo o desenho em busca de possíveis erros ou falhas. 

Além disso, vê-se a necessidade do Trabalho Padronizado para que o fluxo do processo 

garanta que o Poka-Yoke seja utilizado na etapa correta no desenvolvimento do produto. 

 

4.2.4 Potencial Humano  

O desperdício de potencial humano foi identificado nas seguintes etapas: 

− Montagem 13 e Teste 8 da Estrutura Inferior: devido à especificação incorreta do 

material de itens a serem montados, os mesmos não atenderam aos requisitos de teste e 

impossibilitaram sua realização. Diagnosticou-se o desperdício de Potencial Humano, 

pois este item tem de ser retrabalhado dentro da fábrica por pessoas que não eram 

responsáveis por esta execução. Portanto, enxerga-se a necessidade de um Relatório A3, 

pois ele possibilita tanto entender a causa raiz deste problema como também traçar um 

plano de ação para mitigar esta causa raiz. A ferramenta também possibilita o 

acompanhamento das melhorias implementadas o que permite verificar se o problema 

foi sanado conforme o plano de ação traçado; 

− Entre o Teste 4 e o Teste 5 da Estrutura Inferior e no Teste 3 da Estrutura 

Superior: determinadas melhorias detectadas anteriormente, como criação de furos 

para içamento de estruturas e criação de roscas em furos de fixação, não foram 

implementadas nos itens antes de sua montagem, fazendo com que algumas dificuldades 

ou defeitos se repetissem na linha de produção. Assim, alguns montadores foram 

alocados para realizar este retrabalho ao invés de seguir com atividades que agregassem 

valor. Portanto, sugere-se o uso das ferramentas Espinha de Peixe para entender a causa 

raiz que levou a não implementação dessas melhorias e Kanban para organizar 

visualmente todas as atividades a serem realizadas, garantindo que nenhuma atividade 

seria ignorada; 

− Teste 18 da Estrutura Superior e Teste 4 e Teste 5 da Estrutura Inferior: a não 

execução de etapas necessárias para atender a requisitos de teste resultou na alocação 

de montadores para realizar o retrabalho ao invés de seguir com as atividades que 

agregavam valor. Neste caso, viu-se a necessidade de investigar o motivo de essas etapas 

não terem sido realizadas, portanto as ferramentas ideais seriam a Espinha de Peixe, que 

permite um panorama de causa e efeito, ou os 5 Por Quês, que auxilia na investigação 

da causa raiz do problema. Uma vez diagnosticada a causa raiz desta não conformidade, 

é possível traçar um plano de ação para eliminá-la. 
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4.2.5 Tempo de atividades que não agregam valor na montagem da ANM 

A Tabela 3 resume os desperdícios identificados durante as etapas de produção do 

Componente 1, do Componente 2, do Componente 3, da Estrutura Inferior, da Estrutura 

Superior e do Produto Final com seus respectivos resultados das horas de valor não agregado 

com base nos problemas citados anteriormente. A Estrutura Inferior foi o item em que se 

observou maior oportunidade de melhorias, visto que 200 h são de atividades que não agregam 

valor ao cliente. Entende-se que, por se tratar de um item de grande complexidade no que diz 

respeito à montagem, e por possuir grandes proporções, é onde se concentra a maior quantidade 

de desperdícios. 

 

Tabela 3: Desperdícios encontrados na produção de cada item e o tempo total de valor 

não agregado. 

Itens Desperdícios Encontrados 
Tempo Total de Valor Não 

Agregado 

Componentes 1, 2 

e 3 
Movimentação Desnecessária e Espera 2 h 

Estrutura Inferior 
Defeito, Espera, Movimentação Desnecessária e 

Potencial Humano 
200 h 

Estrutura Superior 
Defeito, Espera, Movimentação Desnecessária e 

Potencial Humano 
54 h 

Produto Final Movimentação Desnecessária e Espera 2 h 

 

É importante ressaltar que na Tabela 3 o tempo total de valor não agregado nos 

Componentes 1, 2 e 3, na Estrutura Superior e no Produto Final está diretamente relacionado 

às intercorrências listadas nos desperdícios de Espera, de Movimentação Desnecessária, de 

Defeito e de Potencial Humano. 

