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RESUMO 

A indústria de alimentos possui grande concorrência e investimento de grandes empresas, 

atualmente o segmento de chocolates e confeitos, mercado no qual a empresa estudada está 

inserida, apresenta um crescimento exponencial. Isso tem exigido das empresas o esforço para 

que as más práticas de gestão sejam abandonadas e que princípios e técnicas que proporcionem 

um aumento de produtividade sejam adotados, proporcionando vantagem competitiva. O 

presente trabalho tem como objetivo principal demonstrar que a aplicação de ferramentas e 

princípios do Lean Manufacturing auxilia na eliminação de perdas e no avanço da 

competitividade da empresa estudada. Para isso, utilizou-se o método conhecido por 

Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV), que tem como resultado final um plano de 

implementação com ações fundamentadas em técnicas do Sistema Toyota de Produção para 

atingir o mapa do estado futuro desenhado a partir de oportunidades de melhorias identificadas 

no mapa do estado atual. Com o objetivo de analisar o fluxo de valor, identificar as perdas e 

maneiras de eliminá-las ou reduzi-las o trabalho foi conduzido por meio de um estudo de caso, 

com observações diretas do fluxo estudado.  

 

Palavras-chave: Mapeamento do Fluxo de Valor, Lean Manufacturing, vantagem competitiva. 
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ABSTRACT 

The food industry has a high competition and investment from big companies, currently the 

chocolate and confectionery segment, market in which the company studied is inserted, has an 

exponential growth. This has required companies to make efforts to abandon bad management 

practices and adopt principles and techniques that increase productivity and provide a 

competitive advantage. The main objective of this work is to demonstrate that the application 

of tools and principles of Lean Manufacturing assists in the elimination of losses and in the 

advancement of the competitiveness of the studied company. For this, the method known as 

Value Stream Mapping (MFV) was used, which results in an implementation plan with actions 

based on Toyota Production System techniques to reach the future state map drawn from 

opportunities of improvements identified in the current state map, in order to analyze the flow 

of value, identify losses and ways to eliminate or reduce them. This was done through a case 

study, with direct observations of the studied flow. 

 

Keywords: Value Stream Mapping, Lean Manufacturing, competitive advantage. 
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1. INTRODUÇÃO 

“O Brasil é, sem dúvida, uma das grandes apostas globais da Empresa M. Apesar de todos os 

desafios econômicos pelos quais nosso país passa no momento, mantemos firme o propósito de 

expandirmos nosso negócio e solidificarmos as nossas marcas. Desde 2012, conduzimos um 

plano de expansão e transformação e, até 2020, nossos investimentos no país somarão quase 

um bilhão de reais, sendo R$ 750 milhões investidos aqui no Estado de São Paulo”, afirma F. 

Fonseca, Presidente do segmento de Chocolate e Alimentos da Empresa M em entrevista para 

a Investe São Paulo, agência de promoção ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.  

 Nos últimos cinco anos a empresa focou seus esforços para conquistar o espaço do 

check-out, analisando o direcionamento do segmento de chocolate. No Brasil a compra de 

chocolate era muito mais uma compra para consumo futuro, como caixas de bombom, barras 

de chocolate, etc, hoje é possível perceber um aumento considerável no consumo por impulso, 

ou seja porções individuais que são para consumo praticamente imediato. Com o sucesso desta 

estratégia, a empresa triplicou de tamanho no Brasil entre 2012 e 2016, conforme dados 

divulgados pela Nielsen, empresa global de medição e análise de dados, e vem recebendo 

bastante investimento da matriz global, conforme depoimento que abre este tópico.  

 A Empresa M iniciou operações no Brasil em 1978, com a participação de 30 associados 

no negócio de arroz. Hoje, conta com mais de 2.300 associados em onze unidades, que 

produzem algumas das marcas mais famosas do mundo, líderes dos segmentos de nutrição 

animal, chocolates, arroz com cereais e molhos. O foco deste estudo será nos segmentos de 

chocolates. 

 Para suportar o crescimento e se manter cada vez mais forte no mercado, existe a 

necessidade de oferecer produtos e serviços com alta qualidade e com os menores custos 

possíveis, para isso a empresa está buscando ferramentas e metodologias que aumentem a 

produtividade garantindo a qualidade dos produtos. Com este foco o presente trabalho consiste 

na aplicação do método de Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV), do inglês, Value Stream 

Mapping. O Mapeamento do Fluxo de Valor já foi realizado em algumas áreas da produção de 

chocolate como exercício fundamental da jornada Lean que é implementada na fábrica. Através 

de benchmarking com outras sedes e constatadas as melhorias na produção a oportunidade de 

aplicar o MFV para o ciclo OTC (Order to cash) foi identificada, ou seja, o fluxo que será 

estudado se trata do momento em que o pedido chega para a Empresa M até o momento em que 

a entrega é realizada para o cliente, proporcionando melhoria de produtividade, lucratividade, 
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qualidade, redução de desperdícios e do lead time. Este ciclo envolve como protagonistas as 

áreas de Logística, Planejamento, Customer Service e Vendas. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Considerando a competitividade do mercado de chocolate no Brasil, e principalmente 

a necessidade da empresa se tornar cada vez mais rentável, foi identificada a oportunidade da 

aplicação do MFV no ciclo OTC como início de uma jornada mais Lean, conforme introduzido 

no tópico anterior. A empresa já aplicou o método VSM em outros países, e através de 

benchmarking levantou-se a oportunidade de aplicar aqui no Brasil, onde já é feito em algumas 

áreas da produção de chocolate. Como a empresa já foca esforços para melhorar os processos 

produtivos, a oportunidade levantada foi direcionar o estudo para a parte logística e de 

informações entre a Empresa M e o principal cliente global, Walmart, no ciclo Order-to-cash. 

Este trabalho é um piloto no cliente que fornece o maior número de informações gerenciais para 

a Empresa M, e as oportunidades levantadas no projeto serão replicadas para os demais clientes. 

O que motivou a escolha deste tema é o valor que posso gerar para a companhia, uma vez que 

o mercado está migrando para a cultura costumer centric (centrada no cliente), este projeto terá 

muita visibilidade e ajudará visto que terá foco nos processos internos da empresa e possibilitará 

conhecer melhor o cliente. De acordo com a agência de pesquisa Econsultancy 58% dos 

entrevistados responderam que a característica mais importante a fim de estabelecer uma 

verdadeira cultura digital é ser customer centric. Estes dados foram respondidos por clientes 

norte-americanos sobre um segmento específico, no entanto é possível observar duas 

tendências, a do mercado digital que já é realidade e a do foco no cliente que já vem sendo 

discutida desde 2010 e está cada vez mais forte.   

1.2 ESCOPO DO TRABALHO 

O presente trabalho desenvolverá o MFV na Empresa M Brasil com foco em logística 

de produtos e informações para os segmentos Wrigley Confectionery (Chocolate e Gomas) e 

Food (Arrozes e molhos). O estudo descreverá o desenvolvimento dos mapas de estado atual e 

futuro e ao final serão propostas melhorias nos processos das áreas de Vendas, Planejamento, 

Logística e Customer Service, considerando uma abordagem lean na cadeia de suprimentos. 



12 
 

 

 

Foram utilizados dados dos últimos 18 meses como informações que posteriormente serão 

comparados com a melhoria prevista para 6 meses após a conclusão do projeto. Para a área de 

estudos, foi verificado que um horizonte maior do que o informado não tem variação 

considerável para os resultados esperados. 

1.3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo global diagnosticar e propor intervenções através do 

MFV com foco na logística da empresa Empresa M. Brasil, ou seja, desde a entrada do pedido 

a partir do time de vendas à entrega dos produtos solicitados pelo cliente Walmart (foco nas 

lojas de São Paulo Capital e interior), aproveitando o programa de colaboração que a empresa 

M tem com este cliente. Os resultados específicos esperados através da aplicação das diretrizes 

Lean para o Mapeamento de fluxo de valor, são identificar/melhorar: 

• Estoques excessivos no cliente (DOH – Days on hand); 

• Tempos de ciclos longos (pedido até entrega); 

• Retrabalhos (divergências de preços, multas, pedidos incorretos) ; 

• Lead time; 

• Nível de serviço (Case Fill, Fill Rate, OTIF); 

• Comunicação com o cliente. 

