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RESUMO 

 

 

VIAPIANA, Camila. Melhoria de um processo produtivo a partir do mapeamento 
do fluxo de valor em uma indústria de esquadrias de alumínio do oeste do 
Paraná. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Medianeira, 2017. 
 

 

A grande concorrência dos mercados produtivos faz com que as empresas precisem 
buscar por novas formas de produção a fim de reduzir custos, eliminar desperdícios, 
obter melhorias nos processos produtivos e maximizar os resultados finais. Deste 
modo, a Produção Enxuta contribui para o alcance de uma produção com mais 
eficiência e eficácia através da eliminação de desperdícios e busca pela melhoria 
contínua além de agregar valor ao produto final. Com isso, este estudo objetiva a 
aplicação de uma das ferramentas da Produção Enxuta, o mapa do fluxo de valor, 
para obter melhorias no processo produtivo de uma indústria de esquadrias de 
alumínios localizada na região oeste do Paraná. Este estudo classifica-se como uma 
pesquisa aplicada, pois envolve um estudo aplicado em uma empresa, qualitativa 
por se tratar da observação do processo produtivo, exploratória, pois tende a formar 
hipóteses de possíveis melhorias através da observação do processo produtivo e 
estudo de caso por envolver um estudo profundo e exaustivo de um objeto de 
estudo. A coleta de dados foi realizada a partir de observações diretas do processo 
produtivo e entrevista não estruturada de informações relatadas pelos responsáveis 
de produção. A partir disso, foi criado o mapa do fluxo valor do estado atual onde foi 
possível identificar desperdícios relacionados à espera, transporte, estoque, 
movimentação e retrabalho de produtos. Assim o mapa do fluxo de valor do estado 
futuro pode ser criado visando o nivelamento dos tempos de produção, nivelamento 
do ritmo de produção ao takt time e estabelecimento do fluxo contínuo e unitário dos 
produtos, reduzindo assim alguns desperdícios encontrados. Além do mais, foi 
aplicado o diagrama de causa-efeito a fim de identificar as causas de desperdícios 
de retrabalho. Por fim, notou-se a importância da aplicação da Produção Enxuta nos 
processos produtivos proporcionando a melhoria contínua e agregação de valor aos 
produtos.  
 
 
Palavras-chave: Produção Enxuta; Engenharia de Produção; Metalúrgica; 

  



ABSTRACT 

 

 
Viapiana, Camila. Improvement of a productive process from the value flow 
mapping in an aluminum window frame industry in western Paraná. Graduation 
work. Federal Technological University of Paraná. Medianeira, 2017. 
 

 

A strong competition in productive markets makes the companies seek for new ways 
of production in order to reduce costs, eliminate waste, improve productive 
processes and maximize the final results. Thus, Lean Manufacturing contributes to 
reach more efficient and effective production, eliminating waste and seeking for 
continuous improvement as well as adding value to the final product. This study aims 
to apply one of the Lean Manufacturing tools, value stream map, to reach 
improvements in the productive process of aluminum frames industry, located in the 
western region of Paraná. This study is classified as an applied research, because it 
involves a study applied in a company, qualitative because it is the observation of the 
productive process, exploratory, since it tends to form hypotheses of possible 
improvements through the observation of the productive process and case study by 
Involve an in-depth and exhaustive study of an object of study. The data collection 
was made from direct observations of the production process and information 
reported by the production managers. From this, a flow map was created of the 
current state where it was possible to identify wastes related to waiting, transport, 
stock, movement and rework of products. Thus the future state value stream map 
can be created aiming at leveling production times, leveling the production rate to 
takt time, and establishing the unitary and continuous flow of products, thereby 
reducing some of the wastes found. In addition, the cause-effect diagram was 
applied to identify the causes of the wastes of rework. Finally, it was noted the 
importance of the application of Lean Production in the production processes, 
providing continuous improvement and aggregation of value to the products. 
 
 
Keywords: Lean Manufacturing; Industrial Engineering; Steel Industry; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os mercados produtivos vêm passando por transformações que geram uma 

nova conjuntura para as organizações, especificamente as indústrias brasileiras. 

Seus produtos competem em preço e qualidade com empresas estrangeiras com 

elevados níveis de tecnologia empregados, até países em que os custos de 

produção se encontram em níveis mais baixos. Consequentemente, as indústrias 

brasileiras são submetidas a buscar por novas tecnologias e produtos com o objetivo 

de reduzir custos, tempo de desenvolvimento de novos produtos, desperdícios e 

assim alcançar competitividade no mercado (SALGADO et al., 2009). Desta forma, a 

Produção Enxuta apresenta-se como uma forma de alcançar as exigências que o 

mercado impõe.  

Segundo Mourtzis, Papathanasiou e Fotia (2016), a Produção Enxuta tem 

sido utilizada como estratégia de negócios por mais de duas décadas e garante a 

competitividade das empresas através da eliminação de atividades que não 

agregam valor ao produto final. 

Uma das ferramentas da Produção Enxuta é o mapeamento do fluxo de 

valor que foca na identificação de desperdícios e melhoria contínua dos processos 

produtivos. Utilizando-se do desenho do estado atual é possível detectar elementos 

da produção que não agregam valor ao produto final eliminando-os para alcançar o 

mapa do estado futuro que busca atingir o estado ideal (WOMACK; JONES, 1998). 

Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínios 

(AFEAL), o mercado de esquadrias de alumínio abrange cerca de 20% do volume 

total de esquadrias produzidas no país e vem conquistando todos os tipos de 

consumidores. Pode-se encontrar quatro tipos de materiais com potencial de uso na 

fabricação de esquadrias como o aço, alumínio, PVC (policloreto de polivinila) e 

madeira sendo que as esquadrias de alumínio são as que apresentam melhores 

índices de crescimento.  

Com base nisso, este estudo teve como objetivo a melhoria de um processo 

produtivo a partir da aplicação do mapeamento do fluxo de valor em uma família de 

produtos em uma indústria de esquadrias de alumínio no Oeste do Paraná.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

Neste capítulo serão abordados os objetivos para este estudo. 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Melhorar o processo produtivo a partir da aplicação do mapeamento do fluxo 

de valor em uma família de produtos em uma indústria de esquadrias de alumínio no 

Oeste do Paraná. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Descrever o processo produtivo de uma família de produtos; 

b) Elaborar o mapa do fluxo de valor de uma família de produtos; 

c) Analisar o processo para identificação de pontos de inconsistência; 

d) Propor melhorias para os pontos de inconsistência encontrados. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo será apresentada uma revisão da literatura relacionada ao 

assunto de Produção Enxuta, com o intuito de adquirir maior conhecimento a cerca 

dos conceitos a serem abordados para realização deste estudo. 

 

 

3.1 PRODUÇÃO ENXUTA 

 

 

O Sistema Toyota de Produção (STP) surgiu no Japão, na empresa Toyota 

Motor Company depois da Segunda Guerra Mundial. Esse sistema surgiu da 

necessidade de mudança na produção da empresa em busca da eliminação de 

desperdícios e custos de uma maneira diferente do sistema de produção em massa 

americano que baixava seus custos através da produção em massa e com menores 

variedades de produtos. Era necessário reduzir os custos e, simultaneamente, 

produzir a mesma quantidade e maiores variedades de produtos (OHNO, 1997).  

Conforme Ghinato (1996), o STP, recentemente, também é chamado de 

Produção Enxuta (PE) ou Lean Manufacturing (LM). Esses termos tiveram origem a 

partir da publicação do livro “A máquina que mudou o mundo” escrito por Womack, 

Jones e Roos (1992) consequente de um estudo sobre a indústria automobilística 

mundial em que foram comprovadas as vantagens do uso do STP. Dessa forma, 

nesse trabalho o termo STP e LM será abordado como PE já que se caracterizam 

como equivalentes. 

A PE é um sistema de gerenciamento da produção que objetiva aumentar o 

lucro por meio da redução permanente de custos e uma das formas de alcançar 

esse objetivo é pela eliminação de perdas do processo produtivo (GHINATO, 1996). 

Já para Shingo (2008), o objetivo da PE está relacionado a obter respostas rápidas 

das organizações a flutuações de demanda de mercado por meio de parâmetros de 

comparação de competitividade que são flexibilidade, custo, qualidade, atendimento 

e inovação e que se constitui em uma potente estratégia de competitiva para as 

empresas.   
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Segundo um levantamento realizado por Gonçales Filho, Campos e 

Assumpção (2016) ligado ao termo Manufatura Enxuta com base nas principais 

obras e autores dos anos de 1974 a 2012, observou-se que o foco dos objetivos no 

que se refere às palavras eficiência, baixo custo, maior retorno e valoração dos 

aspectos de manufatura estão presentes em todos os períodos pesquisados. As 

palavras planejamento, competitividade e qualidade surgiram depois de publicações 

de Porter, Slack e Ansoff, e busca por eliminação de desperdícios, desempenho 

superior, desenvolvimento de processos industriais, organização de classe mundial 

e implantação do LM como estratégia viável as organizações são citadas em obras 

seguintes. Com isso notamos uma evolução dos objetivos estratégicos da produção 

que com o passar do tempo passam a se preocupar cada vez mais com a busca de 

melhorias dos processos produtivos.  

Para Moreira (2008), a PE remete a um novo processo de produção que 

engloba a empresa sob uma visão global, desde aspectos operacionais como 

desenvolvimento de produtos, recursos humanos e entre outros até redes de 

consumidores e fornecedores. Ela é regida por um conjunto de práticas, métodos e 

princípios, tais como qualidade perfeita, redução de desperdícios para alcance de 

atividade que agregam valor ao produto, melhoria contínua, flexibilidade e 

relacionamento com fornecedor. 

Em busca da eliminação de desperdícios e alcance de melhorias nos 

processos produtivos, algumas ferramentas da PE podem ser utilizadas para que o 

objetivo seja alcançado, tais como: mapeamento do fluxo de valor, gestão visual e 

padronização, manutenção produtiva total, troca rápida de ferramenta, 

autonomação, melhoria contínua, just in time, qualidade total e entre outras que 

proporcionam ganhos de competitividade, redução de desperdícios e redução de 

perdas para as empresas (MORÓZ, 2009; NOGUEIRA; SAURIN, 2008). 

De acordo com Marodin e Saurin (2013), as práticas da PE tem o propósito 

de aumentar a presença do tempo e informação nos processos produtivos, através 

da identificação rápida de problemas e a solução desses problemas, o uso de 

quantidades mínimas de estoque nos processos, etc. Ela procura a formação de 

uma unidade gerencial paralelo à redução do tempo de processamento dos produtos 

e informação sobre a situação dos recursos.  