Por outro lado, o tempo total mostrado na Estrutura Inferior é formado tanto pelas 

intercorrências, que somam 144 h neste item, quanto pela existência de horas entre turnos dos 

dias de inatividade completa ou parcial segundo o MFV, que somam 56 h. Das 144 h resultantes 

dos desperdícios, 66 h já foram diagnosticadas no MFV como a soma de horas de inatividade 

(dentro do horário de funcionamento da fábrica), restando assim 78 h de desperdício dentro das 

etapas de montagem e teste realizadas na Estrutura Inferior. 
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4.3 MAPA DE FLUXO DE VALOR DO ESTADO FUTURO 

 

O MFV do estado futuro foi elaborado baseando-se nas horas totais de valor não 

agregado segundo o MFV do estado atual e nas oportunidades de melhoria identificadas através 

da observação das atividades na linha de produção. Tendo em vista que os Componentes 1, 2 e 

3 e o Produto Final teriam apenas uma redução de 2 h no tempo total de horas que agregam 

valor, foi estipulado não alterar as atividades destes componentes no MFV, de modo que o 

tempo total permanecerá o mesmo tanto para as horas que agregam valor quanto para as horas 

que não agregam valor. A Figura 4-13 apresenta o MFV do estado futuro, que será fragmentado 

em detalhes nas figuras subsequentes. 

 

 

Figura 4-13: Mapa de Fluxo de Valor do Estado Futuro da montagem da ANM 

horizontal. 

 

A Figura 4-14 traz a produção do Componente 1 no MFV do estado futuro. Uma vez 

que foram identificadas apenas 2 h de horas que não agregam valor durante a Montagem 2, 

resultantes dos desperdícios de Espera e de Movimentação Desnecessária, não se avaliou 

necessário modificar esta sequência de atividades. Neste caso, ao invés da Montagem 2 ter uma 

duração de 12 h, ela teria uma duração de 10 h.  

 

 

Figura 4-14: Montagem e teste do Componente 1 da ANM – MFV estado futuro. 

 

A Figura 4-15 mostra a produção do Componente 2 e do Componente 3. Como apenas 

2 h seriam reduzidas da Montagem 3 do Componente 2 e da Montagem 3 do Componente 3 - 
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em virtude da eliminação dos desperdícios de Espera e de Movimentação Desnecessária - não 

se julgou necessário modificar o MFV para atender a esta redução. Isto se deve principalmente 

porque estes itens serão incorporados na etapa “Montagem 3” da Estrutura Superior. Dessa 

forma, reduzir estas 2 h não influenciaria no adiantamento do término da produção da árvore 

de natal molhada. A Figura 4-16 apresenta o início da produção da Estrutura Superior. 

 

 

Figura 4-15: Montagem e teste do Componente 2 e do Componente 3 da ANM – MFV 

estado futuro. 
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Figura 4-16: Montagem e teste da Estrutura Superior (da Montagem 1 até 3) da ANM – 

MFV estado futuro. 
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Nota-se que o Teste 2 teve uma redução de 8 h devido à eliminação do desperdício de 

Defeito, já o Teste 3 teve uma redução de 8 h devido à eliminação do desperdício de Espera e 

de Potencial Humano (Figura 4-16). A Montagem 2 e o Teste 4 tiveram uma redução de 4 h 

mitigando o desperdício de Movimentação Desnecessária, enquanto o Teste 5 reduziu 8 h. Vale 

ressaltar que cada intercorrência mencionada na Seção 4.2 influenciou de maneiras diferentes 

cada etapa e cada item. Sendo assim, ainda que uma intercorrência tenha se repetido na 

Montagem 2, no Teste 4 e no Teste 5 levando aos mesmos desperdícios, o impacto gerado foi 

particular para cada etapa. As etapas mais complexas tendem a ter um atraso maior associado 

a intercorrência do que etapas menos complexas, como foi o caso do Teste 5 em relação à 

Montagem 2 e ao Teste 4. 

A Figura 4-17 mostra a sequência de etapas da Montagem 3 até o Teste 13 da Estrutura 

Superior. Nestas etapas não foi possível diagnosticar desperdício, nem através do MFV, nem 

através da avaliação de cada intercorrência. Por se tratar de etapas que já são familiares à linha 

de produção por sua semelhança com projetos anteriores, é esperado que sejam realizadas de 

maneira mais otimizada e sem desperdícios agregados. Ademais, é comum que nesta sequência 

de testes haja maior interface com o cliente. Logo, entende-se que esta troca com o cliente possa 

cooperar para que estas atividades sejam tão bem executadas. 