1.4 METODOLOGIA 

Conforme a classificação de Miguel (2010), este trabalho pode ser enquadrado como 

natureza aplicada, com objetivo descritivo e abordagem qualitativa, com o método de estudo 

de caso. De natureza aplicada, pois utiliza conhecimentos já existentes para a solução de um 

problema. Com objetivo descritivo por visar a observação, registro e análise de variáveis da 

referida empresa. Sua abordagem é combinada por não se preocupar apenas com resultados 

numéricos, mas sim com o aprofundamento no estudo de uma organização, por meio de um 

estudo empírico. O método é um estudo de caso porque envolve o estudo da logística da 

Empresa M, ou seja, uma empresa específica de um modo amplo e detalhado. 

Para coleta de dados foi utilizado muito do conhecimento das pessoas sobre os 

processos em que estavam inseridas, haviam poucos procedimentos escritos, os que tinham 
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foram utilizados. Após a coleta de informações, foi montado o mapa de estado atual e 

organizado um workshop para uma discussão mais profunda sobre o mesmo, que gerou planos 

de ação como outputs, além do Mapa de Estado Futuro.  

 

 

Figura 1 - Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

contextualiza o tema da pesquisa, os objetivos, a justificativa para o desenvolvimento, bem 

como a estrutura do trabalho. O segundo capítulo exibe a revisão bibliográfica, a qual está 

dividida nos seguintes tópicos: Sistema Toyota de Produção seus conceitos mais importantes e 

princípios, Just-in-time, Autonomação, Lean Manufacturing, seus benefícios e conceitos e por 

fim o Mapeamento do Fluxo de Valor. O terceiro capítulo expõe a caracterização da empresa 

alvo do estudo de caso, bem como a descrição detalhada dos seus processos, por meio do mapa 

de fluxo de valor da situação atual e futura, além de apresentar os métodos e técnicas utilizadas 

para alcançar os objetivos do trabalho. Os últimos capítulos apresentam as considerações finais 

do trabalho, restrições do uso de algumas ferramentas, discute se os objetivos foram alcançados 
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e avalia se a hipótese de que a utilização de ferramentas Lean pôde aumentar a competitividade 

da empresa estudada. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

O diferente Sistema Toyota de Produção não chamava a atenção de muitos durante o 

auge da produção em massa, no entanto, mesmo quando a economia japonesa estava em baixa, 

a Toyota conseguiu manter seus lucros em melhores condições que outras empresas no Japão. 

Ohno (1997) afirma que foi apenas depois da grande crise do petróleo que o grande sistema de 

produção em massa perde seu brilho e a atenção então se volta para a Toyota Motor Company. 

A Toyota via seu potencial na produção em massa, no entanto acreditava que a imitação 

descuidada do sistema poderia ser perigosa, e desta maneira o principal objetivo do Sistema 

Toyota foi produzir muitos modelos, porém em quantidades menores. 

Na era do crescimento lento, acabou-se com a ideia de que tudo que fosse produzido 

teria demanda garantida, naquela época surgiu a ideia de que os lotes deveriam ser minimizados 

e os desperdícios diminuídos, e desta maneira a produtividade deveria duplicar. Visando a 

eliminação total do desperdício, Taichi Ohno aponta como os dois principais pilares a 

Autonomação e o Just-in-time. O Just-in-time consiste na ideia de que as partes necessárias são 

disponibilizadas na linha de produção no momento e na quantidade necessária a serem usadas, 

e para isso, observa-se o sistema no fluxo contrário, do final para o começo. Para que este 

processo funcione a comunicação entre os processos deve ser muito efetiva, e para isso usa-se 

o Kanban (quadro de sinalização). Este meio é responsável por transmitir informações sobre 

apanhar ou receber a ordem de produção garantindo que o sistema flua. A autonomação por sua 

vez por sua vez, é a “automação com um toque humano” (OHNO, 1988, p. 129 e 131) com o 

objetivo de evitar peças defeituosas provenientes da automação. Assim a máquina tem um 

sistema de parada automática e os próprios trabalhadores deveriam acionar o botão caso fugisse 

do padrão. Com os pilares estabelecidos, a autonomação é uma tarefa de talento do indivíduo e 

o Just-in-time que reforça a importância das equipes e a força do Sistema Toyota se deve a 

sinergia entre os dois fatores. Estes dois termos, Just-in-time e Kanban, merecem maior detalhe, 

por isso serão melhor abordados nos tópicos seguintes. 
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Com a Guerra da Coréia, a demanda por carros e caminhões explodiu, e o sistema foi 

obrigado a encontrar um meio de se regular. A produção de peças era distribuída de maneira 

homogênea pela jornada de trabalho, o que se nomeou nivelamento de produção. Era necessário 

estabelecer o fluxo de produção e uma forma de suprir de matéria-prima para as peças serem 

usinadas, assim foi estabelecido um pequeno estoque, de 1000 a 2000 unidades, mas o sistema 

não estava pronto no caso da produção aumentar ainda mais. 

Para o Sistema Toyota, o lucro veio da redução dos custos e isso traduz a eficiência do 

processo. Para isso é necessário que a equipe administrativa use de toda capacidade para acabar 

com o desperdício. E isso hoje é visto como o modelo administrativo que funcionará para 

qualquer tipo de negócio. Este sistema que mostra grande resultado acredita no 

desenvolvimento pela necessidade onde inclusive os operadores podem contribuir para a 

percepção e melhoria, o trabalhador assim tinha funções mais amplas nesse sistema do que no 

sistema de Ford.  

Shingeo Shingo, no livro “O Sistema Toyota de Produção do ponto de vista da 

engenharia de Produção”, diz que outro conceito importante para o STP foi os Cinco porquês. 

Qualquer problema encontrado na linha de montagem fazia com que tudo parasse. Os operários 

eram motivados a isso e a própria máquina poderia parar a linha através do conceito de 

autonomação. Quando isto ocorria, o supervisor e o responsável pela qualidade se direcionavam 

ao local onde o erro havia ocorrido para ver o defeito, estudar e propor uma forma de corrigir 

aquele problema para que nunca mais voltasse a se repetir, e não apenas resolver 

superficialmente. Assim veio a ideia de perguntar cinco vezes o porquê do problema ter 

ocorrido, para que se chegasse na profundidade suficiente para se ter a causa raiz que deveria 

ser corrigida.          
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Figura 2 - Cinco porquês 

Fonte: Blog Lean Manufacturing Tools ¹ 

 

Acreditava-se que se a busca pela causa não fosse completa, as ações efetivas poderiam 

ficar desfocadas sendo ineficientes. Mesmo com a equipe de trabalho bem definida, existe a 

rotatividade de trabalhadores, e diferente da produção em massa, o trabalhador é responsável 

por etapas da produção que exigem um grau de especialização, o trabalhador aqui não segue 

um fluxo alienado. Por esse motivo, o sistema desenvolveu o Andon, que nada mais é do que 

um quadro luminoso de indicação visual que clarifica as especificações daquele processo e 

possíveis procedimentos de identificação de situações de problema (LIKER, 2005; MONDEN, 

1984; OHNO, 1997; SHINGO, 1996). De acordo com MONDEN (1984) os três elementos 

imprescindíveis do procedimento de trabalho padrão são: tempo de ciclo (tempo de produção 

para uma peça que é supervisionado e passado para o treinamento do trabalhador, além disso 

os trabalhadores são estimulados à se ajudarem), rotinas de operações padrão, que consistem 

em documentos que contém as sequências de operações a serem realizadas e seus tempos-

padrão. Por fim, a quantidade padrão de material em processo e entre processos. 