De acordo com a implementação de práticas da PE em uma indústria de 

produtos de papel, Paixão (2011) obteve resultados satisfatórios. Entre os resultados 
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obtidos, é possível identificar impactos qualitativos e quantitativos, sendo que 

mesmo eles sendo qualitativos são de extrema importância, pois servem para criar 

uma base para futuras mudanças que gerarão melhoramentos quantitativos 

significativos. Tais resultados são: redução do tempo de setup, redução de 

desperdícios, benefícios relacionados à padronização, engajamento e criação de 

uma cultura enxuta e redução de custos.  

 

 

3.2 COMPONENTES DA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

 

 Segundo Ohno (1997), para o alcance da PE é necessário se apoiar em dois 

pilares fundamentais o Just-in-time (JIT) e a Autonomação ou Jidoka, como pode ser 

visto na Figura 1.  

 

 
Figura 1- Pilares do Sistema Toyota de Produção 
Fonte: Lean Institute Brasil (2016). 

 

Para Shingo (2008), a palavra just-in-time derivada do inglês significa “a 

tempo”. Porém, para ele o JIT indica mais do que somente focar no tempo de 

entrega de produtos ao cliente final, pois isso poderia provocar outros tipos de 

desperdícios. A PE deve focar no estoque zero, de maneira que o processo seja 
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carregado com os produtos necessários, no momento necessário e na quantidade 

necessária, isto é, no tempo certo. 

Para Ohno (1997), “Para produzir usando o JIT de forma que cada processo 

receba o item exato necessário, quando ele for necessário, e na quantidade 

necessária, os métodos convencionais de gestão não funcionam bem”. Segundo o 

autor buscava-se um sistema que se diferenciasse da gestão convencional. Era 

preciso alcançar um fluxo contínuo de materiais no momento certo e na quantidade 

certa para que se pudesse alcançar um estoque zero. Porém, do ponto de vista da 

gestão da produção, esse era um estado ideal e que só poderia ser alcançado se 

esse fluxo fosse estabelecido sem interrupções por falta de matéria-prima, 

problemas com equipamentos ou falha de previsão e entre outras.   

Corrêa e Corrêa (2012) definem o JIT como mais do que uma forma de 

administração da produção e sim uma filosofia que engloba pontos da administração 

de materiais, gestão da qualidade, arranjo físico, projeto do produto e entre outros 

englobando uma organização no todo. 

Para Slack, Chambers e Johnston (2009), com o uso JIT é possível obter 

uma produção eficaz em termos de custos, de modo que o fornecimento aconteça 

na quantidade correta, no momento e local corretos e utilizando o mínimo de 

recursos. Ele é atingido por meio de técnicas que necessitam do envolvimento total 

da empresa e do trabalho em equipe. Para Correa e Correa (2012) uma das formas 

de alcançar a eficiência da produção através do JIT é colocando em prática dois 

caminhos: a melhoria continua (kaizen) e a eliminação dos desperdícios. Esses dois 

caminhos serão abordados neste trabalho na sequência.  

O outro pilar da PE, a autonomação, tem papel importante nesse sistema de 

produção e é utilizado em operações de baixo custo. Ela consiste em dar a máquina 

ou operador o poder de interromper o processo produtivo sempre que algo anormal 

estiver sido detectado ou que a quantidade necessária de produção estiver sido 

alcançada (GHINATO, 1996).  

Para Ohno (1997), a automação de máquinas está sujeita a falhas no 

processo de produção podendo gerar componentes defeituosos em grandes 

proporções e em crescente progresso. Portanto, a PE deu ênfase na autonomação 

ou automação com toque humano. A ideia surgiu de uma situação vivenciada por 

Toyoda Sakichi, fundador da empresa Toyota Motor Company com o intuito de evitar 

a produção de produtos defeituosos. 
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A indústria moderna tem cada vez mais substituído a mão-de-obra pela 

automação de máquinas e consequentemente a confiança na operação das mesmas 

foi aumentando. Apesar dessa confiabilidade, ainda é necessário o emprego dos 

trabalhadores para dar assistência às máquinas na tentativa de evitar falhas. Na PE 

o trabalhador e a máquina têm sido separados para promover a eficiência na 

produção, além do uso dos recursos humanos. Através do emprego de mecanismos 

sofisticados capazes de detectar anormalidades de produção (poka-yoke), o 

trabalhador tem a possibilidade de estar vinculado não apenas a uma única 

máquina, mas a várias delas, alimentando uma, enquanto as outras trabalham 

automaticamente (SHINGO, 2008). 

Segundo Ohno (1997), o JIT e a autonomação se relacionam de uma 

maneira similar a um time, no qual a autonomação é responsável pela habilidade e 

talento do time, enquanto o JIT é responsável pela forma como o trabalho do time 

será conduzido ao alcance do objetivo pré-estabelecido. Um time de campeonato 

condiz com trabalho em equipe e talento individual, da mesma forma como uma 

linha de produção condiz com JIT e autonomação, garantindo uma maior eficiência 

na produção. 

 

 

3.3 PRINCÍPIOS DA PRODUÇAO ENXUTA 

 

 

 De acordo com Woomack e Jones (2004), é por meio do pensamento enxuto 

que se consegue especificar o valor, sequenciar da melhor maneira as ações que 

criam valor, além de garantir que elas sejam entregues no momento certo e de 

forma eficaz, ou seja, o pensamento enxuto está relacionado em fazer cada vez 

mais com menos componentes e agir de maneira a entregar o mais próximo possível 

do que o cliente final quer. Para isso, ele especifica cinco princípios que podem ser 

visto no Quadro 1 e que devem ser seguidos para o alcance da PE. 

Nesse contexto, Hines e Taylor (2000) definem três tipos de atividades que 

existem em uma organização:  

a) Atividades que agregam valor (AV): são as atividades que aos olhos do 

cliente tornam o produto mais valioso.  
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b) Atividades que não agregam valor (NAV): são as atividades que aos olhos do 

cliente não tornam o produto mais valioso e não são necessárias nas 

circunstâncias atuais.  

c) Atividades necessárias que não agregam valor: são as atividades que aos 

olhos do cliente não tornam o produto mais valioso, mas são necessárias 

para produção do produto desde que o processo não seja radicalmente 

alterado.  

Portanto, segundo Araujo (2003) as atividades que não agregam valor , mas 

são necessárias são difíceis de serem eliminadas em curto prazo, porém com um 

aprimoramento contínuo do processo e em longo prazo esse objetivo pode ser 

alcançado. Já as atividades que não agregam valor e que não são necessárias 

(NAV), deve ser o foco de eliminação dos desperdícios a um curto prazo até sua 

completa eliminação.  

 

Princípios Descrição 

Especifique o valor 

Identificar o valor é o primeiro passo para o alcance da PE. O valor é 
definido pelo cliente final e representa o quanto e o que o cliente vê de 
diferente ou atraente naquele produto ou serviço, é o que o motiva a 
comprá-lo. E é ele quem vai determinar preço, prazo e característica do 
produto ou serviço que ele está a fim de adquirir. Nem sempre uma 
produção de um determinado produto ou serviço eficientemente é 
necessariamente o que o cliente final quer, por isso é importante à 
especificação do valor. 

Identifique o fluxo de 
valor 

O fluxo de valor compreende todas as atividades e operações que levam um 
produto ou serviço desde o primeiro contato com o fornecedor até o pós-
venda. Identificar toda essa cadeia de ações é o segundo passo para o 
alcance da PE.  

Fluxo 

Quando já identificado o valor, o fluxo de valor já tenha sido mapeado e 
melhorias já tenham sido implantadas no processo produtivo é a hora de 
fazer com que as etapas do processo fluam. Para isso é preciso que os lotes 
sejam reduzidos evitando paradas e criações de estoques intermediários. 
Tem-se a ideia do jus-in-time que preconiza o fluxo contínuo. 

Puxar 

A produção puxada tem início quando um cliente de um processo posterior a 
você puxa o produto para ele, em vez de você empurrar o produto para ele, 
onde muitas vezes pode ser indesejados. A produção de um processo só 
será iniciada quando o cliente do processo solicitar a produção. 

Perfeição 

Depois da aplicação dos outros quatro princípios, a busca pela perfeição 
será tomada como medidas que não assustam mais e que já se encontram 
presentes em todos os processos produtivos da empresa e na cultura de 
trabalho dos colaboradores. 

Quadro 1 - Princípios da Produção Enxuta conforme Woomack e Jones (2004) 
Fonte: Autor (2016). 

 

 

 



21 
 

3.4 DESPERDÍCIOS DA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

 

A lógica da PE de eliminação de desperdícios nas organizações é 

fundamental para o alcance de um fluxo de valor enxuto. Com a melhoria da 

produtividade, as operações se tornam mais enxutas, que por sua vez ajudam a 

expor mais desperdício e problemas de qualidade no sistema. O ataque sistemático 

contra desperdícios é também um ataque aos fatores subjacentes à má qualidade e 

aos problemas fundamentais de gestão (HINES; TAYLOR, 2000). 

