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Motivação e Desafios 

q Organizações devem ser mais proactivas e flexíveis  

•  Perspectiva Orientada ao Cliente 

q Ciclo de Vida do Produto cada vez mais curto, o que 
motiva:  

1.  Gerir ciclos de produção mais curtos. 

2.  Processos ágeis e flexíveis  

3.  Compromisso Custo/Time-To-Market. 
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Virtual Factory Framework 

O Projeto VFF tem como principal objectivo desenvolver os conceitos e 
princípios da próxima geração das Fábricas Virtuais de modo a relançar a 

competitividade da industria Europeia 
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Virtual Factory Framework 

Benefícios Chave 

1.   Integração dos ciclos de vida do Produto e respectivos 

Processos 

2.   Redução do tempo global de resposta 

3.   Reutilização de Conhecimento e Boas Práticas 

4.   Apoio à decisão em tempo real 

5.   Redução de Custos 

6.   Melhoria Contínua 

Benefícios Chave 



Princípios do VFF 
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Cp = 2.00

Ramp-up -30% time

Design, reconfiguration, 
re-engineering -50% time

Evaluation
Design
Evolution

Management
Ramp-up

Up-date

feedback

Set-up

VFF CONCEPT
for a scalable, holistic, open, 

integrable, up-gradable, 
adherent to reality VF

VFF pretende promover a competitividade da industria Europeia 

Paradigma: Fábrica como um 
Produto 



Uma Fábrica como um Produto 
 

VFF – NMP-4 #228595 D1.1 VFF Conceptual Framework 
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Figure 5-10: The Sustainable Product and Factory Life Cycle 

Based on a sustainable product and factory life cycle management, the factory is able to 
react to changes and turbulences of the factory environment. The production phase has a 
special relevance in this context. It is the crossing link between the factory life cycle and the 
product life cycle. All previous planning activities are verified in this crossing link by the pro-
duction of a real product. In this phase, a high transformability of the real factory is required 
in order to respond to the changes emerging in the product world. Data, collected in the 
production phase, are a valuable source of information for the continuous adaption of the 
factory with its different phases.  

The capacity of transformation and the need of modification of the factory structures 
throughout their life, according to the manufactured products, the corresponding manufactur-
ing processes and the adopted technologies, is the main advantage resulting from this life 
cycle approach. In the planning phase the foreseen and possible changes, like the release of 
a new product, a newly implemented manufacturing process or the use of an innovative 
technology, have been already considered. Thus, the factory is able to react adequately and 
to adapt itself to these changes and turbulences. 

The idea of a sustainable product and factory life cycle will be integrated in the VFF devel-
opment and forms the basis for a new perspective on factory design, including the develop-
ment of a new and advanced digital environment for the factory life cycle. 
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Modelo de Referência do VFF 

Requirements Management 
and KPI specification 1

Factory Performance Planning  2

Site and Network Planning 3

Buildings, Infrastructure  
and Media Planning 4

Internal Logistics and 
Layout Planning 5

Process, Equipment and 
Workplace Planning 6

Ramp-up 7
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VFF Reference Model for  
Factory and Process Planning 

 

VFF Data Model 
 



RAMP-UP 
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VFF – NMP-4 #228595 D2.1 Reference Model for Factory and Process Planning 
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- (4) Personnel (e.g. individual learning, level of skills);  

- (5) Product concept and architecture (e.g. engineering changes). 

To plan and manage the entire product life-cycle ramp-up phase, from its design to the production, 
different planning activities have to be defined, taking into account a concurrent engineering 
approach.  

This phase and its respective activities are defined in order to develop a complete and sufficiently 
generic Ramp-up phase of the factory planning reference model that can be applied to a large 
number of different types of industries.  

In the following flow diagram (Figure 94), six stages that compose the Ramp-up phase are 
presented; from the collection of data to the series/mass production stage. The approach 
presented is based on three main sets of stages: Ramp-up strategy, Ramp-up planning and 
Ramp-up evaluation. 

 

Figure 94: Main steps of Ramp-up 

The following Sections explain the main ramp-up steps of the VFF Reference Model for Factory 
and Process Planning. 