 

 

Figura 4-17: Montagem e teste da Estrutura Superior (da Montagem 3 até o Teste 13) 

da ANM – MFV estado futuro.  

 

A Figura 4-18 detalha o fim da produção da Estrutura Superior. A sequência de 

atividades do Teste 13 ao Teste 15 segue o mesmo raciocínio mencionado no parágrafo anterior 

de otimização, ou seja, são atividades com as quais a linha de produção já está familiarizada e 

que possuem uma maior participação do cliente durante sua execução. Por outro lado, houve 

uma redução de 8 h do Teste 16 e do Teste 17 como resultado da eliminação do desperdício de 

Espera. Já o Teste 18 reduziu em 6 h com a mitigação dos desperdícios de Potencial Humano, 

de Espera, de Movimentação Desnecessária e de Defeito. Portanto, foram reduzidas 54 h das 

horas que agregam valor (AV), resultando em um total de 266 h. Paralelamente, reduziu-se 24 

h das horas que não agregam valor (NAV).  
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Figura 4-18: Montagem e teste da Estrutura Superior (do Teste 13 até o Teste 18) da 

ANM – MFV estado futuro.  

 

A Figura 4-19 apresenta o início da montagem da Estrutura Inferior. As etapas de 

montagem e teste em si não tiveram desperdícios identificados pelos métodos utilizados durante 

sua execução. As 32 h de intervalo entre a Montagem 1(d) e a Montagem 1(e) foram eliminadas 

considerando que a intercorrência não se repetiria com a implementação das ferramentas lean. 

Tratando-se de um dia inteiro inativo, são 16 h não utilizadas dentro do horário de 

funcionamento da fábrica e 16 h de entre turnos. Este intervalo foi reduzido para 8 h, que é a 

duração usual entre turnos. Assim, foi possível adiantar em significativas 16 h a finalização da 

Estrutura Inferior. 

 

  

Figura 4-19: Montagem e teste da Estrutura Inferior (da Montagem 1(a) até a 

Montagem 1(g) e da Montagem 2 até a Montagem 6) da ANM – MFV estado futuro. 

 

A Figura 4-20 mostra as etapas da Montagem 1(g) até a Montagem 1(i) e da Montagem 

6 até a Montagem 11. É evidente que a Montagem 1 foi reduzida de 13 para 9 etapas, uma vez 

que os desperdícios de Espera, de Defeito e de Movimentação Desnecessária foram eliminados. 

Como a Montagem 1 envolve etapas contínuas, a solução das não conformidades nestas 

atividades por meio da aplicação de ferramentas lean reduziram o lead time da Estrutura Inferior 

em um total de 64 h. Por mais que a Montagem 1 seja uma das etapas mais complexas da 

montagem da ANM, observou-se que esta etapa possuía bastante desperdícios. 
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Figura 4-20: Montagem e teste da Estrutura Inferior (da Montagem 1g até a Montagem 

1i e da Montagem 6 até o Montagem 11) da ANM – MFV estado futuro. 

 

A Figura 4-21 e a Figura 4-22 apresentam as etapas finais da Estrutura Inferior, da 

Montagem 11 à Montagem 15. O Teste 4 e o Teste 5 foram reduzidos em 50% com a eliminação 

dos desperdícios de Espera, de Defeito e de Potencial Humano. Já o Teste 6 também foi 

reduzido em 50% a eliminação dos desperdícios de Espera e de Movimentação Desnecessária. 

A Montagem 13 foi reduzida em 6 h com a mitigação do desperdício de Espera, de Defeito e 

de Potencial Humano.  

 

 

Figura 4-21: Montagem e teste da Estrutura Inferior (Teste 4 até a Montagem 13) da 

ANM – MFV estado futuro. 