 Segundo Corrêa e Corrêa (2012), para eliminação de desperdícios é 

necessário analisar as atividades realizadas e acabar com aquelas que não 

agregam valor à produção. Para se entender que atividades são consideradas 

desperdícios nas empresas, utiliza-se-á a classificação proposta por Shingeo 

Shingo, participador da criação da PE, que identifica sete categorias básicas de 

desperdícios, apresentadas a seguir: 

a) Desperdício de superprodução: esse desperdício consiste em produzir 

antecipadamente a demanda, para a possibilidade dos produtos serem 

solicitados no futuro. Esse desperdício no geral é causado por problemas e 

restrições no processo produtivo como o alto tempo de preparação de 

máquinas gerando a produção de grandes lotes, falta de garantia de 

qualidade e confiabilidade de máquinas ocasionando a produção de produtos 

a mais do que o necessário, falta de sincronização ente a demanda real e a 

demanda de produção, movimentação desnecessária devido a arranjo físico 

ineficiente, entre outros; 

b) Desperdício de espera: esse desperdício remete-se ao tempo de espera do 

material a ser processado, ocasionando grandes filas como forma de garantir 

altas taxas de utilização dos equipamentos;  

c) Desperdício de transporte: esse desperdício envolve atividades de 

movimentação e transporte de materiais que não agregam valor ao produto 

produzido, porém são necessárias devido a limitações de instalações e do 

processo que estabelecem grandes distâncias a ser percorridas pelos 

materiais ao longo do processamento; 

d) Desperdício de processamento: esse desperdício representa as atividades 

que possam estar sendo desenvolvidas, mas talvez desnecessárias. É 
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preciso se questionar quanto “o porquê que determinado item esta sendo 

produzido”, “sua função no produto é importante”, “está etapa do 

processamento é necessária”. É habitual que gerentes e supervisores se 

preocupem com produzir o produto e de forma mais rápida possível sem 

levar em consideração se as atividades aplicadas ao processo são realmente 

necessárias afinal; 

e) Desperdício de movimento: esse desperdício está vinculado a grande 

movimentação de operadores nas mais diversas operações que existem na 

fábrica. Com a economia de movimentos conseguimos aumentar a 

produtividade e reduzir os tempos relacionados com o processo produtivo; 

f) Desperdício produtos defeituosos: esse desperdício corresponde à falta de 

qualidade dos produtos e é um dos desperdícios que mais geram perdas 

para as empresas. Produzir produtos defeituosos equivale a perder materiais, 

disponibilidade de mão de obra, equipamentos, movimentação de produtos 

defeituosos, armazenagem, inspeção, entre outros. É preciso que o processo 

seja elaborado de forma que defeitos não aconteçam e consequentemente 

as inspeções não se façam mais necessárias, pois a qualidade deve ser 

intrínseca ao produto e os defeitos não podem ser admitidos; 

g) Desperdício de estoques: esse desperdício indica a perda de investimento e 

espaço, além de ocultar outros tipos de desperdícios. Deve-se obter a sua 

redução através da eliminação de suas possíveis causas geradora como a 

diminuição de tempos de preparação de máquinas, diminuição de lead times 

dos produtos, sincronização de fluxos de produção, nivelamento das 

flutuações de demanda, garantindo a qualidade dos produtos e processos.  

 

 

3.5 MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR 

 

 

 Segundo Rother e Shook (2012) o fluxo de valor é definido pelo conjunto de 

ações ou atividades necessárias que podem agregar valor ou não para produção de 

um produto ou serviço. Envolve desde as matérias-primas até a entrega do produto 

final e satisfação do cliente.  
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3.5.1. Definição do mapeamento do fluxo de valor 

 

 

A prática do mapeamento do fluxo de valor se apoia nos princípios da PE, e 

objetiva que se estabeleça um fluxo no qual o processo produtivo flua, sem 

interrupções ou paradas. Para alcançar isso, é importante focar em uma forma de 

produção que agregue valor ao produto final, sendo necessária uma visão geral para 

análise desse fluxo. Desta forma, o mapeamento do fluxo de valor possibilita que se 

possa mapear e apontar ações para o alcance de um fluxo mais próximo do estado 

ideal (ROTHER; SHOOK, 2012). 

 Com o objetivo de eliminar os desperdícios, o mapeamento do fluxo de valor 

é uma ferramenta qualitativa largamente utilizada nas empresas. Através dele é 

possível criar um mapa visual de todos os processos envolvidos no fluxo de 

materiais e informações na cadeia de valores de um produto. Ele permite um mapa 

do estado atual do processo produtivo, um mapa do estado futuro do processo 

produtivo e uma implementação de melhoria (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 

2009).  

Para Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009), o mapeamento do fluxo de valor 

envolve a cadeia de valor por completa, desde o momento de chegada da matéria-

prima a empresa até a entrega do produto acabado ao cliente final, dito porta-a-

porta, assim como pode ser visto na Figura 2. Com isso, ele possui uma grande 

abrangência, sendo muito mais completo que um mapa de processo típico ou um 

fluxograma utilizado em estudos de Seis Sigmas.  

 

 
Figura 2- Fluxo de valor "porta-a-porta” 
Fonte: Rother e Shoock (2012). 

 

Segunto Rother e Shook (2012) o mapeamento do fluxo de valor é uma 

ferramenta essencial, pois: 

a) Permite a análise mais do que processos produtivos individuais; 
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b) Ajuda a identificar os desperdícios; 

c) Possibilita uma linguagem comum para todos os processos produtivos; 

d) Possibilita decisões sobre o fluxo visíveis; 

e) Integra conceitos e técnicas enxutas; 

f) Cria uma base de implementação; 

g) Possibilita uma relação entre o fluxo de informação e o fluxo do material; 

h) É mais eficiente em relação a algumas ferramentas que não agregam valor ao 

produto final. 

Para que se alcance a melhoria da eficiência e eficácia produtiva, é 

importante que o processo de mapeamento do fluxo de valor seja planejado e 

envolva desde a alta administração no processo, bem como todos colaboradores 

para que possam contribuir com ideias e melhorias (CHIOCHETA; CASAGRANDE, 

2007).  

Porém, segundo Oliveira, Filho e Silva (2015) o uso da ferramenta do mapa 

do fluxo de valor possui algumas dificuldades e limitações em sua aplicação, pois 

para a elaboração do mapa, alguns documentos são revisados e pessoas 

vistoriadas. Com isso algumas informações são passadas de forma errada e o que 

se vê é que muitos tentam fazer o mapa “certo”, quando na verdade, o objetivo do 

mapeamento é ver as coisas que estão “erradas”. 

Nazareno (2003) comenta que o mapeamento do fluxo de valor não é uma 

ferramenta que pode resolver todos os problemas de uma empresa sozinha. Temas 

relacionados com arranjo do layout, 5S, sistemas de custeio, podem negligenciar 

caso esta ferramenta seja adota separadamente.  

 A partir da aplicação do mapeamento do fluxo de valor em uma indústria de 

móveis, Araujo (2004) obteve resultados como: diminuição de lead-time produtivo 

em 25%, redução de movimentação em até 60%, aumento de produtividade em 

cerca de 43% e diminuição de defeitos em 26%. Com isso, os resultados alcançados 

atenderam as expectativas gerais em muitos aspectos, sendo principalmente no que 

se refere à satisfação e motivação dos funcionários.  
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3.5.2 Etapas para o mapeamento do fluxo de valor 

 

 

 Segundo Rother e Shook (2012), para realizar o mapeamento do fluxo de 

valor alguns passos devem ser seguidos e podem ser vistos na Figura 3.  

 

 
 Figura 3- Passos do mapeamento do fluxo de valor 
Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2012). 

 

 

3.5.2.1 Família de produtos 

 

 

O primeiro passo deve ser a escolha de uma família de produto no qual o 

mapeamento possa ser aplicado. 

Uma família de produtos é um grupo de produtos que passa por 

equipamentos e processos semelhantes para sua produção. Se o mix de produtos é 

complexo, deve-se criar uma matriz com as etapas de montagem e equipamentos 

em um eixo e os produtos no outro eixo, como visto na Figura 4. Dessa forma, será 

possível identificar uma família de produto pelo qual deve ser utilizada para o 

mapeamento do fluxo de valor (ROTHER; SHOOK, 2012).  
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Etapas de Montagem e Equipamentos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P
R

O
D

U
T

O
S

 

A X X X   X X     

B X X X X X X     

C X X X   X X X   

D   X X X     X X 

E   X X X     X X 

F X   X   X X X   

G X   X   X X X   

Figura 4- Matriz da família de produtos 
Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2012). 

 

 

3.5.2.2 Desenho do mapa do estado atual 

 

 

No segundo passo é necessário o desenho do mapa do estado atual da 

produção, que tem como objetivo clarear a situação atual da produção através do 

desenho do fluxo de materiais e informações do produto (ROTHER; SHOOK, 2012).  

Os dados e informações para elaboração desse desenho podem ser 

adquiridos junto aos trabalhadores e geralmente em contracorrente, da ponta do 

cliente final até os fornecedores (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009). 

Algumas orientações são importantes para a realização do mapeamento do 

fluxo de valor segundo Rother e Shook (2012), tais como: 

a) Mapear a fábrica desde a entrada da matéria-prima até a entrega do produto 

ao cliente final (porta-a-porta); 

b) Iniciar o mapeamento contracorrente; 

c)   Realizar a cronometragem dos tempos por uma única pessoa, sem confiar 

em dados pré-estabelecidos; 

d) Utilizar lápis e papel para desenhar o mapa; 

e) Identificar todos dados necessários para elaboração do mapa. 

 

Para elaboração do mapa do fluxo de valor, é necessário o trabalho braçal 

coletando dados que em uma observação direta não é possível. Os dados a ser 

coletados consistem em dados de tempo de ciclo (T/C), tempo de preparação (T/R), 

Família 

de 

produtos 
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tempo de disponibilidade de uma máquina, tamanho de lote de produção, número de 

operadores da atividade, número de variações de produto, tamanho do lote do 

produto para a próxima atividade, tempo de trabalho e taxa de resíduos 

(KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009). 

De acordo com Chiochetta e Casagrande (2007), foram desenvolvidos 

alguns ícones para que o entendimento do mapa do fluxo de valor pudesse ser 

realizado por todos. Esses ícones são padronizados e pré-determinados para 

simbolizar situações e particularidades aos processos produtivos, contendo 

estoques, transporte de materiais e informações e entre outros. A Figura 5 apresenta 

alguns ícones comumente utilizados: 

 

 
Figura 5- Ícones do mapeamento do fluxo de valor 
Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2012). 
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De acordo com Araújo (2004), o fluxo de informação consiste no movimento 

das informações dos requisitos dos clientes até onde elas são relevantes às etapas 

dos processos. Na PE tem-se como objetivo, a simplificação dos fluxos de 

informações de modo a determinar pontos de programação e definir loops puxados 

de informações.  

O fluxo de material, para Araújo (2004), consiste no movimento físico de 

materiais. Na PE, a produção de diferentes famílias de produtos é realizada ao 

mesmo tempo, em uma sequência definida e de modo que pequenas quantidades 

de produtos fluam de atividade em atividade e de forma puxada abaixo do cliente 

final.  

Na Figura 6 pode-se ver a ilustração de um exemplo do mapa do estado 

atual utilizando o mapeamento do fluxo de valor: 

 

 

Figura 6- Exemplo do mapa do fluxo de valor do estado atual 
Fonte: Rother e Shook (2012). 
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3.5.2.3 Desenho do mapa do estado futuro 

 

 

O terceiro passo do processo consiste no desenho do estado futuro, depois 

de concluído o mapa do estado atual é possível identificar os desperdícios e propor 

soluções. Para isso são utilizados alguns princípios e ferramentas da PE como 

nivelamento da produção, produção puxada, cartões kanban, etc (KRAJEWSKI; 

RITZMAN; MALHOTRA, 2009). 