 

 

¹ Disponível em http://lean14.blogspot.com/2014/08/5whys.html 
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2.1.1 PRINCÍPIOS DO SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

Para demonstrar a forma de pensar do STP, Shingo (1996) relatou alguns princípios 

básicos sob os quais o sistema foi construído:  

O princípio do não-custo: O primeiro conceito desenvolvido como base para o 

gerenciamento da produção é o princípio do da minimização dos custos. Ele vê a origem dos 

lucros de uma perspectiva totalmente diferente: ao invés de aderir a formula fácil: Custo + 

Lucro = Preço de Venda. Os produtores devem deixar que o mercado determine o preço, 

empregando a formula: Preço – Custo = Lucro. Com essa abordagem, a única maneira de 

aumentar os lucros dá-se mediante a redução dos custos. Para reduzir os custos, o único método 

é a eliminação total das perdas;  

Estoque zero: a pedra fundamental da eliminação da perda. Por muito tempo, o estoque 

foi considerado um mal necessário, não tendo sido dado a ele a necessária atenção por parte da 

gerência de produção. O questionamento do motivo que o fazia necessário revelou que manter 

estoque era, na verdade, um grande desperdício;  

O pensamento enxuto: é uma forma de especificar valor, alinhar a melhor sequência 

às ações que criam valor, realizar estas atividades sem interrupção toda vez que alguém as 

solicita e realizá-las de forma cada vez mais eficaz. 

Redução dos tempos de troca de ferramentas e matrizes: A alta diversidade e o baixo 

volume (lotes pequenos) são inerentes à produção contra pedido. Tempos de troca reduzidos é 

um pré-requisito indispensável para este tipo de produção. 

A eliminação das quebras e defeito. A instabilidade da produção (criada por quebras e 

defeitos) gera a necessidade de estoque. Em um sistema de estoque zero, portanto, é de absoluta 

prioridade a eliminação desses fatores. Uma política firme de interromper uma linha ou 

máquina, sempre que surja uma situação anormal deve ser adotada.  

 

2.1.2 JUST-IN-TIME (JIT) 

É comum se confundir os termos just-in-time (JIT) e Kanban, mas o início deste tópico 

será dedicado a esclarecer que o Kanban é o método de operação que garante que se atinja o 

JIT. “O Just-in-time surgiu no Japão, em meados da década de 70. Sua ideia básica e seu 

desenvolvimento são creditados à Toyota Motor Company, que buscava um sistema de 

administração que pudesse coordenar, precisamente, a produção com a demanda específica de 

diferentes modelos e cores de veículos com o mínimo tempo. O sistema consiste em puxar a 
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produção a partir da demanda, produzindo em cada estágio somente os itens necessários, nas 

quantidades necessárias e no momento necessário. O JIT é muito mais que uma técnica ou um 

conjunto de técnicas de administração da produção, é considerado como uma ferramenta que 

inclui aspectos de administração de materiais, gestão da qualidade, arranjo físico, organização 

do trabalho e gestão de recursos humanos, entre outros.” ( NOGUEIRA, 2012). O JIT tem como 

objetivos a qualidade e a flexibilidade. A perseguição desses objetivos dá-se, principalmente, 

por um mecanismo de redução de estoques, onde o método Kanban colabora para o JIT. A 

Figura abaixo ilustra esta dinâmica. 

 

 

Figura 3 - KANBAN – JIT 
Fonte: Página da Toyota na Internet ² 

 

O conceito do JIT é bastante simples: produzir e entregar os produtos a tempo (just-

in-time) de serem vendidos. Peças a tempo de serem montadas e materiais a tempo de serem 

transformados em peças. A ideia dos japoneses era produzir pequenas quantidades para 

corresponder à procura, enquanto que os ocidentais produziam grandes quantidades de 

produtos para o caso de virem a ser necessários.  

De acordo com Ghinato (1996), just-in-time (JIT) significa que cada processo deve ser 

suprido com os itens e quantidades certas, no tempo e lugar certo. Ao estabelecer esse fluxo 

integralmente, a empresa pode chegar ao estoque zero (OHNO, 1997). 

 Muitos consideram o JIT como uma característica principal do STP, no entanto, o JIT 

é uma forma de alcançar o objetivo do STP que é atingir a produção sem perda. O JIT propõe 

² Disponível em www.toyota-global.com 
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algumas práticas para o atingimento do zero estoque, como o takt time, produção puxada, 

troca rápida de equipamentos, fluxo contínuo, e logística integrada.  

 O Takt time é a frequência com que você deve produzir uma peça ou produto, baseado 

no ritmo das vendas, para atender a demanda dos clientes (ROTHER; SHOOK, 2009). A 

palavra takt vem do alemão e corresponde ao ritmo musical, ou seja, o ritmo de produção 

necessário para atender a demanda, seria o tempo disponível de trabalho por turno dividido 

pela demanda do cliente por turno (LIKER, 2005).  

 Produção puxada é aquela em que o processo final retira as quantidades necessárias do 

processo precedente num determinado momento, e este procedimento é repetido na ordem 

inversa passando por todos os processos anteriores (OHNO, 1997). Assim, significa que o 

passo precedente sempre deve fazer o que o passo subsequente indica (LIKER, 2005). Logo, 

na produção puxada, a comunicação começa ou com a última estação de trabalho na linha de 

produção ou com o cliente e depois trabalha para trás. Cada estação requisita da estação de 

trabalho prévia a quantidade precisa de produtos que é necessária. Se os produtos não são 

requisitados, não são produzidos e, assim, estoques em excesso não são gerados (MOREIRA, 

2012).  

 Troca rápida de ferramentas é a redução no tempo de troca ou adaptação das 

máquinas. Isso pode resultar nos seguintes benefícios: ao reduzir os tempos de setup, as taxas 

de operação da máquina aumentarão, a produção em pequenos lotes reduz significativamente 

os estoques entre processos (intermediários), a produção pode responder rapidamente às 

flutuações da demanda, por meio de ajustes para adequar-se a mudanças nas exigências de 

modelo e ao tempo de entrega (SHINGO, 1996).   

 O fluxo contínuo significa produzir uma peça de cada vez, com cada item sendo 

passado imediatamente de um estágio do processo para o seguinte sem nenhuma parada (ou 

desperdícios) entre eles (ROTHER; SHOOK, 2009). Assim, significa criar um fluxo por meio 

da união das operações que de outro modo estariam separadas (LIKER, 2005). 

 A construção de uma rede de fornecedores altamente capazes, verdadeiramente 

integrada no empreendimento enxuto é necessária para o sucesso do STP. A perspectiva da 

Toyota é que, assim como desafia seu próprio pessoal a melhorar, precisa desafiar seus 

fornecedores. É necessário que os fornecedores sejam tão capazes quanto suas próprias 

plantas na produção e entrega de componentes de baixo custo e alta qualidade just-in-time. 

Para isso, cria-se uma cultura de aprendizagem entre a organização e seus parceiros (LIKER, 

2005). 
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 Uma das maneiras de se reduzir o EOQ é baixar os tempos de preparação das 

máquinas, transformá-las, ou mesmo produzir as suas próprias máquinas. (Baranger, P., 

Huguel G., 1994). 

O objetivo do JIT é promover a otimização de todo o sistema de manufatura, 

desenvolvendo políticas, procedimentos e atitudes requeridos para ser um fabricante 

responsável e competitivo. Para que isso ocorra da melhor forma possível, é necessário atingir 

algumas metas, tais como: projetar a otimização dos processos, interagirem bem com o 

cliente, obter relações de confiabilidade com fornecedores e clientes e adotar compromisso de 

melhoria contínua. Estas metas que juntas resultarão no objetivo final.  

         O Just-in-time tem também como objetivo principal a busca contínua pela melhoria do 

processo produtivo, que é alcançada e trabalhada através da redução dos estoques. Estes 

permitem a continuidade do processo produtivo mesmo quando há problemas nos estágios de 

produção. Ao se reduzir o estoque, os problemas que antes não afetavam a produção, torna-se 

agora visíveis, podendo, assim serem eliminados, permitindo um fluxo mais suave da 

produção. (Baranger, P., Huguel G., Gestão da Produção: Atores, técnicas e políticas, Edições 

Sílabo, Lda., 1994). 