  



Caso de Estudo Autoeuropa  
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Performance Measurement 
Dashboard (PMD) 

Requirements 
Management & 

Planning 
(RMP) 

       Especificação dos KPIs e 
Respectivos valores Target 

Volkswagen Autoeuropa 
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The RMP Module… 
…links intention and performance measurement 

•  Aims & Features 
•  Definição de objectivos a serem 

atingidos pela empresa 

•  Especificação de requisitos 
funcionais do Sistema Produção 

•  Identificação de KPIs 

•  Mapeamento entre KPIs e 
recursos 

•  Desenvolver um sistema de 
especificação de metas de 
performance 

•  Screenshot 

Requirements Management and KPIs Planning 



Performance Measurement Dashboard 
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Monitorização & Controlo da performance do sistema de produção, em 
tempo-real. 

•  PMD é uma solução desenhada para agilizar e tornar mais rápido o processo de 
avaliação de performance de um sistema de produção.  

•  especificação e calculo de KPIs torna-se mais intuitivo e simples, através das 
capacidades de fusão de dados provenientes de múltiplas fontes. 

•  Obtenção dos dados necessários para a tomada de decisão em tempo real com 

um menor esforço e maior confiança nos resultados.  

Performance Measurement Dashboard 

PMD 



PMD Video 
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VIDEO 
PMD  
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Gestão de Performance 

Gestão de Performance 
 

 
 
 
 
 

-  Perceber se os objectivos definidos estão a ser alcançados através da 
utilização de um restrito numero de pertinentes Key Performance Indicators. 

-  Detecção de falhas e gargalos em processos de modo a identificar pontos de 
melhoria. 

-  Melhorar a performance global não só do sistema de produção mas também 
de toda a supply chain. 

 
-  Pessoas concentram-se mais naquilo que pode ser medido. 

 

Não é possível gerir um processo se não for 
capaz de medir a sua performance! 



Fast Feedback  

• Para uma empresa se manter competitiva, esta deve ser capaz 
de detectar e resolver problemas assim que eles ocorram. 

• Somatório do tempo desde que o problema começa, até à sua 
resolução, representa um abaixamento de performance (custos) 

De Medição para Gestão 
 

• Uma análise eficaz de performance deve mostrar claramente 
onde as melhorias devem ser efectuadas de modo a se obter 
um maior impacto na performance global do sistema 
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Novos Desafios na Gestão de Performance 

Novos Desafios na Gestão de Performance 



Solução PMD 
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PMD Arquitetura Funcional 

Data Loading Layer 

ERP Excel 
Files 

VF 
Manager 

Performance 
Measurement System 

Performance Prediction 
System 

Performance Management Layer 

Web-Based Performance Dashboards 

O PMD é uma solução altamente flexível capaz de ser 
facilmente integrada no sistema de IT de uma empresa. 
Além disso pode ser aplicado em diversos modelos de 
negócio e produção.  

Benefícios e Características 
chave 

•  Simplicidade e Facilidade de utilização 

•  Solução Plug-and-Play 

•  Manuseamento de dados através de 
tecnologia Drag and Relate 

•  Multi-Source & Data Fusion Features 

•  Definição de KPIs através de tecnologia 
Drag and Drop 

•  Desenhado para sistemas escaláveis e 
adaptáveis 

•  Inovador sistema de Previsão de 
Performance 

•  Web Dashboards Reports 

•  Redução significativa do tempo de 
concepção e processamento de KPIs. 
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Abordagem de Gestão de Performance 

Dados 
Brutos 

• Organização dos 
dados brutos 
existentes na empresa 

Indicadores 
de 

Performance 

• Calculo dos 
Indicadores de 
Performance 

Indicadores 
Chave de 

Performance 

• Seleção dos 
Indicadores de 
Performance de acordo 
com a estratégia da 
empresa 

Relatórios 
• Apoio à decisão,  
• Melhoria Contínua 

orientada à reengenharia 
de processos e inovação 



Arquitetura da Solução PMD 
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Planeamento 
Fábrica Sistema 

ERP 
VF  

Manager 
Excel 

Fusão de  
Dados Brutos 

Performance  
Fábrica 

Cálculo  
KPI  

Análise de Performance e  
Difusão da informação 
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Especificação do Sistema de Produção Simples Construção e Visualização 
 de KPI 

De modo a simplificar o processo de construção de 
KPIs, o sistema PMD permite ao utilizador especificar 
e armazenar  diversos KPIs através de funcionalidades 
de Drag and Drop. 