 De acordo com Womack (2006), a primeira etapa para elaboração do mapa 

do estado futuro consiste em examinar se as atividades do processo produtivo estão 

criando valor. Na próxima etapa é necessário que se coloque as atividades do 

processo produtivo em um fluxo contínuo, pois garante a redução do tempo de 

processamento e custos.  E por fim, na terceira etapa deve-se estabelecer a 

produção puxada de modo que o cliente posterior puxe a produção do cliente 

anterior, introduzindo supermercados para que isso seja possível.  

 Segundo Vieira (2006), a aplicação da PE no mapeamento do fluxo de valor, 

de qualquer maneira, deve fazer com que a linha do tempo do estado futuro seja 

completamente menor que a linha de tempo do estado atual, reduzindo os custos e 

o tempo de produção de um produto completo (lead time). 

 Alguns procedimentos são indicados por Rother e Shook (2012) para a 

elaboração do mapa do estado futuro, tais quais: 

a) Produzir segundo o takt-time: deve ser utilizado para que se obtenha ritmo na 

produção, ou seja, o ritmo de produção deve acompanhar o ritmo de vendas; 

b) Desenvolver fluxo contínuo onde for possível: cada item produzido deve ser 

transferido imediatamente à atividade posterior sem interrupções; 

c) Utilizar supermercado entre atividades que não se nivelam com as anteriores: 

os supermercados são utilizados para nivelar a produção entre atividade e 

geralmente à forma encontrada para isso é a utilização de kanban; 

d) Enviar a programação da produção para uma única atividade de produção: 

todas as atividades na PE estão interligadas, então somente a uma única 

atividade a programação da produção será encaminhada; 

e) Nivelar a produção de itens e o tempo de produção: é importante que o mix 

de produtos seja nivelado de acordo com o tempo de produção, gerando 

assim redução de estoques pela redução do lote de processamento. 
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3.5.2.4 Plano de trabalho e implementação  

 

 

O quarto passo tem por objetivo a implantação de melhorias para o alcance 

do mapa do estado futuro. O mapa do estado futuro nessa fase funciona com um 

esquema de serviços para o alcance de um sistema de produção enxuta. Assim que 

o estado futuro se torne realidade é necessário um novo mapa do estado futuro de 

forma a sempre estabelecer a melhoria continua no nível de fluxo de valor 

(KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009). 

O ciclo de aplicação do mapeamento do fluxo de valor termina quando as 

ações de melhoria para tornar o estado futuro são executadas e o estado futuro 

torna-se presente (VIEIRA, 2006). 

Contudo, Ferro (2003) sustenta que o mapeamento do fluxo de valor, bem 

como as ferramentas da PE, tem beneficiado muitas empresas a obterem melhorias 

em seus processos produtivos. No entanto, algumas restrições acontecem no seu 

uso, além de resultados abaixo do esperado e em grande parte gerado por falhas na 

fase de implementação de melhorias propostas. 

 

 

3.6 FERRAMENTAS DA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

 

Neste tópico são apresentadas algumas ferramentas utilizadas na PE.  

 

 

3.6.1 Melhoria Contínua (kaizen) 

 

 

 O termo japonês para o entendimento da abordagem de melhoria contínua é 

chamado de kaizen. O ponto principal da melhoria contínua remete ao fato que o 

excesso de estoques ou capacidade leva a crer que existam problemas subjacentes 

ao processo produtivo que gera um produto ou serviço. Manter os estoques baixos, 

permanentemente identificando problemas e focalizando no sistema de Produção 



31 
 

Enxuta são algumas maneiras para o alcance da melhoria contínua (KRAJEWSKI; 

RITZMAN; MALHOTRA, 2009). 

Para Fernandes e Godinho Filho (2010), o kaizen estabelece que a perfeição 

só seja alcançada por meio da melhoria constituída por várias etapas e pequenas 

mudanças. Nessa busca ininterrupta pela melhoria contínua e perfeição alguns 

métodos podem ser utilizados como: caixas de sugestão de melhorias aos 

funcionários, círculos de qualidade, brainstorming, etc. 

Segundo Imai (1994), a filosofia kaizen diz que o modo de vida deve ser 

melhorado e que a filosofia seja consagrada como “guarda-chuva” que envolve 

algumas práticas japonesas de melhoria contínua, como observado na Figura 7. 

 

 
Figura 7- Guarda-chuva kaizen 
Fonte: Imai (1994). 

 

 A filosofia do melhoramento contínuo está vinculada a abordagem da 

melhoria do desempenho que representa o melhoramento mais frequente e em 

pequenas melhorias. Como não há a garantia de que essas pequenas melhorias 

serão seguidas por outras pequenas melhorias, o segredo está em manter essas 

atitudes permanentemente. O melhoramento contínuo vê as pequenas melhorias 

como vantagens significativas diante dos grandes melhoramentos e elas podem ser 

seguidas de forma indolor e de grande alcance (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

2009). 
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 Para Slack, Chambers e Johnston (2009), a abordagem enxuta busca a 

definição de atender a demanda no momento exato, com a qualidade perfeita e sem 

desperdício. Acredita-se que para o alcance do mesmo é fundamental a crença de 

que é possível aproximar-se disso ao longo do tempo. Porém, a abordagem da 

melhoria contínua tem mais chance de ser transitória do que contínua. Por isso ela é 

importante para a abordagem enxuta, pois se seus objetivos são colocados em 

termos de ideais, e de difícil alcance por parte das organizações, deve-se dar ênfase 

na forma como as organizações podem se aproximar desse ideal.  

 

 

3.6.2 Poka-yoke 

 

 

 Para Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009), os métodos poka-yokes têm 

como objetivo criar sistemas a prova de falhas e erros de forma a evitar o erro 

humano, sendo utilizados para adquirir qualidade nos processos produtivos.  

 Para Ghinato (1996), é a aplicação destes dispositivos que garantem a 

sustentação da autonomação nos processos produtivos. Para a PE, o processo 

produtivo pode ser otimizado com a utilização da inspeção. Com a implantação 

desses dispositivos (poka-yoke) o controle é praticado não somente no fim do 

processamento, mas durante todo o processo evitando resultados não satisfatórios 

como produtos defeituosos. 

 Como resultado do processo de implantação de um dispositivo poka-yoke 

pode-se alcançar a otimização do processo produtivo, a exclusão do processo de 

inspeção como atividade utilizada no final dos processamentos e a redução de 

esperas entre os processos produtivos (GHINATO, 1996).  

 

 

3.6.3 Troca Rápida de Ferramenta 

 

 

 O tempo de setup pode ser conceituado como o intervalo de tempo entre a 

troca de atividade de um processo para outra atividade. Como exemplo, pode-se 

comparar o intervalo de tempo levado para trocar o pneu do carro com o intervalo de 
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tempo que uma equipe de Fórmula 1 demora para trocar a mesma atividade em uma 

competição mundial (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

  Para Fernandes e Godinho Filho (2010), o tempo de setup é considerado um 

desperdício nas empresas e deve ser eliminado. Como estratégia para redução do 

tempo de setup é utilizado à redução do tamanho dos lotes de processamento e a 

implantação de melhorias de redução de setup. Para redução do tempo de setup, a 

principal ferramenta utilizada na Produção Enxuta é a Troca Rápida de Ferramenta 

(TRF) ou no inglês Single Minute Exchange of Dies (SMED). 

 De acordo com Shingeo (1996), a ferramenta de Troca Rápida de 

Ferramenta foi criada por Toyo Kogyo e posteriormente implantada no Sistema 

Toyota de Produção e diz que qualquer setup pode ser reduzido pra menos de 10 

minutos. Existem oito técnicas da ferramenta Troca Rápida de Ferramenta, sendo 

que algumas delas merecem destaque como: 

a) Separação de Operações de Setup Interno e Externo: devem ser separadas as 

operações que podem ser realizadas enquanto a máquina estiver funcionando 

(setup externo) das operações que devem ser realizadas quando a máquina 

estiver parada (setup interno). 

b) Converter setup Interno em Externo: através de uma análise das operações 

realizadas, identificar atividades que podem ser convertidas de setups internos 

em externos.  

c) Adotar Operações Paralelas: as operações paralelas consistem em realizar 

atividades de um setup paralelamente, reduzindo o tempo de setup. Para obter 

esse resultado, pode-se utilizar mais de um operador com o propósito de reduzir 

a movimentação desnecessária e consequentemente a redução do tempo de 

setup. 

d) Eliminar Ajustes: os ajustes são diferentes das preparações de máquinas e 

influenciam no tempo de setup. Com a adoção de padrões de preparações os 

ajustes podem ser eliminados. 
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3.6.4 Takt Time 

 

 

 Todo o fluxo de valor deve ser nivelado e controlado pelo takt time para 

alcançar e sustentar os princípios do fluxo contínuo e produção puxada (VOTTO; 

FERNANDES, 2014). 

 Segundo Rother e Shook (2012), a principal função do takt time é sincronizar 

a produção de modo a nivelar-se com o ritmo de vendas. O tempo é calculado 

dividindo-se o tempo disponível de produção (em segundos) pela demanda de 

produtos do cliente (em unidades) por turno e indica a frequência com que os 

produtos devem ser produzidos levando em conta a demanda de produtos do cliente 

assim como demostrado na Equação 1. 

 

                         Tempo dispon vel de produção (em segundos)
 emanda de produtos do cliente (em unidades)

                        (1) 

 

 

3.7 ESTUDO DE TEMPOS E MÉTODOS 

 

 

 O estudo de tempos e métodos é o estudo sistemático dos sistemas de 

trabalho com os objetivos de desenvolver o melhor método, geralmente o de menor 

custo, padronizar o sistema, quantificar o tempo necessário para executar uma 

tarefa por uma pessoa qualificada e treinada, em um ritmo normal e orientar o 

treinamento do trabalhador na execução do método (BARNES, 2008). 

 A cronometragem é um dos métodos mais utilizados na indústria com o 

objetivo de medir o trabalho. Mesmo com o passar do tempo, desde que F. W. 

Taylor estruturou a Administração Científica e o estudo de tempos cronometrados, 

esse método continua sendo empregado para a determinação de padrões para a 

produção e custos industriais, objetivando medir a eficiência individual (MARTINS; 

LAUGENI, 2005).  
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3.7.1 Determinação do tempo padrão 

 

 

 Os elementos de uma operação são as partes nas quais a operação pode 

ser dividida. Essa divisão deve acontecer para a verificação do método de trabalho, 

levando em consideração que deve ser compatível com a obtenção de uma medida 

precisa. O tempo de cada elemento é anotado separadamente na folha de 

observações (MARTINS; LAUGENI, 2005). 