 

2.1.3 AUTONOMAÇÃO 

A autonomação (Jidoka) significa permitir que o operador ou a máquina tenha a 

autonomia de parar o processo sempre que for detectada qualquer irregularidade no mesmo, 

impedindo a geração e propagação de defeitos e eliminando qualquer anormalidade no 

processamento e fluxo de produção (GHINATO, 1996). Jidoka também é chamado de 

autonomação – equipamento dotado de inteligência para desligar-se quando apresenta 

problema. A qualidade na estação de trabalho (que impedem que os problemas passem adiante) 

é muito mais eficaz e onera menos do que a inspeção e o conserto posteriores dos problemas de 

qualidade (LIKER, 2005, p.137). Ohno (1997) explica que a autonomação impede a fabricação 

de produtos defeituosos, elimina a superprodução e para automaticamente no caso de 

anormalidades na linha, permitindo que a situação seja investigada. Isso porque quando a 

máquina interrompe o processamento ou o operador para a linha de produção, o problema se 

toma, imediatamente, visível. Assim, desencadeia-se um esforço conjunto para identificar a 

causa fundamental e eliminá-la, evitando a reincidência do problema e consequentemente 

reduzindo as paradas da linha (GHINATO, 1996. Assim, a paralisação da máquina ou da linha, 



21 
 

 

 

com a imediata pesquisa para levantamento e correção das causas, é o procedimento chave na 

obtenção dos índices de qualidade superiores (WOMACK; JONES; ROOS, 2004). Para auxiliar 

na identificação e solução dos erros e anomalias do processo, o Sistema Toyota de Produção 

propôs práticas como: paradas automáticas (poka-yoke), andon, separação pessoa-máquina, 

verificação de erro, controle de qualidade no setor e solução na origem dos problemas (5 

porquês). 

As paradas automáticas ou poka-yoke são dispositivos de detecção de anormalidades, 

que quando instalados "no processo", a produção com defeito zero pode ser alcançada. O poka-

yoke possibilita a inspeção 100% por meio do controle físico ou mecânico. Quando o poka-yoke 

é ativado podem ocorrer duas situações: a máquina ou a linha de produção para, de forma que 

o problema pode ser corrigido; ou um alarme soa (ou uma luz sinaliza), visando alertar o 

trabalhador (SHINGO, 1997).  

O Andon é um quadro indicador de parada da linha pendurada acima da linha de 

produção, sendo, assim, um controle visual. A luz indicadora de problema funciona da seguinte 

maneira: quando as operações estão normais, a luz verde está ligada; quando um operário deseja 

ajustar alguma coisa na linha e solicita ajuda, ele acende uma luz amarela; se uma parada na 

linha for necessária para corrigir um problema, a luz vermelha é acesa. Para eliminar 

completamente as anormalidades, os operários não devem ter receio de parar a linha (OHNO, 

1997). De acordo com Liker (2005), o Andon é um sistema que sinaliza a necessidade de ajuda 

para solucionar um problema de qualidade.  

 

 

Figura- A Evolução da Autonomação 
Fonte: lean14.blogspot.com.br/2014/08/jidoka 

Figura 4 - A evolução para o Jidoka 

Fonte: Blog Lean Manufacturing Tools ³ 

³ Disponível em http://lean14.blogspot.com/2014/08/jidoka.html 
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A separação pessoa máquina é uma modificação progressiva na relação entre o 

trabalhador e o equipamento que foi importante para a efetividade do STP. Trabalhador e 

máquina foram separados para aumentar a eficiência da produção, assim como para promover 

o uso mais efetivo e significativo dos recursos humanos. Essa separação iniciou à medida que 

as máquinas foram gradualmente substituindo a energia e o trabalho humanos (SHINGO, 

1997). A verificação de erro é um sistema de inspeção eficaz, incorporado à operação, é 

essencial para que a autonomação cumpra a sua função de controle (GHINATO, 1996). Um 

controle de qualidade eficiente é a garantia da eliminação total de qualquer perda por fabricação 

de produtos defeituosos. Este é o resultado direto e mais significativo da aplicação da 

autonomação, uma vez que os operários e as máquinas estão preparados para a interrupção do 

processamento ao primeiro sinal de anormalidade (GHINATO, 1996). 

O conceito de autonomação está mais vinculado com autonomia do que com 

automação. Concede ao operador ou a máquina a autonomia de bloquear o processo sempre 

que detectar qualquer anormalidade (GHINATO, 1996). A participação da força de trabalho é 

essencial para a ampliação das oportunidades e manutenção da aplicação da autonomação 

(GHINATO, 1996; MONDEN, 1984; OHNO, 1997).  

2.2 LEAN MANUFACTURING 

A Máquina que Mudou o Mundo (Womacket al.,1990) comparou e contrastou a 

produção em massa, sistema observado nos EUA e na Europa, com o sistema de produção 

enxuta, visto no Japão, dentro da indústria automotiva. A produção em massa conseguia manter 

longas séries de produção usando projetos padrão que garantiam que o cliente tivesse um custo 

menor, para isso eles produziam uma variedade menor de modelos, e exigiam menor 

conhecimento por parte dos operadores que tiveram diversos problemas com o trabalho 

repetitivo. Por outro lado, o termo "lean", "enxuto" em português, é o método de produção que 

exige muito menos do esforço humano, espaço de fabricação, investimento e das horas de 

engenharia para desenvolver um novo produto. A tabela abaixo compara os dois modelos nos 

aspectos citados: 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 Produção em massa Produção Enxuta 

Base Henry Ford Toyota 

Mão de obra Trabalhadores pouco qualificados Times multifuncionais em todos os níveis da 

organização / trabalhadores multiqualificados 

Equipamentos Máquinas caras com uma função 

específica 

Máquinas flexíveis / possibilidade de produzir 

em quantidade e variedade 

Produtos Produtos padronizados Variedade de produtos / atende a necessidade 

do consumidor 

Produtividade Alta produtividade e custos 

elevados 

Alta produtividade e redução dos custos 

Filosofia Bom o suficiente Busca pela perfeição 

Qualidade Alta qualidade por conta da 

padronização 

Alta qualidade apesar da flexibilidade 

Filosofia 

Organizacional 

Hierarquia – os gestores são os 

responsáveis por pensar 

Fluxos de valor usando níveis apropriados de 

capacitação, dividindo mais a 

responsabilidade pela organização 

Tabela 1- Comparação produção em massa x produção enxuta 

Fonte: Adaptado de Womacket al.(1990) 

 

2.2.1 BENEFÍCIOS DE SER LEAN 

 A implementação da fabricação lean previne e elimina o desperdício em seus 

processos. Estes desperdícios são categorizados em sete tipos diferentes. Todos esses resíduos 

têm um impacto direto nos seus custos, são todas operações sem valor agregado, operações 

que o seu cliente não gostaria de pagar e não adicione nenhum valor ao produto ou serviço 

fornecido. 
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Figura 5 - Benefícios Lean Manufacturing 

Fonte: Melton, P.M., 2003, Agile project management for API projects: get agile, deliver faster, 

adaptado pelo autor. 

  

 O conceito de produção enxuta se expandiu e o conceito de Lean Thinking, ou 

pensamento enxuto, surgiu para ser aplicado à toda a cadeia de suprimentos. Este conceito é 

fundamental para a aplicação do projeto proposto para a Empresa M. Existem muitos 

benefícios na aplicação do Lean, como um aumento na velocidade de resposta a demandas 

inesperadas, além disso, com o aumento da eficiência na cadeia de suprimentos, espera-se um 

ganho do ponto de vista financeiro, o que a empresa considera como savings ou cost 

avoidance num primeiro momento. Muitas empresas consideram que seus processos já são 

eficientes, no entanto o exercício de rever todos os processos da cadeia de suprimentos muitas 

vezes revela gargalos e ineficiências na cadeia. 

 

2.2.2 OS SETE TIPOS DE DESPERDÍCIOS 

 Qualquer atividade do processo produtivo que não agregue valor para o cliente é 

chamado de perda. Algumas vezes a perda é uma parte necessária do processo, pois adiciona 

valor à companhia e não pode ser eliminada, como em controles financeiros por exemplo. 

Conforme citado anteriormente, existem sete tipos de perdas mais comuns de acordo com a 

literatura, Taiichi Ohno, classifica estes grupos como:  

 

1. Perda por superprodução;  

2. Desperdício de material em espera no processo; 

3. Desperdício de transporte; 

4. Desperdício de processamento; 
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5. Desperdício em movimentação nas operações; 

6. Perdas pela produção de produtos defeituosos; 

7. Perdas de estoque. 

 

 A superprodução gera estoques intermediários, altos lead times, baixo 

comprometimento com a qualidade, altos custos de estocagem, dificuldade de identificação e 

gerenciamento de materiais, o sistema Toyota de Produção nos ensina que se deve produzir 

apenas o suficiente para atender as necessidades de utilização e processamento. As principais 

causas da superprodução são por erros de calculo para determinar a demanda e planejamento 

da produção; baixo grau de confiabilidade dos equipamentos, o que leva a planejar uma 

produção maior do que o necessário, pois já considera que o equipamento irá falhar; Tempos 

longos de preparação de máquinas e equipamentos, que levam a uma superprodução para 

compensar o tempo que a linha fica parada; falta de qualidade nos processos, que geram 

retrabalho e falhas. 