De modo a optimizar o cálculo de KPIs do sistema de 
produção, o utilizador deve especificar quais são os 
parâmetros dinâmicos e estáticos que melhor 
representam o sistema em analise. 

Solução PMD 
Planeamento da Fábrica 
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Planeamento 
Fábrica Sistema 

ERP 
VF  

Manager 
Excel 

Fusão de  
Dados Brutos 

Performance  
Fábrica 

Cálculo  
KPI  

Análise de Performance e  
Difusão da informação 

Solução PMD 



21 

Planeamento 
Fábrica Sistema 

ERP 
VF  

Manager 
Excel 

Fusão de  
Dados Brutos 

Performance  
Fábrica 

Cálculo  
KPI  

Análise de Performance e  
Difusão da informação 

Solução PMD 
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Fusão de Dados 

PMD permite a fusão e combinação de dados 
provenientes de múltiplas fontes. Utilizando mais do 
que uma fonte de dados, é possível melhorar a 
confiança nos dados, permitindo inferir informações 
e suportar o apoio à decisão de um modo mais 
seguro e fiável. 

Identificação de Dados Brutos 

Normalmente, as empresas detém grande 
quantidade de informação dispersa pela fábrica. 
Assim, o PMD pretende localizar, identificar e 
reutilizar todos os dados brutos existentes de modo 
a melhorar o cálculo de indicadores chaves de 
performance. 

Solução PMD 
Fusão de Dados Brutos 
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Planeamento 
Fábrica Sistema 

ERP 
VF  

Manager 
Excel 

Fusão de  
Dados Brutos 

Performance  
Fábrica 

Cálculo  
KPI  

Análise de Performance e  
Difusão da informação 

Solução PMD 
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Cálculo de KPI 

Após especificados os KPIs e localizadas as fontes dos dados brutos que irão 
realimentar o calculo dos indicadores, o PMD permite calcular os indicadores de 
performance para um intervalo de tempo definido pelo utilizador de forma 
automática 

Solução PMD 
Cálculo de KPI 
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Planeamento 
Fábrica Sistema 

ERP 
VF  

Manager 
Excel 

Fusão de  
Dados Brutos 

Performance  
Fábrica 

Cálculo  
KPI  

Análise de Performance e  
Difusão da informação 

Solução PMD 



Solução PMD 
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Análise e Estimação de KPIs Alertas 

Com a árvore de dependencias de KPIs, o PMD 
permite que o utilizador rapidamente entenda quais 
os factores que estão a afectar negativamente o 
sistema.  

O Gestor de Performance de um empresa pode ser 
automaticamente alertado quando indicadores 
chave de performance se encontram em níveis 
críticos definidos. 

Análise de Performance 
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Web Dashboards Performance Reports 

A performance do sistema de produção em analise 
pode ser facilmente acompanhado dentro ou for a 
da fábrica devido aos Web Dashboard publicados 
automaticamente pelo PMD na Net. 

Seguindo um planeamento previamente definido 
pelo utilizador, o sistema PMD é capaz de enviar 
relatórios de performance pelas entidades com 
responsabilidade no sistema de produção em 
analise. 

Solução PMD 
Difusão de Informação 



Como pode ajudar a melhorar a Flexibilidade? 
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Conclusions 

•  O PMD oferece uma solução completa para gestão e 
analise de dados de uma empresa. 

 
•  Permite armazenar e organizar elevadas quantidades de 

dados, de modo a permitir inferir informação critica para a 
gestão do sistema de produção 

•  Suporta a especificação e materialização de Key 
Performance Indicators 

•  Permite a divulgação de dados de performance de uma 
forma simples e autónoma. 

•  Dá medidas que sustentam e potenciam as decisões de 
gestão de um empresa. 
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Questões? 

Obrigado Pela Vossa Atenção 
 