 Segundo Moreira (2008) para determinar o tempo padrão de fabricação de 

uma peça ou operação, inicialmente deve-se tomar um número x de medidas 

iniciais. Com uma quantidade já tomada é necessário identificar o tamanho da 

amostra adequada. Para isso é preciso determinar à média (x) e o desvio padrão (s) 

dos dados e aplica-los à Equação (2):  

 

                                                             [
1  .z.s
a. 

]
 

                                                       (2) 

 

 Onde: 

 z= número de desvios padrão da normal padronizada, correspondente ao 

grau de confiança C desejado; 

 s= desvio padrão da amostra de medidas; 

 a= precisão final desejada, em porcentagem; 

 x= média da amostra de medidas. 

 Dado um grau de confiança C, o valor de z pode ser determinado através da 

curva normal padronizada ou pela tabela de coeficientes que podem ser vistos na 

Tabela 1 (MARTINS; LAUGENI, 2005). 

 

Tabela 1- Coeficiente de distribuição normal para diferentes probabilidades 

Probabilidade (%) 90 91 92 93 94 95 

Z 1,65 1,70 1,75 1,81 1,88 1,96 

Fonte: Adaptado de Martins e Laugeni (2005) 

 

 Para determinar o tempo padrão, Moreira (2008) menciona que se deve 

determinar dois tipos de tempo: o tempo real e o tempo normal: 
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a) O tempo real (TR) é o tempo obtido por cronometragem direta e varia de 

acordo com cada operador e com cada ocasião. O analista deverá fazer um 

número suficiente de medidas para obter um valor médio do tempo real, que 

sofrera correções e resultará no tempo normal. Para obter o tempo real 

médio, os dados devem ser aplicados à Equação 3. 

b) O tempo normal (TN) é o tempo necessário para realização de uma operação 

com eficiência media durante um dia normal de trabalho sem fadiga, ou seja, 

com uma eficiência de 100%. 

Dessa forma: 

 

                                  TR=
Total de tempo dos elementos

  mero de observaç es
                                         (3) 

 

Assim que o tempo real de cada operação foi determinado, faz-se 

necessário a determinação do tempo normal TN usando-se a Equação 5, em que EF 

representa a eficiência do operador obtido pela Equação 4 (MOREIRA, 2008). 

 

                                               EF= (1+H+E) x 100                                                   (4) 

 

                                              TN= TR x (EF/100)                                                    (5) 

 

A eficiência do operador está relacionada com o esforço e a habilidade que o 

trabalhador desprende para a realização das atividades realizadas no processo 

produtivo. Para determinação da eficiência do operador, faz-se necessário o 

conhecimento da habilidade e esforço que pode ser visto na Tabela 2 (BARNES, 

2008). 
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Tabela 2- Estimativas de desempenho 

CÁLCÚLO DE EFICIÊNCIA 

HABILIDADE ESFORÇO 
+ 0,15 
+ 0,13 

A-1 
A-2 

Superior + 0,13 
+ 0,12 

A-1 
A-2 

Excessivo 

+ 0,11 
+ 0,08 

B-1 
B-2 

Excelente + 0,10 
+ 0,08 

B-1 
B-2 

Excelente 

+ 0,06 
+ 0,03 

C-1 
C-2 

Boa + 0,05 
+ 0,02 

C-1 
C-2 

Bom 

1,00 D Normal 1,00 D Normal 
- 0,05 
- 0,10 

E-1 
E-2 

Regular - 0,04 
- 0,08 

E-1 
E-2 

Regular 

- 0,16 
- 0,22 

F-1 
F-2 

Fraca - 0,12 
- 0,17 

F-1 
F-2 

Fraco 

Fonte: Adaptado de Barnes (2008). 

 

Após a determinação do tempo normal (TN), pode-se calcular o tempo 

padrão das operações (TP). Para isso faz-se necessário à identificação das 

tolerâncias aceitas no processo produtivo. O fator tolerância FT é dado para levar 

em consideração as características em que a operação é realizada. Os valores para 

a tolerância T podem ser vistos na Figura 8 (MOREIRA, 2008). 

 

  
Figura 8- Valores para tolerância T 
Fonte: Moreira (2008). 
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Segundo Martins e Laugeni (2005) a consideração das tolerâncias para 

obtenção do tempo de produção é de suma importância, pois um trabalhador não 

consegue trabalhar o dia todo sem interrupções ou alterações no seu modo de 

trabalho interferindo assim no tempo padrão final de uma operação. Dessa forma, os 

dados devem ser aplicados à Equação 6 para obtenção do tempo padrão levando 

em considerações as tolerâncias necessárias.  

 

                                      TP+ tolerâncias= T    
(1   T)
1  

                                     (6) 

 

 

3.8 FERRAMENTAS DA QUALIDADE 

 

 

 O conceito de qualidade tornou-se referência por volta dos anos 70, com o 

renascimento da indústria japonesa e com os preceitos do consultor W. E. Deming, 

que efetiva a qualidade como uma arma estratégica para vantagem competitiva 

(MARTINS; LAUGENI, 2005).  

 Qualquer definição de qualidade precisa ser trazida para dentro do âmbito 

organizacional, ou seja, precisa que ela seja operacionalizada na organização. 

Desta forma, surge a necessidade de gerenciar um conjunto de atividades relativas 

à qualidade, através da gestão da qualidade (CARVALHO; PALADINI, 2012). 

 A gestão da qualidade é incumbida pelas fases da gestão e envolve todas as 

atividades que determinam a política da qualidade, os objetivos e as 

responsabilidades, e os executam por meio do planeamento da qualidade, o controle 

da qualidade a garantia e a melhoria da qualidade (LOBO, 2013). 

 Segundo Carvalho e Paladini (2012) as ferramentas da gestão da qualidade 

tem papel fundamental na garantia da aplicação dos princípios e definições que 

caracterizam essa área. E para Lobo (2013) elas são o primeiro passo para a 

otimização dos processos e aumento da lucratividade em uma organização.  

 A implantação de ferramentas da gestão da qualidade utiliza, geralmente, de 

um método padrão, que pode ser chamado de lógica da operação. Tal lógica 

constitui roteiros pré-estabelecidos a fim de alcançar etapas estipuladas, 
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implantadas de acordo com um planejamento prévio (CARVALHO; PALADINI, 

2012). 

 Segundo Montgomery (2004), pode-se listar sete ferramentas da qualidade 

sendo uma poderosa coleção de ferramentas de resolução de problemas, útil na 

obtenção da estabilidade do processo e na melhoria da capacidade através da 

redução da variabilidade. Elas são: a) Fluxograma, b) Histograma, c) Folha de 

verificação, d) Gráfico de Pareto, e) Diagrama de causa-efeito, f) Diagrama de 

dispersão e g) Carta de controle. 

a) Para Carvalho e Paladini (2012), os fluxogramas podem ser definidos como 

representações gráficas de etapas pelas quais passa um processo produtivo, 

permitindo uma visão de como o processo opera de acordo com as suas 

características de produção. Os fluxogramas empregam símbolos padrões 

que identificam operações básicas ou secundarias, atividades que tem 

impacto sobre o processo ou naturais no contexto de operação.   

b) O histograma consiste em gráfico de barras que resume visualmente a 

variação de um processo (LOBO, 2013). O histograma permite identificar o 

padrão básico da população que os dados representam de onde os dados 

foram extraídos, além de gerar uma aproximação da curva de frequência que 

caracteriza esses dados (CARVALHO; PALADINI, 2012).  

c) A Folha de verificação é uma das ferramentas mais simples e eficientes para 

a análise do desenvolvimento de atividades ao longo de um processo 

produtivo (CARVALHO; PALADINI, 2012). O planejamento da folha de 

verificação deve especificar todos os dados coletados, o número da 

operação, a data, o analista, e qualquer outra informação útil ao diagnostico 

da causa de um baixo desempenho (MONTGOMORY, 2004).   

d) Segundo Lobo (2013), o gráfico de Pareto é conhecido pela proporção onde 

80% dos problemas que possam existir em um processo produtivo são 

resultantes de 20% de causas potenciais. Para Carvalho e Paladini (2012), o 

gráfico de Pareto pode ser utilizado para classificar causas que agem no 

processo com maior ou menor frequência, ou também com níveis de 

importância. Assim, é possível identificar as caudas dos principais defeitos e 

problemas na operação de um processo produtivo.  

e) O diagrama de causa-efeito é também conhecido como diagrama de espinha 

de peixe ou Ishikawa e tem como principal objetivo a análise das operações 
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dos processos produtivos.  Ele foi criado para representar a relação entre o 

efeito e todas as possibilidades de causas que possam contribuir para ele 

ocorra. O diagrama de causa-efeito determina os fatores material, mão-de-

obra, máquinas, método de trabalho, instrumentos de medida e meio 

ambiente como influencias na ocorrência de problemas que afetam o 

desempenho dos processos produtivos. Na Figura 9 pode se ver um modelo 

do diagrama de causa-efeito. (CARVALHO;PALADINI, 2012, LOBO, 2013, 

MARTINS; LAUGENI, 2004).  

 

 
Figura 9- Diagrama de causa-efeito 
Fonte: Adaptado de Carvalho e Paladini (2012). 

 

f) O diagrama de dispersão pode ser utilizado para analisar a relação entre 

duas variáveis. Geralmente essa análise acontece entre a relação de uma 

causa e de um efeito. Sendo que não necessariamente é provado a que uma 

variável afeta a outra, mas de que as mesmas possuem relação em 

determinada intensidade (LOBO, 2013). 

g) Gráfico de controle é uma ferramenta muito conhecida na Gestão da 

Qualidade. Ele trabalha com variações do processo produtivo que estão 

restritas a determinadas áreas do processo. O gráfico de controle é utilizado 

para separar causas aleatórias de causas assinaláveis. Verificando se o 

processo é estável, se está sob controle e se permitem a análise de 

tendências do processo (CARVALHO; PALADINI, 2012).  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados os métodos escolhidos para o 

desenvolvimento deste estudo baseados em teoria científica. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

 A empresa objeto deste estudo é uma metalúrgica localizada na região 

Oeste do Paraná. Possui a sua operação dividida em dois segmentos: o de 

estruturas pesadas, que atende a média e grande indústria e o de alumínios, 

especializada na produção de esquadrias com aproximadamente 1800m2 de área de 

produção e que foi foco deste estudo. 