 O desperdício de material em espera no processo ocorre quando parte do material 

adquirido fica parado à espera de seu processamento, causados principalmente por gargalos de 

produção, layouts inadequados, ausência de sincronia na produção e lote de produção maior do 

que a necessidade de consumo. Estes problemas podem ser mitigados através da redução dos 

gargalos, redefinição do layout para melhorar o fluxo de produção, aplicação de ferramentas de 

estudo de tempos e métodos, e dimensionar os lotes de produção para que sejam os menores 

possíveis.  

 As perdas de transporte estão relacionadas à movimentação de mercadorias ao longo do 

processo, que geram custos e não agregam valor ao produto.  É necessário reduzir este 

desperdício através da eliminação de transporte entre as linhas ou outras áreas do processo.  

 O desperdício de processamento ocorre quando são realizadas ações desnecessárias para 

que o produto atinja a especificação do projeto, estes erros acontecem quando os 

dimensionamentos das máquinas são inadequados ou o próprio projeto de produto não está 

correto, gerando operações adicionais desnecessárias durante a produção. 

 Operações inúteis nas linhas de produção ou nas máquinas correspondem ao desperdício 

de movimentação nas operações. Pessoas transportando documentos, pessoas movendo 

produtos, reuniões desnecessárias e pessoas imputando dados nos sistemas da empresa são 

exemplos deste tipo de desperdício. 
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 A fabricação de produtos que não atendem aos requisitos de qualidade e do projeto 

geram retrabalho ou refugos. Este tipo de desperdício tem por consequências a necessidade de 

movimentar e armazenar os produtos defeituosos, desperdício de matéria prima, tempo de mão 

de obra produtiva e a perda de tempo de equipamentos por exemplo. O que causam estes 

desperdícios são a alta variabilidade dos processos, baixa confiabilidade dos equipamentos e a 

baixa qualificação dos operadores para inspecionar os processos e produtos. 

 O último tipo de desperdício que Taiichi Ohno cita é o desperdício de estoque, que 

geram custos elevados, problemas de controle e gestão de estoque, falta de espaço para 

armazenamento, etc. estas perdas são causadas por falha no dimensionamento dos lotes, alto 

tempo de troca de ferramentas, desequilíbrio entre produção e demanda, superprodução e 

estoques para compensar esperas. Estes problemas podem ser reduzidos através de uma 

adequação do lead time, produção de lotes menores, sincronização e balanceamento dos fluxos 

de trabalho e aumentar a confiabilidade das máquinas.  

 

2.2.3 FERRAMENTAS LEAN 

 

 A metodologia Lean faz uso de inúmeras ferramentas, algumas delas já foram descritas 

nos tópicos anteriores, como o JIT, Autonomação, Kanban, Takt time, análise de causa através 

dos cinco porquês, o Andon que atua como uma ferramenta de comunicação em tempo real para 

o chão de fábrica, e traz atenção imediata aos problemas à medida que vão acontecendo, para 

que os problemas possam ser atendidos e solucionados imediatamente, e os seis tipos de perdas. 

Além destas já enunciadas existem algumas outras que serão descritas abaixo. 

 A ferramenta 5 S é uma destas ferramentas que é amplamente utilizada nas empresas 

hoje em dia. Ela consiste na utilização de cinco palavras japonesas que começam com a letra 

“S”. O primeiro S é de Seiri que significa utilização, ou seja, separa o que é necessário do que 

não é, assim elimina do espaço de trabalho o que não é útil. O segundo S vem de Seiton, 

organização, que determina que se deve deixar cada coisa no seu devido lugar para que quando 

esta se fizer necessário estará de fácil acesso, evitando movimentações inúteis. Seizo seria a 

limpeza do ambiente, manter o local limpo é mais eficiente e possibilita uma maior satisfação 

dos funcionários, entre outros benefícios. Seiketsu é o “S” da padronização, que diz que o que 

foi feito para garantir os 3 primeiros estágios seguirá determinado padrão. Este procedimento 

padrão é um dos princípios mais importantes do Lean. Por fim o senso da disciplina Shitsuke, 
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este senso é um dos mais difíceis de serem alcançados, pois é necessária uma mudança de 

cultura e comportamento para que todos os sensos sejam respeitados e a autodisciplina 

proporcione o fluxo contínuo da ferramenta. 

 A manutenção produtiva total (TPM) é uma abordagem holística da manutenção  que 

se concentra na manutenção preditiva e preventiva para maximizar o tempo de operação dos 

equipamentos, criando uma responsabilidade compartilhada por operadores e times de 

engenharia, por final o resultado esperado é o aumento da produtividade e eliminação de 

defeitos. Com este foco existe outra ferramenta, que é conhecida por OEE (Overall equipment 

effectiveness) ou Eficiência geral do equipamento, que é utilizado para medir a perda de 

produtividade do equipamento através de três fatores: disponibilidade, desempenho e 

qualidade.   

2.3 MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR (VSM) 

 O conceito de “enxuta” está associado à otimização das ações que criam valor, porém 

as empresas se atentam menos do que deveriam para a importância do valor, o qual é ponto 

essencial para o sistema de produção enxuta e é aquele que o cliente final dá ao produto ou 

serviço (WOMACK; JONES, 2004). A técnica mais apropriada para isso é o Mapeamento do 

Fluxo de Valor (MFV) (ROTHER; SHOOK, 2009). Essa é uma das ferramentas mais poderosas 

da manufatura enxuta (ABDULMALEK; RAJGOPAL, 2007). A utilização desta, inclusive, 

pode servir como um bom ponto de partida para qualquer empresa que almeja ser enxuta. De 

acordo com Rother e Shook (2009), o mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta 

qualitativa com a qual você descreve e detalha como a sua unidade produtiva deveria operar 

para criar o fluxo. Rath (2008), por sua vez, define o mapeamento de fluxo de valor como uma 

técnica de fabricação enxuta utilizada para analisar o fluxo de materiais e informações exigidos 

atualmente para transmitir um produto ou serviço para o consumidor. 

Isso mostra que, ao contrário da maioria das técnicas de mapeamento de processos, 

que normalmente só documentam o fluxo básico do produto, o MFV também documenta o 

fluxo de informações e de materiais dentro do sistema. Assim, pode-se afirmar que o MFV é 

um método muito eficaz para visualização, análise e redesenho de produção e processos da 

cadeia de suprimentos, incluindo o fluxo de material e de informação (ROTHER; SHOOK, 

2009; WOMACK et al., 2004; MATT, 2008). Isso a torna uma ferramenta muito poderosa para 

destacar as ineficiências do processo e as áreas de melhoria. Desta forma, o MFV é bastante 
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útil e tem sido uma das ferramentas mais utilizadas nas aplicações de produção (GHINATO, 

1996). Uma parte muito importante do MFV é documentar as relações entre os processos de 

manufatura e os controles utilizados para gerenciar esses processos, tais como informações e 

programação da produção. O VSM fornece uma visão mais sistêmica dos processos como um 

todo, não se restringe à melhoria pontual de determinado processo. 

Além disso, essa ferramenta é utilizada, principalmente, para identificar, demonstrar e 

eliminar/reduzir perdas (SETH et al., 2008). Logo, está baseada no princípio fundamental de 

Lean Manufacturing, que diz que qualquer atividade ou ação que não adiciona valor ao produto 

é uma forma de desperdício e deve ser eliminada ou minimizada (GARCIA, 2001). Rother e 

Shook (2009, p.3) explica que “o fluxo de valor é toda ação (agregando valor ou não) necessária 

para trazer um produto por todos os fluxos essenciais a cada produto, compreendendo o fluxo 

de projeto do produto, da concepção a edição”. Ou seja, um fluxo de valor são todas ações 

necessárias para transformar o produto desde a matéria-prima até o consumidor final. 