 

 

Figura 4-22: Montagem e teste da Estrutura Inferior (Teste 8 até a Montagem 15) da 

ANM – MFV estado futuro. 
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O Teste 8 foi reduzido em 2 h com a mitigação dos desperdícios de Espera, de Defeito 

e de Potencial Humano. Além disso, as 20 h e as 14 h de intervalo que estavam presentes, 

respectivamente (entre o Teste 4 e o Teste 5 e entre o Teste 7 e a Montagem 13) foram reduzidos 

às 8 h esperadas entre turnos. Entre o Teste 4 e o Teste 5 foi eliminado o desperdício de Espera, 

de Defeito e de Potencial Humano.  

Entre o Teste 7 e a Montagem 13 foi eliminado o desperdício de Espera, de Defeito e 

de Movimentação Desnecessária. Sendo assim, foram reduzidas 78 h das horas que agregam 

valor (AV) da produção da Estrutura Inferior e 128 h das horas que não agregam valor (NAV). 

O Teste 8 foi reduzido em 2 h com a mitigação dos desperdícios de Espera, de Defeito e de 

Potencial Humano. Além disso, as 20 h e as 14 h de intervalo que estavam presentes, 

respectivamente (entre o Teste 4 e o Teste 5 e entre o Teste 7 e a Montagem 13) foram reduzidos 

às 8 h esperadas entre turnos. Entre o Teste 4 e o Teste 5 foi eliminado o desperdício de Espera, 

de Defeito e de Potencial Humano. Entre o Teste 7 e a Montagem 13 foi eliminado o desperdício 

de Espera, de Defeito e de Movimentação Desnecessária. Sendo assim, foram reduzidas 78 h 

das horas que agregam valor (AV) da produção da Estrutura Inferior e 128 h das horas que não 

agregam valor (NAV). 

A Tabela 4 mostra a comparação dos valores obtidos nos mapas do estado atual e do 

estado futuro. Pode-se observar que, com a aplicação das propostas de eliminação de 

desperdício, o lead time do processo de montagem da ANM pode ser reduzido em 

aproximadamente 26%. Isto evidencia o quanto os desperdícios presentes na linha de produção 

impactam no lead time do produto final, além de expor os benefícios envolvidos na 

implementação das ferramentas lean. 

 

Tabela 4: Comparação entre o lead time do MFV estado atual e do estado futuro. 

MFV AV ANV Lead time 

Mapa do estado atual 702 h 450 h 1152 h 

Mapa do estado futuro 570 h 288 h 858 h 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho efetuou o mapeamento do fluxo de valor (MFV) do estado atual e estado 

futuro de uma linha de montagem de uma árvore de natal molhada (ANM) em uma empresa 

offshore. Com os resultados alcançados, conclui-se que: 

− A elaboração do mapa de fluxo de valor do estado atual facilitou a identificação dos 

desperdícios e das etapas que apresentavam gargalo na linha de montagem da ANM. 

Com isto, viu-se que as Estruturas Inferior e Superior por se tratar de montagens mais 

complexas, foram as que apresentaram maior quantidade de desperdícios e oportunidade 

de melhorias.  

− Através dos dados obtidos para a realização do MFV e a sua análise, foram identificados 

os desperdícios de defeito, movimentação desnecessária, espera e potencial humano. Já 

para a proposição de melhorias foram recomendadas diferentes ferramentas lean, com 

o intuito de padronizar o processo, melhorar a gestão visual das atividades, entender as 

causas raízes dos problemas, implementar as melhorias de forma mais simples e 

organizada, de maneira contínua e com a contribuição de todos os funcionários da 

empresa; 

− A implementação das ferramentas lean sugeridas podem permitir a redução significativa 

dessas atividades que não agregam valor para o produto final. No caso do processo de 

montagem da arvore de natal molhada, essa redução pode ser de 26%;  

− Com a elaboração do MFV do estado futuro é possível estimar o lead time de 622 h na 

produção da ANM horizontal por meio de melhorias relativamente simples e de baixo 

custo. 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se: 

− Dar continuidade neste trabalho em outras etapas de montagem e de testes da produção 

da ANM não abordados, uma vez que é um equipamento de grande complexidade e que 

possui diversas atividades em seu processo;  

− Abordar os conceitos do lean office (TAPPING et al., 2012) para a empresa offshore, 

os quais são voltados para a identificação de desperdícios e preposição de melhorias 

para processos administrativos, como o escritório.  
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