 A empresa produz esquadrias de alumínio, além de portões residenciais e 

comerciais e conta com aproximadamente 22 funcionários, atendendo 

principalmente clientes nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Mato Grosso do Sul (dados de 2017). 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 De acordo com Gil (2010 p. 1), “pode-se definir pesquisa como o 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos”. Já para Marconi e Lakatos (  1 , p. 139), “a 

pesquisa é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que 

requer um tratamento cientifico e se constitui no caminho para conhecer a 

realidade”.  esta forma, podemos definir pesquisa quanto a sua natureza, 

abordagem, objetivos e procedimentos metodológicos.  

 Quanto à natureza da pesquisa, Gil (2010) afirma que existem dois tipos de 

pesquisa. A pesquisa básica tem por finalidade reunir estudos que tendem a 

preencher uma lacuna do conhecimento, já a pesquisa aplicada, tem por finalidade 

resolver problemas identificados no contexto da sociedade a partir de estudos 
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elaborados. Diante disso, essa pesquisa é definida como pesquisa aplicada, pois 

busca a identificação de possíveis problemas em um processo produtivo de uma 

indústria de esquadrias de alumínios para a então proposição de melhorias a fim de 

resolvê-los. 

Do ponto de vista da abordagem, Marconi e Lakatos (2013) classificam a 

pesquisa em quantitativo e qualitativo. As pesquisas quantitativas são focadas em 

grandezas, ou seja, possuem valores numéricos, já as pesquisas qualitativas são 

baseadas em qualidades ou características. Dessa forma, essa pesquisa é 

classificada como qualitativa, pois foi analisado o sistema de produção e as 

características do mesmo.  

Gil (2010) destaca que as pesquisas, em relação aos seus objetivos, podem 

ser classificadas em exploratórias, descritivas e explicativas. A pesquisa exploratória 

tem como intuito tornar mais familiar o problema, de forma a deixa-lo mais explícito 

ou formar hipóteses. A pesquisa descritiva visa a descrição de determinadas 

característica da população. E a pesquisa explicativa tem com propósito definir 

fatores que influenciam a ocorrência de fenômenos. Dessa forma, essa pesquisa é 

classificada como pesquisa exploratória, pois tende se aprofundar no entendimento 

de possíveis problemas em um processo produtivo com o propósito de formar 

hipóteses de possíveis melhorias que podem ser aplicadas como solução destes 

problemas. 

 Referente aos procedimentos técnicos, Marconi e Lakatos (2013) classificam 

a pesquisa em bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica envolve os 

estudos públicos em relação ao tema em estudo, seja qualquer que for o tipo do 

documento. Já a pesquisa documental refere-se ao estudo realizado somente em 

fontes restritas de documentos. Gil (2010) cita ainda a pesquisa em outros tipos, 

como por exemplo, estudo de caso. O estudo de caso consiste na realização de um 

estudo aprofundado e exaustivo de um objeto de estudo, de forma que se obtenha 

um grande conhecimento referente a esse objeto de estudo. Nesse sentido, 

observa-se que esta pesquisa se classifica como estudo de caso onde busca-se um 

estudo profundo e detalhado de um objeto de estudo.  
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4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Os procedimentos metodológicos referentes a este estudo estão divididos 

em 3 etapas como podem ser visto na Figura 10. 

 

 
Figura 10- Representação das etapas da pesquisa 
Fonte: Autor (2016). 

 
 A primeira etapa consiste na confecção da fundamentação teórica com o 

intuito de adquirir conceitos relevantes para a realização do estudo. Desta forma, 

foram abordados assuntos relacionados ao surgimento, conceitos, objetivos, 

funções, componentes, princípios, desperdícios e ferramentas da PE. 
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 A segunda etapa aborda a coletas de dados. Dessa forma, os dados foram 

coletados por meio de visitas contínuas a indústria em estudo, observação direta do 

processo produtivo e entrevista não estruturada com o proprietário e colaboradores 

da empresa. Nessa fase também, foi escolhida a família de produtos, tendo sido 

definido, pelo critério da família que possui o maior número de vendas de acordo 

com informações relatadas pelo responsável da produção. Para a determinação dos 

tempos de produção, aplicou-se o método da cronoanálise. 

 E por fim, a terceira etapa consiste na análise dos dados. A partir das 

informações levantadas, observações do processo e cronoanálise realizada, foi 

possível descrever o processo produtivo e levantar dados que poderão ser utilizados 

no próximo passo da análise dos dados. O próximo passo consistiu na elaboração 

do mapa do fluxo de valor, sendo que foi desenvolvido o mapa do fluxo de valor do 

estado atual por meio do qual foi possível identificar os possíveis desperdícios ou 

problemas para posterior proposição de melhorias que foi demonstrado no mapa do 

fluxo de valor do estado futuro. Para a obtenção do mapa do estado atual e do 

estado futuro foi utilizado como ferramenta auxiliar o software Microsoft Visio e para 

criação de gráficos de Gantt e tabelas foi utilizado como ferramenta auxiliar o 

software Microsoft Excel.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Este capítulo é composto pelo desenvolvimento do estudo em questão. 

Desde o conhecimento do processo produtivo, fluxo de materiais, fluxo de 

informações, dados do processo e cadeia de valor até o mapa do fluxo de valor do 

estado futuro e obtenção das sugestões de melhoria do processo produtivo. 

 

 

5.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

 

 

 A empresa objeto deste estudo produz esquadrias de alumínios, bem como 

portões residenciais e comerciais. As esquadrias consistem em portas e janelas 

podendo ser constituídas por ferro, PVC, madeira e alumínio. O critério para a 

escolha do produto ou família de produtos a ser estudado, foi determinado pelo 

produto com maior número de vendas. Diante disso, através de informações 

documentais, constatou-se que as portas em alumínio são o carro-chefe da 

empresa, sendo assim o produto com maior número de vendas tornando-se o objeto 

de estudo. 

 A partir da entrevista não-estrutura e da observação direta, verificou-se que 

a produção das portas de alumínio é dividida nas seguintes etapas: corte dos perfis, 

montagem da chapa interna, montagem do quadro, montagem do marco, montagem 

final e embalagem final. Assim como visto na Figura 11. 

 

 
Figura 11- Etapas de fabricação de portas de alumínio 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 

O processo de fabricação se inicia a partir do pedido do cliente junto ao setor 

de vendas da empresa. Então os pedidos são encaminhados para o responsável 
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pela produção que calcula as necessidades de produtos e programa a produção 

manualmente, repassando na sequência para o encarregado do setor de portas. A 

programação é realizada conforme os pedidos chegam, e geralmente o prazo de 

fabricação dado para o cliente é de 30 dias úteis. Em casos de urgência de alguns 

clientes, alguns pedidos são adiantados conforme o tempo de entrega necessário. 

 A matéria-prima utilizada na fabricação das portas consiste em perfis de 

alumínio comprados prontos do fornecedor, onde são fabricados de acordo com a 

especificação da empresa, levando em consideração que a porta de alumínio 

produzida foi desenvolvida pela empresa. 

 A primeira etapa de fabricação compreende o corte dos perfis de alumínio 

para a fabricação dos marcos, quadros e vistas das portas. O tamanho das portas se 

difere por obedecer às características do produto que o cliente pede. Assim, o corte 

dos perfis varia a cada pedido. As vistas são elementos constituintes das portas que 

não necessitam de mais nenhum trabalho, sendo encaminhado ao estoque, onde 

ficam no aguardo da completa montagem da porta para que possam ser 

encaminhadas à obra juntamente com a porta para a sua instalação. O corte é feito 

por um único funcionário com o auxílio de uma máquina chamada policorte 

pneumático. Na Figura 12 pode-se ver esta etapa do processo. 

 

 
Figura 12- Máquina de policorte pneumático 
Fonte: Próprio Autor (2017). 
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 A segunda etapa de fabricação consiste na montagem da chapa interna da 

porta. Esta etapa é dividida em dois passos fundamentais, o corte da chapa e a 

aplicação do material de isolamento térmico. As medidas para o corte da chapa 

variam de acordo com o pedido e como máquina auxiliar é utilizada a guilhotina 

pneumática. Para a aplicação do material de isolamento térmico o procedimento 

consiste na colagem desse material entre duas chapas da porta, sendo necessário 

um tempo de secagem de pelo menos 2 horas em uma prensa como pode ser visto 

na Figura 13 pelo qual apenas um funcionário é designado. 

 

 
Figura 13- Montagem da chapa 
Fonte: Próprio Autor (2017). 

 

 A terceira etapa de fabricação constitui a montagem do marco da porta. 

Após o corte dos elementos constituintes da porta, o marco pode ser montado, 

juntando os elementos através da utilização de peças chamadas de conexão de 

alumínio do tipo cunha previamente fixada na etapa do corte. Para esta etapa do 

processo apenas um funcionário é designado. Na Figura 14 pode-se ver onde esta 

etapa do processo é realizada. 
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Figura 14- Montagem do marco 
Fonte: Próprio Autor (2017). 

 

Já na quarta etapa, é realizada a montagem do quadro da porta, que ocorre 

por meio da junção dos elementos constituintes da porta a partir das peças de 

conexão de alumínio do tipo cunha previamente fixadas na etapa do corte. A 

montagem da chapa interna e do elemento horizontal inferior do quadro da porta é 

realizada na etapa de montagem final. 

 A quinta etapa de fabricação consiste na montagem final da porta. De 

acordo com o tipo de porta requerida, os acessórios são aplicados. Tais acessórios 

variam em: puxador do tipo alça, fechadura, dobradiça, conjunto de pivô e entre 

outros. Então é feita a junção do marco ao quadro, a inserção da chapa interna à 

porta e a fixação do elemento horizontal inferior do quadro da porta, assim 

finalizando a montagem da porta por completo. Para esta etapa apenas um 

funcionário é requerido sendo o mesmo que realiza o trabalho da etapa da 

montagem da chapa interna (Figura 15). 
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Figura 15- Montagem final 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 E por fim, as portas são encaminhadas para a embalagem final. Nesta etapa 

de fabricação, também é realizado uma vistoria final em que é examinado se a porta 

atende a especificação e está em bom funcionamento. Para a embalagem final, as 

portas são envolvidas por uma embalagem de proteção e geralmente são realizadas 

para clientes lojistas ou representantes. Quando o cliente é local, a própria empresa 

entrega as portas ao cliente, assim realizando uma embalagem final mais simples já 

que o transporte é menor e permite mais cuidado.  