Com isso, a utilização do MFV gera diversos benefícios. Rother e Shook (2009) 

apontam alguns. Facilita a visualização além dos processos individuais, facilita a identificação 

dos desperdícios e suas origens, fornece uma linguagem comum para todos os processos, auxilia 

a tomada de decisões sobre o flux, aproxima conceitos e técnicas enxutas, evitando o uso de 

ferramentas isoladas, forma a base o plano de implementação da Mentalidade Enxuta e 

apresenta a relação entre o fluxo de informações com o de materiais. Além desses, a técnica é 

tida como simples e não exige tecnologia para implantá-la, uma vez que encoraja o uso de papel 

e lápis para tal, apesar de já existirem softwares que realizem essa função.  

Rother e Shook propuseram a metodologia ilustrada na figura abaixo para o 

Mapeamento do Fluxo de Valor. 
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Figura 6 - Metodologia para aplicação do MFV 
            Fonte: Rother e Shook (2009) 

 

A primeira etapa consiste na determinação da família de produtos, ou seja, o grupo de 

produtos que passam por etapas semelhantes de processamento e utilizam equipamentos 

comuns em seus processos (ROTHER; SHOOK, 2009). É importante se ter a perspectiva do 

cliente para esta etapa. 

A segunda etapa consiste no desenho do estado atual da empresa. Para a confecção 

deste desenho é necessário coletar o máximo de informações possível de como as coisas estão 

sendo feitas. Para isso, representam-se os processos a partir do cliente, as principais matérias 

primas utilizadas e seus fornecedores, o fluxo de informação e, por fim, os lead times de cada 

operação (ROTHER; SHOOK, 2009). Tal procedimento tem o objetivo de fornecer 

informações necessárias ao entendimento do fluxo de material e informações além de analisar 

o sistema e identificar os seus desperdícios. Rother e Shook (2009) afirmam que, apesar de 

parecer simples mapear o estado atual é a tarefa mais complicada. Desta forma, para elaborar o 

mapa de estado atual é preciso: 

a) Buscar documentação de informações sobre o cliente; 

b) Estabelecer o fluxo do processo;  

c) Coletar os dados, como: tempo de ciclo, tempo disponível, estoque em processo, etc 

d) Buscar documentação de informações do fornecedor;  
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e) Estabelecer o fluxo de informação;  

f) Quantificar o lead time de produção e tempo de processamento. 

 

A terceira etapa é o desenho do estado futuro, que é uma idealização de como a empresa pode 

se comportar com a eliminação dos desperdícios encontrados (ROTHER; SHOOK, 2009). Para 

isso é necessário implementar alguns novos processos, realizar o cálculo do Takt time e 

desenvolver um fluxo contínuo sempre que der. É importante compreender que as setas de 

duplo sentido entre o estado atual e o estado futuro na Figura 9 indicam que são esforços 

superpostos, ou seja, as ideias sobre o estado futuro virão à tona enquanto o mapa atual estiver 

sendo mapeado (ROTHER; SHOOK, 2009).  

 Rother e Shook (2009) detalham ainda que a última etapa da metodologia exposta é 

preparar e ativar um plano de implementação que descreva o planejamento para alcançar o 

estado futuro, estabelecendo metas, objetivos e prazos a serem seguidos para que cada etapa 

atinja sua funcionalidade.  

3.1 APLICAÇÃO DA FERRAMENTA 

A aplicação da ferramenta se iniciou com a etapa de definição de família de produtos. 

Desta forma foram definidas três famílias de acordo com a similaridade de processos e 

características físicas. As famílias foram separadas em Food (Arrozes e Molhos para Carne), 

Gomas (Confeitos) e Chocolates. Para o estudo e mapeamento a família Chocolates foi 

escolhida, visto sua discrepante representatividade do ponto de vista de volume e faturamento, 

desconsiderando-se os alimentos de Arroz e Gomas que têm algumas particularidades 

comparadas aos produtos da família Chocolates. Desta forma as informações no Mapa de 

Estado Atual são referentes aos produtos que contém chocolate em sua composição, porém na 

maioria das etapas do fluxo é comum às outras famílias, considerando o ponto de vista de fluxo 

de informações que é o foco deste trabalho, a proposta de Rother e Shook de definição de 

famílias de produtos não é de necessidade fundamental para o sucesso das outras etapas. 
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3.2 MAPA DE ESTADO ATUAL 

 Os dados para o mapa do estado atual foram coletados de acordo com a abordagem 

recomendada por Rother e Shook (2009). A coleta de dados para o desenvolvimento do mapa 

de estado atual é uma etapa fundamental para o sucesso da aplicação da ferramenta, por isso é 

necessário atenção aos detalhes para que se possa ter caracterizado o que realmente acontece 

na prática. Por esse e outros motivos esta foi a etapa mais trabalhosa que contou com a 

participação efetiva de oito pessoas de diferentes departamentos da empresa além de conversas 

complementares com mais outros seis associados, totalizando 14 pessoas envolvidas nesta 

etapa. Estas pessoas foram selecionadas de acordo com suas áreas de atuação onde tinham 

grande conhecimento dos processos. As áreas mapeadas para o fluxo OTC foram vendas e 

administração de vendas, Customer Service, logística/transporte e finanças/contas a receber.  

 O fluxo começa no departamento de vendas com a introdução dos pedidos que podem 

ser imputados de duas formas. A primeira maneira de entrada de pedidos é através da digitação 

da ordem pelo vendedor direto no sistema da Empresa M e a segunda através do time de 

compras do cliente que envia os pedidos via comunicação de sistemas (EDI). Após negociações 

e definidas as quantidades de cada material que serão compradas o vendedor digita o pedido no 

sistema da Empresa M que contém todas as informações necessárias do cliente cadastradas, 

além de diversas condições específicas de preços e prazos de pagamento por exemplo. Caso 

seja necessário algum tipo de ajuste de preços por conta de negociações a equipe de 

administração de vendas é acionada para tal alteração manual. A segunda maneira (EDI) é 

através da comunicação entre sistemas, cliente-fornecedor. Quando os pedidos trafegam via 

EDI, é preciso que se faça uma transação de conferência de preços pelo time de Customer 

Service (CS), para saber se o valor cadastrado no cliente é exatamente o que está cadastrado na 

empresa fornecedora. Caso haja tal divergência, é preciso que o time de CS entre em contato 

com o vendedor para saber se essa divergência se trata de um erro de cadastro ou uma 

negociação com o cliente. Se tratando de negociação, o procedimento de alteração manual é o 

mesmo realizado pela área de administração de vendas. Caso seja um erro de cadastro, o cliente 

é informado para que ajuste os parâmetros em seu sistema e o faturamento acontece com o valor 

da empresa fornecedora. 

 A parte II do fluxo foi elaborada com a colaboração do time de CS, que é responsável 

pela análise e tratamento das ordens de venda, conforme mencionado na parte I. Para tal, este 

time tem interface direta com as áreas de vendas, contas a receber, fiscal, transporte, 
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planejamento e o cliente, desta forma perceberá que o time de CS tem participação em todas as 

subdivisões ou partes do fluxo. Deve-se notar que os dados foram coletados através de reuniões 

agendadas e através da média de tempo que o analista responsável levou para efetuar cada 

atividade para diferentes clientes, sendo assim é válido ressaltar que interrupções provenientes 

de ocorrências externas a cada atividade não foram contabilizadas. Dando continuidade ao 

detalhamento do fluxo de informações, o time de CS após todas as análises e ajustes, faz a 

alocação dos produtos em estoque, nos pedidos de vendas. Gerando assim um código que vai 

garantir que tal quantidade de produto está reservada para determinada ordem de venda. E é 

este código que será utilizado pelo time de transportes na próxima etapa para fazer o 

faturamento do pedido. 

 A parte III do fluxo se trata da parte de transportes, onde existe desde a contratação de 

veículos de acordo com peso das ordens de cada pedido e de acordo com a grade logística de 

cada região do país até o faturamento, separação fixa do material e expedição.   

 A parte IV é a parte final do fluxo, onde o pedido segue fisicamente para o cliente. Até 

esta etapa foi dado ênfase no fluxo de informações, desconsiderando algumas movimentações 

internas dos produtos. Para o faturamento, os produtos são transferidos para um operador 

logístico que é responsável pela armazenagem e expedição dos produtos de acordo com o 

direcionamento da Empresa M. Os produtos então seguem para o cliente e é realizado o 

recolhimento do pagamento dos pedidos. 