Após a etapa final de fabricação, as portas juntamente com as vistas são 

encaminhadas para os clientes finais a partir de transporte próprio com veículos 

especializados. Para os clientes locais, a empresa disponibiliza atendimento e 

instalação na obra. Para isso, dois funcionários são encaminhados ao local da obra 

e realizam a instalação necessária dando todo suporte ao cliente. 

Na Figura 16, pode-se ver a representação do fluxograma do processo 

produtivo das portas de alumínio de forma mais detalhada. 



 

 
Figura 16- Fluxograma do processo produtivo de portas de alumínio 

Fonte: Próprio autor (2017). 
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5.2 MAPA DO FLUXO DE VALOR DO ESTADO ATUAL 

 

 

 Após a descrição do processo produtivo da fabricação de portas de alumínio, 

foi iniciada a construção do mapa do fluxo de valor do estado atual que se deu por 

meio da observação direta do processo produtivo e entrevista não-estruturada com 

os colaboradores da empresa.  

 Para a elaboração do mapa do fluxo de valor, o processo produtivo foi 

dividido em subprocessos pelos quais os dados foram coletados de forma 

individualizada, ou como citado por Rother e Shook (  1 ) de “porta-a-porta”.  este 

modo, viu-se necessário a obtenção de dados do processo, tais como o tempo de 

produção (T/P), tempo de setup (T/R), quantidades de funcionários utilizados, takt 

time, produção diária, tamanho de lote e tempo de produção por lote. Para a 

obtenção dos dados de tempo de produção de cada subprocesso, optou-se pela 

realização de uma cronoanálise. 

 Para realização da cronoanálise cada subprocesso foi dividido em elementos 

pelos quais descrevem passo a passo cada atividade. Para a obtenção dos tempos 

do subprocesso do corte, ele foi dividido em corte dos elementos constituintes do 

quadro, dos elementos constituintes do marco e dos elementos constituintes da vista 

de forma a facilitar a obtenção dos dados. De acordo com Martins e Laugeni (2005), 

para determinar o tamanho da amostra de uma cronoanálise, foi necessário 

cronometrar um número x determinadas vezes da mesma operação, deste modo, 

inicialmente foram pré-estabelecidos 10 números de cronometragens a serem 

realizadas de cada subprocesso. Na sequência, os tempos foram coletados em 

segundos através do uso de um cronômetro comum a partir da observação direta do 

processo produtivo. Na Figura 17 pode-se ver a representação da tabela utilizada 

para auxiliar nos procedimentos de coleta dos tempos. 
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Figura 17- Exemplo de tabela utilizada na coleta de tempos de produção 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 A princípio, para a realização dos cálculos fez-se necessário à utilização de 

alguns parâmetros que foram adotados com base no referencial teórico de estudos 

de tempos e métodos apresentados neste estudo. Assim, tais parâmetros foram 

agrupados em uma tabela para que possam ser utilizados nos próximos passos da 

determinação do tempo padrão. A Tabela 3 apresenta os parâmetros adotados. 

 

Tabela 3: Parâmetros adotados na cronoanálise 

Parâmetros adotados 

Tamanho da Amostra 

Nível de confiança 95% 
Nível de precisão 5% 
Fator de eficiência 
Habilidade (boa) 6% 
Esforço (bom) 5% 
Fadiga + tolerância pessoais 
Monotonia 1% 
Nível de ruído 2% 
Iluminação 2% 
Fadiga e tempo pessoal 9% 
Uso de força muscular 15kg 2% 
Troca de ferramenta + ajustes 2% 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 Assim que os dados foram coletados, efetuou-se a análise do tamanho da 

amostra para determinar quantas cronometragens seriam necessárias de acordo 

com a variabilidade dos dados, precisão e nível de confiança desejado. Para isso 

foram realizados cálculos da média (x), desvio padrão (s) e coeficiente (desvio 

padrão/ média) dos dados e aplicados a Equação (2), adotando um nível de 

confiança e precisão de acordo com a Tabela 3. 

 Após isso, deu-se início ao cálculo do tempo padrão de cada subprocesso. 

Para isso foi necessário à determinação do tempo médio (TR), fator de eficiência 

(EF), tempo normalizado (TN), % fadiga + tolerâncias pessoais (T), % troca de 
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ferramentas + ajustes e tempo padrão + tolerâncias (TP+ tolerâncias). Como 

ferramenta auxiliar foi utilizada uma tabela (Figura 18).  

 

 
Figura 18- Exemplo de tabela para determinação do tempo de produção 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 Para o cálculo do tempo médio (TR), os dados foram aplicados a Equação 

(3). 

Para a determinação do fator de eficiência, foi necessário identificar o grau 

de habilidade e esforço realizado pelo operador de cada subprocesso. Os dados 

foram consultados na Tabela 3. Tais dados foram aplicados a Equação (4), 

resultando em um fator de eficiência= 111%. Para a determinação do tempo 

normalizado (TN), os dados foram aplicados a seguinte Equação (5). 

Os valores de fadiga + tolerâncias pessoais foram consultados na Tabela 3 

considerando uma porcentagem de 16% e para troca de ferramentas e ajustes uma 

porcentagem de 2% para policorte convencional, policorte pneumático e guilhotina 

pneumática. Para determinação do tempo padrão + tolerância, os dados foram 

aplicados a Equação (6). 

Dessa forma, esses procedimentos foram aplicados para os subprocessos a 

fim de determinar o tempo de produção.  

 O tempo de setup das máquinas está presente somente no subprocesso do 

corte, sendo este T/R= 2,67 minutos. Deste modo, por se tratar de um tempo muito 

pequeno, optou-se por não levá-lo em consideração por acreditar que não se tratava 

de um desperdício.   

 O processo de fabricação das portas de alumínio não adota lotes exatos 

para a sua produção. A produção é programada em função do tipo de porta a ser 

fabricada, do tipo de obra, da urgência do pedido, da necessidade de pessoal e 

entre outros fatores, sendo assim, a produção pode englobar pedidos de um único 
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cliente ou de vários clientes podendo alternar entre 10, 15 ou 20 portas por dia. 

Desta maneira, para obtenção dos tamanhos dos lotes foi adotado um valor 

aproximado através dos tamanhos de lotes mais frequentes relatados pelo 

responsável do setor de produção. Tal tamanho de lote adotado é de 15 portas por 

lote e demanda diária de 15 portas por dia. 

 O setor de produção das portas de alumínio conta com quatro funcionários, 

que se dividem em responsável pela produção e corte dos perfis, responsável pela 

montagem do marco, responsável pela montagem do quadro e responsável pela 

montagem da chapa e montagem final. A empresa trabalha em um único turno de 8 

horas com duas paradas de 15 minutos de intervalo. 

 Com a determinação da demanda diária de produção e com o tempo de 

jornada de trabalho foi possível encontrar o takt time da produção. Desta forma, os 

mesmos foram aplicados a Equação (7), obtendo um takt time= 32 min/pç. 

 

                                            Takt time= 
    (min)

1  pçs
                                                       (7) 

 

De acordo com os tempos de produção obtidos, constatou-se que para a 

realização da atividade de montagem da chapa é necessário um tempo de produção 

de 7 minutos, já para a secagem da chapa, é necessário um tempo de produção de 

120 minutos. Com isso, para a determinação do tempo de produção por lote para o 

subprocesso da montagem da chapa, optou-se por realizar a construção de um 

gráfico de Gantt, que pode ser visto na Figura 19, e no qual foi possível obter um 

tempo de produção por lote de 225 minutos. 

 



55 

 
 

 
Figura 19- Gráfico de Gantt do subprocesso de montagem da chapa 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 Por fim, com base nas informações adquiridas com os trabalhadores, foi 

possível determinar um lead time de 240 minutos aproximadamente, sendo que 

deste tempo apenas 191 minutos são realmente utilizados para a produção das 

portas. 

Na Figura 20 pode-se observar o mapa do fluxo de valor do estado atual da 

fabricação das portas de alumínio.  
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Figura 20- Mapa do fluxo de valor do estado atual 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 

5.3 ANÁLISE DE DESPERDÍCIOS 

 

 

Inicialmente foi relatado pelo gerente de produção a ocorrência de retrabalho 

no processo de fabricação, tais como corte de tamanhos errados dos perfis das 

portas ou das chapas, erros relacionados ao lado em que a porta vai ser aberta, 

furos em locais impróprios e erros em pequenos detalhes ou características que o 

cliente pede. A presença de retrabalho no processo produtivo acarretava em 

aumento do lead time, perda de materiais, disponibilidade de mão de obra, 

equipamentos, movimentação de produtos defeituosos, armazenagem, inspeção, 

entre outros. Deste modo, foi criado um diagrama de causa-efeito (Figura 21), para 

identificar as principais causas da geração de retrabalho na produção das portas de 
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alumínio. Em pequenos casos em que simples reparações são necessárias, a 

estrutura da porta é mantida e os reparos são feitos, porém em alguns erros, não é 

possível realizar os reparos e toda a estrutura da porta é descartada gerando assim 

a necessidade de fabricação de nova estrutura. As estruturas danificadas que são 

descartadas são encaminhadas a empresa fornecedora da matéria-prima que realiza 

a reciclagem do produto. Sendo assim, não há perda total da matéria-prima. 

 

 
Figura 21- Diagrama de causa-efeito para o desperdício de retrabalho 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 

Referente à medida de trabalho, depois que o produto é vendido pelo setor 

de vendas, o pedido é encaminhado ao gerente de produção da empresa para 

realizar os cálculos da programação da produção que o encaminha ao encarregado 

do setor de produção das portas de alumínio. Os cálculos realizados e as 

informações transmitidas entre os setores ocorrem de forma manual, verbal ou em 

papel sem qualquer utilização de softwares ou planilhas que possam auxiliar nas 

tomadas de decisões. Desta forma, erros de cálculo, diferentes informações 

repassadas e entre outros casos podem acontecer e assim influenciar em erros na 

produção das portas. Outro problema relatado pelo gerente de produção está 

relacionado com a transmissão de informações entre os clientes lojistas e a 

empresa, quando passam pedidos com informações incorretas ou incompletas 

dificultando o serviço por parte da produção, assim gerando retrabalhos. 