 Depois de recolher todas as informações e fluxos de materiais, eles estão conectados 

como indicado por setas no mapa abaixo, representando como cada atividade depende da outra. 

Conforme introduzido neste tópico, houve preocupação especial no detalhamento do fluxo para 

que o mesmo retrate a realidade do ciclo OTC e seja autoexplicativo, a explanação e separação 

por etapas foram realizadas a fim de familiarizá-lo à realidade do ambiente estudado. As 

imagens abaixo mostram no detalhe as etapas respectivamente descritas e ao final o mapa 

completo para possibilitar a visualização de onde as partes se conectam. 

  



33 
 

 

 

 

Figura 7 - Mapa de Estado Atual (Parte I) 
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Figura 8 - Mapa de Estado Atual (Parte II) 
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Figura 9- Mapa de Estado Atual (Parte III) 
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Figura 10 - Mapa de Estado Atual (Parte IV) 
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Figura 11 - Mapa de Estado Atual Visão Macro 
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3.3 MAPA DE ESTADO FUTURO 

Durante a elaboração do Mapa de Estado atual as pessoas tiveram a oportunidade de 

pararem para refletir nos processos nos quais estão participando, este fato pode parecer 

corriqueiro, no entanto as rotinas de trabalho e problemas durante os dias fazem com que as 

pessoas sempre posterguem este ato. Desta forma, percebendo esta necessidade e oportunidade 

para todos, foi marcado um Workshop para fomentar a discussão de melhorias no processo, e 

o Mapa de Estado Futuro serviu de ferramenta fundamental para que todos pudessem enxergar 

os seus impactos na cadeia.  

A ideia foi comprada pela alta gerência e além dos representantes das áreas já citadas, 

foram convidados representantes do principal cliente e um facilitador externo, especialista em 

Supplier Relationship Management (Gestão de relacionamento com fornecedores).  

O Workshop foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa apenas associados da 

Empresa M participaram para alinharem os pontos e necessidades de melhorias para que 

pudesse ser discutido com propriedade com o cliente. A segunda etapa foi o momento em que 

os representantes das duas empresas se juntaram para estreitar o relacionamento e falarem sobre 

suas necessidades.  

Para ambas as etapas a orientação principal foi que imaginassem o mundo ideal, a 

forma mais utópica para que cada um realizasse seu trabalho. A partir deste pensamento 

algumas dinâmicas aconteceram para aguçar cada vez mais esta ideia, que foram registradas 

para que pudessem ser debatidas. 

Neste ato, mais uma vez os participantes foram estimulados a pensar em melhorias de 

processos e registra-las. Com estas informações em mãos chegou a hora que o facilitador 

começou a intermediar as discussões para que as partes chegassem a um acordo.  

Ao final do Workshop foram traçados planos de ação e já determinados novos 

procedimentos, que serão abordados a seguir. Ao todo foram 20 planos de ação firmados entre 

empresas e 15 ações internas e cinco melhorias no processo. 

Além das mediações e incentivos do especialista Sebastian, foram utilizadas algumas 

ferramentas durante o Workshop. A primeira ferramenta que será citada são os cinco porquês 

que foram utilizados para encontrar a causa raiz de no workshop e incorporado para soluções 

de problemas que venham a surgir para se encontrar a causa raiz de um problema de faturamento 

com ICMS errado, que estava gerando retrabalhos e custos extras com transporte, pois uma vez 
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que o produto é recusado na porta do cliente, precisa voltar para o operador logístico e ser 

faturado novamente com os impostos recalculados. 

Foi possível firmar durante o workshop o JIT de um produto que tem uma gramatura 

exclusiva para o cliente, com isso a empresa só gera ordem de produção uma vez que já tem a 

ordem de venda do mesmo. 

Andon, o conceito de controle visual foi aplicado ao posicionar uma TV em um local 

estratégico no escritório com os indicadores da área de logística, que possibilitou que todas as 

áreas de influência pudessem ter ideia dos problemas ou possíveis problemas diariamente e não 

apenas nos informes semanais e mensais. 

Além dos conceitos já citados, saiu uma ação para um time específico controlar o 5s 

dentro da área de logística, visando melhorar o ambiente de trabalho para os associados. 

Na tabela abaixo é possível identificar exemplos de seis perdas levantadas no processo 

estudado que geraram algumas ações a fim de reduzir o que for possível: 

 

Tipos de Desperdício Exemplos no escritório e no processo estudado 

Superprodução 

Impressão de papelada antes que seja realmente necessária, a 
compra de itens antes de serem necessários, processamento de 
documentos antes que a próxima pessoa esteja pronta para isso. 

Desperdício de 
transporte 

Anexos de e-mail excessivos, várias transferências, várias 
aprovações. 

Desperdício de 
processamento 

Reinserção de dados, relatórios excessivos, relatórios retirados do 
sistema que precisam ser retrabalhados em Excel,  

Desperdício em 
movimentação nas 

operações 

Deslocamento interno de pessoas e produtos, o operador logístico 
não fica no mesmo lugar da fábrica. 

Perdas pela 
produção de 

produtos defeituosos 

Entrada de ordens erradas, problemas em NFs, cartas de correção, 
recusa de materiais. 

Perdas de estoque 
Causado principalmente pelo desequilíbrio entre produção e 
demanda. 

Tabela 2 - Tipos de desperdícios no setor administrativo 

 

As melhorias citadas não necessariamente alteraram o Mapa uma vez que são 

melhorias dentro das etapas do processo, mas beneficiaram bastante o ciclo em qualidade e 

redução de retrabalhos.  

Na primeira parte do fluxo, que é referente à entrada de pedidos, anteriormente havia 

duas opções ou entrada via SAV ou EDI como previamente descritos, dependiam da gestão das 
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filiais do cliente, no entanto durante o workshop foi informado que todas as filiais possuem a 

tecnologia necessária para transitar pedidos via EDI. Sendo assim o vendedor não precisa mais 

tomar o pedido do cliente e digitar o mesmo no sistema, código por código, quantidade por 

quantidade. Desta forma, realizada a negociação e definido o pedido, vendedor e cliente já 

conseguem firmar a Ordem de venda e a Ordem de compra respectivamente. O vendedor ainda 

é responsável por garantir a manutenção e cadastros de preços corretos no sistema do cliente. 

A segunda parte do Mapa houve a sugestão de alteração referente ao agendamento, foi 

solicitado que o cliente já forneça a agenda para entrega do pedido no envio do mesmo ou 

estabeleça uma agenda fixa, ou seja, dias da semana em que estariam disponíveis a receber as 

entregas. Desta forma, o time de Customer Service não precisaria solicitar e aguardar resposta 

do cliente para que possa expedir os pedidos, além disso, colaboraria para o planejamento de 

entregas.  

Na parte 3 a sugestão que aconteceu seria começar a operar via backhaul, que seria o 

cliente utilizar a sua própria operação logística para coletar os pedidos no Centro de 

Distribuições da Empresa M. Isto traria mais uma otimização no processo, embora as pessoas 

dedicadas à contratação de veículos continuem tendo esta função para outros clientes, no 

entanto com mais tempo para prospecção de novos contratos, manutenção dos existentes e 

negociações. 

 A parte 4 no Mapa de Estado Futuro ficou inalterada por se tratar de etapas burocráticas 

do processo que não permitem flexibilidade para alterações. Sendo assim a última figura do 

trabalho traz uma visão macro das alterações que resultaram o Mapa de Estado Futuro. 

 As figuras a seguir ilustram o Mapa de Estado Futuro, resultante do workshop realizado, 

com as alterações descritas neste capítulo. 
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Figura 12 - Mapa de Estado Futuro (Parte I) 
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Figura 13 - Mapa de Estado Futuro (Parte II) 
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Figura 14 - Mapa de Estado Futuro (Parte III) 
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Figura 15 - Mapa de Estado Futuro Visão Macro das Alterações 
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4. LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

Este capítulo será dedicado à abordagem das ferramentas que não foram utilizadas e o 

respectivo motivo que inviabilizou tal aplicação. 

Ferramentas citadas no referencial teórico não tiveram aplicação prática neste trabalho 

basicamente por não se tratar de um ambiente de produção. Algumas ferramentas foram 

utilizadas em sua essência, mas não aplicadas completamente de acordo com o conceito.  

A primeira ferramenta que não foi aplicada no projeto foi a Autonomação, visto que a 

interação homem-máquina descrita no conceito não existe no setor administrativo. A principal 

interação que o associado tem é com o computador, o que não se configura uma oportunidade 

para a utilização da ferramenta. 

O segundo conceito que não foi utilizado foi o de Kanban, pois dentro do ciclo OTC 

não foi encontrada a oportunidade da aplicação do mesmo, pois não seria tão eficiente quanto 

dentro da manufatura, foi considerada uma ferramenta que acabaria atrasando os fluxos dentro 

do ambiente de escritório ao invés de colaborar para a eficiência. No ambiente de produção o 

Kanban é uma ferramenta muito útil conforme citado no capítulo 2.1.2, mas o objetivo principal 

para a abordagem deste conceito, foi para melhor aprofundamento da cultura Lean que é o que 

rege este trabalho. 

Por último será citado o Takt time, que não foi utilizado intencionalmente, ou seja, não 

foram feitos os cálculos para a obtenção do mesmo, no entanto a maioria das ações e acordos 

que foram obtidos utilizou o conceito. O maior problema encontrado através do workshop e 

todo o trabalho de mapeamento de fluxo de valor foi a necessidade de horários bem definidos, 

pois as áreas responsáveis pelo final da cadeia eram sempre impactadas por receberem as 

informações com todos os atrasos acumulados. A solução encontrada foi percorrer a cadeia de 

trás para frente, perguntando para os responsáveis das etapas quais eram as datas e horários que 

eles precisavam receber as informações para que o cliente não fosse impactado em nível de 

serviço ou qualidade. Obviamente nem todos os desejos foram viáveis, mas foi possível 

determinar uma melhora no alinhamento entre as áreas, definindo Service Level Agreements 

(Acordos de nível de serviços) internos. 
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5. CONCLUSÃO 

O mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta poderosa para eliminar o 

desperdício e tornar a cadeia de suprimentos de qualquer organização enxuta e responsiva. O 

VSM pode ser feito da mesma maneira para praticamente qualquer atividade de negócios, e 

pode ser expandido para abranger toda a cadeia de suprimentos. 

Essa poderosa ferramenta não apenas destaca ineficiências de processo e 

incompatibilidades transacionais e de comunicação, mas também orienta a organização na 

melhoria dessas áreas. 

As empresas podem aplicar a ferramenta de mapeamento do fluxo de valor no 

escritório da mesma maneira que no chão de fábrica. No entanto, existem algumas diferenças 

distintas entre o escritório e o chão de fábrica. Conforme introdução este trabalho considerou o 

fluxo de informação, em vez de bens físicos. As mercadorias no chão de fábrica são fabricadas 

sequencialmente, enquanto as informações no escritório estão em vários lugares ao mesmo 

tempo e outro agravante é que os processos do escritório são pouco estruturados comparados 

aos da manufatura. Os fluxos de valor de escritório raramente são contidos em um único 

departamento. Por exemplo, Customer Service está envolvido desde entrada de ordens, até 

acompanhamento de ocorrências no ato da entrega, passando por entrada de pedidos, liberações 

de produtos, faturamento, carregamento, etc. 

Concluindo, em manufatura, é possível perceber que este processo e as ferramentas 

citadas se enquadram muito mais no ambiente de fábrica conforme citado no capítulo 4, todavia 

foi possível colher bons frutos do MFV, como os que foram citados nos últimos capítulos deste 

trabalho.  

O trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema e, sim, ser uma fonte para novas 

discussões. Alguns caminhos que podem ser discutidos são referentes a aplicação de outras 

ferramentas  lean em universos não fabris, visto que por mais que não se tenha uma aplicação 

profunda de determinada ferramenta, sempre é possível extrair bons resultados através do 

processo de olhar a fundo o sistema em que está inserido utilizando um embasamento teórico. 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

6. REFERÊNCIAS 

Lean Institute Brasil, Disponível em < http://www.lean.org.br/ > Acesso em: Dezembro, 

2016. 

BRIALES, J. A. Melhoria contínua através do kaizen: Estudo de caso Daimler Chrysler 

do Brasil. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2005. 

FALCONI, V. TQC – Controle Total da Qualidade. 2. ed. Minas Gerais: INDG, 2004.  

GHINATO, P. Sistema Toyota de Produção: mais do que simplesmente just-in-time. 

Caxias do Sul: EDUCS, 1996. 

GHINATO, P. Produção e Competitividade: Aplicações e Inovações. Recife: UFPE, 2000. 

GOUVEIA, R.Uma atitude gembagenbutsu. São Paulo: LeanInstitute Brasil, 2010.  

HINES, P.; TAYLOR, D. Enxugando a empresa: um guia para implementação. São 

Paulo: IMAM, 2000. 

IMAI, M. Kaizen: a estratégia para o sucesso competitivo. 51. ed. São Paulo: Instituto 

IMAM, 1994. 

MARTINS, P. G. e LAUGENI, F. P. Administração da Produção. 2. ed. São Paulo, 2006. 

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana a revolução 

digital. 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2005. 

MIGUEL, P. A. C. (organizador). Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e 

gestão de operações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

MIRANDA, E. Elementos fundamentais da Gestão Lean no chão de fábrica, 2016. 

Disponível em <https://www.linkedin.com/pulse/elementos-fundamentais-da-gest%c3%a3o-

lean-ch%c3%a3o-de-f%c3%a1brica-edson>. Acesso em Janeiro, 2017. 

OHNO, T. Sistema Toyota de Produção – Além da Produção em Larga Escala. Porto 

Alegre, 1997. 

PASSOS JÚNIOR, A.A. Os circuitos da autonomação – uma abordagem técnico-

econômica. São Leopoldo: UNISINOS, 2004. 

RIBEIRO, H. 5S: A Base para a Qualidade Total. Salvador, BA: Casa da Qualidade, 1994. 

ROTHER, M.; SHOOK, J. Aprendendo a enxergar: mapeando o fluxo de valor para 

agregar valor e eliminar o desperdício. São Paulo: LeanInstitute Brasil, 1998. 

ROTHER, M.; SHOOK, J. Aprendendo a enxergar. 1.ed. São Paulo: LeanInstitute Brasil, 

1999. 

ROTHER, M.; SHOOK, J. Aprendendo a enxergar: mapeando o fluxo de valor para 

agregar valor e eliminar o desperdício. São Paulo: LeanInstitute Brasil, 2003. 



48 
 

 

 

ROTHER, M.; SHOOK, J. Aprendendo a Enxergar. Tradução de: José Roberto Ferro. São 

Paulo: Lean Institute Brasil, 2012. 

SHIMOKAWA, K.; FUJIMOTO, T.The birth of Lean. Massachusetts: Lean Enterprise 

Institute, 2009.  

SHINGO, S.A Revolution in Manufacturing.Cambridge: Productivity Press, 1985. 

SHINGO, S. O Sistema Toyota de Produção - Do Ponto de Vista da engenharia de 

Produção. Porto Alegre, 1996. 

SILVA, E.M. Elementos fundamentais da Gestão Lean no chão de fábrica. Disponível 

em:.<https://www.linkedin.com/pulse/elementos-fundamentais-da-gest%C3%A3o-lean-

ch%C3%A3o-de-f%C3%A1brica-edson>. Acesso em: fev. 2017. 

SOUZA, J. Gestão Empresarial – Administrando Empresas Vencedoras. São Paulo, 2006. 

TARDIN, G. G. Kanban e o Nivelamento da Produção. Campina: Universidade Estadual de 

Campinas - Departamento de Engenharia de Fabricação, 2001. 

WOMACK, J.; JONES, D. A Mentalidade Enxuta nas Empresas. Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 1998. 

WOMACK, J. P.; JONES, D. T. A Mentalidade enxuta nas empresas: elimine o 

desperdício e crie riqueza. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

WOMACK, J.; P. JONES, D. T. Soluções enxutas: como empresas e clientes conseguem 

juntos criar valor e riqueza. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 