Com relação ao método do trabalho, nota-se que o desenvolvimento das 

atividades da fabricação das portas não possui uma padronização. A padronização 

das atividades está relacionada com a qualidade do processo, ou seja, fazer certo 

da primeira vez. Do mesmo modo, em relação à mão de obra empregada, conforme 
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informado pelo gerente de produção, a empresa sente bastante dificuldade com a 

mão de obra alocada, porque o mercado não fornece mão de obra qualificada, 

fazendo necessário com que a empresa precise formar o trabalhador dentro da 

mesma. Dessa forma, a falta de mão de obra qualificada, de treinamento e de 

padronização das atividades geram incertezas nas tomadas de decisões dos 

trabalhadores acarretando na geração de retrabalho do processo produtivo.  

Relacionado à matéria-prima utilizada é fornecida por uma empresa 

especializada que fabrica os perfis diretamente a empresa. Apesar de adotar 

medidas de controle de qualidade da matéria-prima, algumas peças acabam 

chegando com defeito ao processo de produção das portas. Tais defeitos algumas 

vezes passam despercebidos pelos trabalhadores, fazendo com que no meio do 

processo ou no fim do processo de produção perceba-se o defeito e a peça seja 

descartada, gerando retrabalho. 

 Conforme visto no mapa do fluxo de valor da Figura 20, percebe-se que o 

tempo de produção do subprocesso da montagem da chapa possui maior duração 

para a fabricação comparada aos demais subprocessos. Com isso, assim que o 

encarregado de produção recebe a programação da produção das portas, realiza o 

corte das partes do marco, quadro e vista da porta de acordo com o tamanho 

necessário de cada pedido. A seguir, é realizado o cálculo do tamanho da chapa 

necessária para cada porta a ser fabricada. Então a montagem da chapa é 

realizada, porém somente no próximo dia essa chapa será montada ao restante da 

porta, pois é necessário um tempo de espera de aproximadamente 2 horas para a 

completa secagem. Desta maneira, o setor de produção opta por realizar os cortes 

das partes da porta, a montagem do marco, a montagem do quadro e a montagem 

da chapa geralmente no dia anterior à montagem final da porta por conta do tempo 

de espera do subprocesso da montagem da chapa.  

 A produção de alguns subprocessos realizados no dia anterior à sua 

montagem provoca a criação de um tempo de espera, fazendo necessários espaços 

de armazenamento dentro do processo produtivo além de aumentar o lead time de 

produção. Na Figura 22 pode-se ver o layout do processo de produção das portas de 

alumínio, em que se observa a criação de um estoque de peças semi-acabadas para 

armazenagem dos marcos e quadros. Desta forma, percebe-se que há desperdício 

de transporte de produtos no processo produtivo, pois eles se deslocam do setor de 

corte para o setor de montagem, depois para o estoque de produtos semi-acabados 
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e por fim para a montagem final. O transporte de produtos está relacionado a 

atividades que muitas vezes são necessárias, mas que não agregam valor ao 

produto final, além de aumentar o lead time produtivo. 

 

 
Figura 22- Layout do processo de fabricação das portas de alumínio 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 
Relativo ao meio ambiente do trabalho, durante a execução das atividades, 

notou-se grande movimentação dos trabalhadores no processo produtivo para 

buscar componentes de montagem da porta em outros locais. As bancadas 

utilizadas para as montagens são caracterizadas como cavaletes que de certa forma 

auxiliam o trabalhador no manuseio das atividades, porém não possuem um local 

específico para a alocação dos componentes de montagem. Desta forma, o 

trabalhador precisa se deslocar no processo produtivo para pegar esses objetos. 

Com a economia de movimentos conseguimos aumentar a produtividade e reduzir 

os tempos relacionados com o processo produtivo. 

O fluxo de materiais da produção das portas acontece de forma empurrada, 

ou seja, cada subprocesso produz os produtos necessários sem se preocupar se o 

subprocesso posterior necessita daquele produto, gerando assim estoques 

intermediários antes e depois de cada subprocesso. 
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5.4 MAPA DO FLUXO DE VALOR DO ESTADO FUTURO 

 

 

 A partir das características do produto e do processo produtivo, foi possível 

desenhar um mapa do fluxo de valor do estado futuro, obedecendo às restrições e 

as tecnologias atuais da empresa. O mapa do estado futuro focou no combate de 

estoques intermediários, transporte de produtos e espera de produtos semi-

acabados, criando um fluxo unitário nivelado ao takt time de produção.  

 Como já citado neste documento, o tempo de produção da montagem da 

chapa é superior a todos os outros tempos de produção dos outros subprocessos. 

Com isso, faz-se necessário a sua fabricação antes de iniciar os demais 

subprocessos, para que não ocorra à geração de estoque intermediário, transporte 

de produto e espera. Desta maneira, o subprocesso de montagem da chapa será 

baseado na quantidade do lote estipulado no estado futuro. De preferência no 

período do fim da tarde, para que o tempo de secagem da chapa possa transcorrer 

no período da noite, assim não perdendo tempo de produção.  

 Após encontrar a melhor maneira para a realização do subprocesso de 

montagem da chapa, nota-se a criação de um gargalo no sistema. Tal gargalo está 

presente no subprocesso do corte, pelo qual estabelece o ritmo dos processos 

posteriores. Analisando os tempos de produção, notamos que o subprocesso de 

corte possui um tempo de produção de 34 min, o subprocesso de montagem do 

marco de 13 min, o subprocesso de montagem do quadro de 3 min, o subprocesso 

da montagem final de 20 min e o subprocesso de embalagem final de 10 min. Desta 

forma, nota-se um tempo de produção alto para o subprocesso de corte e muito 

baixo para o subprocesso de montagem do quadro.  

Em busca de nivelar os tempos de produção, sugere-se transferir a 

montagem do quadro para o trabalhador que realiza a montagem do marco. Com 

isso o trabalhador passa a realizar a montagem do marco e quadro totalizando um 

tempo de produção de 16 minutos. 

Consequentemente, visualizou-se a possibilidade de realocar o trabalhador, 

que se desprendeu de seu posto, ao subprocesso do corte. Desta maneira, as 

atividades serão divididas para cada trabalhador, de forma que eles possam exercer 

da melhor forma possível o seu trabalho. Tal forma pode ser realizada com um 

trabalhador exercendo a atividade do corte dos perfis do marco, enquanto o outro 
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trabalhador pode exercer a atividade do corte dos perfis do quadro. Esse 

subprocesso possui a composição de uma máquina de policorte pneumática que 

realiza o corte dos perfis e duas máquinas de policorte convencional que realiza os 

cortes de acabamento dos perfis. O tempo de corte dos perfis na máquina de 

policorte pneumática era relativamente baixo, com isso, não houve interferência na 

forma de trabalhar dos dois trabalhadores alocados neste posto.  

Para a determinação do tempo de produção desse subprocesso, foi criado 

um gráfico de Gantt para a visualização do comportamento da produção. Na Figura 

23 vê-se o gráfico de Gantt, em que em vermelho é representada a atividade de 

corte dos perfis do marco realizada por um trabalhador e em azul a atividade de 

corte dos perfis do quadro realizada por outro trabalhador. Deste modo, foi possível 

determinar o tempo de produção de 16 minutos. Considerando mais 2 minutos para 

o corte das vistas, o tempo de produção é totalizado em 18 minutos. 

 

 
Figura 23- Gráfico de Gantt do subprocesso de corte 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 Através destas sugestões propostas, na Figura 24 pode-se ver a 

apresentação do mapa do fluxo de valor do estado futuro. 
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Figura 24-  Mapa do fluxo de valor do estado futuro 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 Após a criação do mapa do fluxo de valor do estado futuro, foi criado um 

gráfico de Gantt de todo o processo produtivo representado na Figura 25, 

começando no subprocesso do corte ao subprocesso da embalagem final. As cores 

representam a sequência de produção de três peças seguidas para exemplificar. 

Dessa forma, observou-se que a cada 16 minutos uma peça completa será 

fabricada, respeitando um tempo menor ao takt time atual de 32 minutos/peça.  

 Com isso, pode-se notar que como uma peça sai em um tempo menor que o 

takt time, sugeriu-se o aumento na demanda diária de fabricação. Sendo assim 

sugeriu-se que o processo produtivo adote uma demanda diária de 

aproximadamente 20 peças. Deste modo, o takt time diminui para 24 min/peça, 

sendo que o ritmo da produção mantém-se nivelado ao ritmo do takt time. 
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Figura 25- Gráfico de Gantt do processo produtivo de portas de alumínio 
Fonte: Próprio autor (2017). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O mapa do fluxo de valor é uma ferramenta da Produção Enxuta utilizada 

como estratégia de negócio que possibilita enxergar de maneira global o processo 

de produção. Dessa forma, ela possibilita mostrar oportunidades de melhorias em 

cada etapa de produção, além de identificar gargalos e atrasos nos processos 

produtivos.  

Com o desenvolvimento do mapeamento do fluxo de valor do estado atual 

observou-se que é possível identificar os principais desperdícios do processo 

produtivo, propondo no mapeamento do estado futuro melhorias a fim de eliminar 

atividades que não agregam valor ao produto final e obter melhoria contínua nos 

processos. 

O estudo realizado mostrou-se satisfatório por apresentar resultados 

condizentes com os objetivos, por meio dos quais foi possível propor melhorias para 

o processo produtivo com a aplicação do mapeamento do fluxo de valor. Embora o 

estado futuro ainda não esteja implantado e não existam indicadores para uma 

avaliação definitiva, os resultados preliminares demonstram a viabilidade da 

aplicação dos princípios enxutos. 

Com as ações de melhorias propostas como o nivelamento dos tempos de 

produção, estabelecimento de fluxo contínuo, nivelamento do ritmo de produção ao 

takt time e estabelecimento de fluxo unitário, foi possível reduzir desperdícios como 

espera, transporte e estoque intermediário dos produtos.  

Outra melhoria proposta foi a aplicação do diagrama de causa-efeito para 

determinação das causas que possam gerar desperdícios de retrabalho. Com isso, 

sugere-se para trabalhos futuros a criação de um procedimento operacional padrão 

para a realização das atividades, que, além de fornecer o melhor método de trabalho 

também pode ser usado como manual de treinamento. Outra sugestão, envolve a 

criação de desenhos do projeto em 3D com suas vistas explodidas e definições das 

furacões das peças, para dar autonomia ao trabalhador na execução das tarefas. 

Deste modo, o trabalhador visualizará a lógica das atividades e aperfeiçoará o 

tempo de concepção das peças, reduzindo o desconhecimento das informações. E 

por fim, sugere-se um estudo de layout a fim de identificar melhorias que visam à 

redução do desperdício de movimentação dos trabalhadores. 
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