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RESUMO 
 

SEEFELDT, Jader. Benefícios e Desafios Durante o Mapeamento do Fluxo de Valor 

em uma Industria de Alimentos. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de 

Graduação em Engenharia de Produção, CEng – Centro de Engenharias, 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 

 

O cenário de incerteza vivenciado pelas empresas nacionais gera necessidade 

de reduções nos custos de produção para manter os níveis de competitividade no 

mercado. O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) contribui para visualizar perdas e 

posteriormente, eliminá-las. Este trabalho tem por objetivo investigar quais os desafios 

e contribuições associados à implantação do MFV no contexto de uma empresa do 

setor alimentício. Para isso, ele está sustentado na teoria da produção enxuta, e com 

maior ênfase na análise do fluxo de valor de uma família de produtos conhecida como 

cereais matinais. A metodologia apresenta-se em 7 etapas e pelo detalhamento de 

como elas foram abordadas durante a elaboração do MFV. Foi desenhado o estado 

atual na empresa e na sequência foram descritas oportunidades de melhorias e então 

sugeridas ações, que buscam a redução dos estoques intermediários e redução de 

outros desperdícios, através da utilização da produção puxada sequenciada e 

utilização de células produtivas. Por fim foi feito um breve relato das atividades durante 

o mapeamento. 

 

Palavras-chave: mapa fluxo de valor; produção enxuta; indústria alimentícia. 

  



ABSTRACT 

 

SEEFELDT, Jader. Benefícios e Desafios Durante o Mapeamento Do Fluxo De Valor 

em Uma Industria de Alimentos. Final Project-Undergraduate – Industrial Engineering 

Undergraduated Course, CEng – Engineering Center, Federal University of Pelotas, 

Pelotas, 2018. 

 

The scenario of uncertainty experienced by domestic companies generates the 

need for reductions in production costs to maintain the levels of competitiveness in the 

market. Value Flow Mapping (MFV) helps to visualize losses and then eliminate them. 

This work aims to investigate the challenges and contributions associated with the 

implementation of the MFV in the context of a company in the food sector. For this, it 

is based on the theory of lean production, and with greater emphasis on the analysis 

of the flow of value of a family of products known as morning cereals. The methodology 

is presented in 7 steps and by the detailing of how they were approached during the 

elaboration of the MFV. The current state of the company was designed and 

subsequent opportunities for improvement and then suggested actions were 

suggested, which seek to reduce intermediate stocks and reduce other wastes through 

the use of sequenced pulled production and the use of productive cells. Finally, a brief 

report of the activities during the mapping was made. 

 

Keywords: flow map of value; lean production; food industry 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O setor de alimentos é um dos mais resistentes a atual crise econômica 

brasileira, mas assim como outros setores está em um cenário de incertezas quanto 

ao futuro de suas empresas. Segundo dados divulgados em seu relatório anual pela 

Associação Brasileira das Indústrias Alimentícias (ABIA), as vendas reais caíram 

5,18% no período de dezembro de 2012 até dezembro de 2016 (ABIA, 2017). 

Neste cenário complicado as empresas devem se reinventar na busca por 

diminuição dos custos, isso não é tarefa fácil para maioria das empresas que durante 

muito tempo mantiveram suas receitas e lucros satisfatórios. Geralmente a cultura 

organizacional não é de fácil mudança, e devido a esse fator determinante para o 

sucesso de qualquer projeto, é necessário a comprovação prévia de que realmente o 

projeto terá potencial sucesso, para que então possa ter apoio da alta gerência 

(OLIVEIRA; UFAM, 2008). 

Outro fator determinante para manutenção das receitas é a definição de prazos 

de entrega que reflitam a real capacidade de atendimento aos pedidos dos clientes, 

esses prazos devem ser cumpridos ao máximo possível, pois conquistar o cliente 

custa caro para as empresas e os atrasos nas entregas podem ocasionar a perda de 

clientes já fidelizados e ainda criar uma péssima percepção dos novos clientes em 

relação a organização (PALADINI et al., 2012).  

A empresa objeto de estudo está inserida no setor alimentício a base de 

cereais. Suas principais matérias primas são farinhas de arroz, milho, aveia ou trigo e 

seus principais produtos são Aveia em Flocos, Flakes e Flocos para cereais matinais, 

Farinha Láctea e Mingais de cereais entre outros. A empresa produz exclusivamente 

para marcas as quais terceirizam a produção, ou seja a empresa objeto de estudo é 

uma terceirizada de grandes marcas como Nestle, Yoki, entre outras.  

A empresa não possui produtos para marca própria, no entanto possui 

laboratório de desenvolvimento de novos produtos e desenvolve para os clientes 

produtos de acordo com suas necessidades. A carteira de clientes tem em torno de 

50 clientes diferentes, sendo que maioria dos cliente possui vários produtos diferentes 

gerando um grande mix de produtos e consequentemente tornando complexo o 

ambiente de fabricação. 

 



 

 

O sistema Toyota de produção evoluiu muito a partir da utilização das técnicas 

criadas para diminuição dos custos e da melhoria contínua, atualmente conhecida 

como produção enxuta ou (Lean Production). Para Alves et al. (2012), Os princípios 

do Lean Production refletem em angariar esforços para que o consumidor obtenha o 

que deseja com o máximo de eficiência e qualidade.  

Umas das técnicas da produção Enxuta amplamente utilizada na literatura para 

identificação de potenciais melhorias nos processos produtivos de industrias é o Mapa 

do Fluxo de Valor (MFV). Para Rother e Shook (2003) essa técnica representa o fluxo 

de materiais e de informações de maneira simplificada, facilitando a identificação das 

fontes de desperdícios e demonstrando o fluxo dos materiais e informações de uma 

maneira que seja compreendida por todos.  

Perante o exposto o presente trabalho pretende utilizar a técnica Mapa do Fluxo 

de Valor da metodologia da Produção Enxuta para identificar pontos com potencial 

para aplicação de melhorias nos processos produtivos ou processos de informações 

através de um estudo de caso, pretende ainda revelar desafios presentes durante a 

aplicação desta técnica em uma indústria de alimentos à base de cereais com elevado 

mix de produtos. 

 

 

1.1 Objetivos Geral e Específicos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Investigar quais os desafios e contribuições associados à implantação do 

mapeamento do fluxo de valor no contexto de uma empresa de produção de produtos 

alimentícios. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

a) Investigar na literatura acadêmico científica conteúdos de base relativos à 

conceituação, implantação e desafios ligados ao mapeamento de 

processos; 



 

 

b) Definir as principais características do local objeto de estudo em termos 

de layout, família de produto e fluxos de processo; 

c) Propor e construir o mapeamento do fluxo de valor em um processo de 

produção de produtos alimentícios; 

d) Desenvolver uma análise crítica relativamente aos caminhos realizados 

durante a implementação do Mapa de Fluxo do Processos na empresa 

sob estudo. 

 

1.2 Justificativa 

 

Enquanto o hemisfério norte americano intensificava seus processos de 

industrialização o Brasil ainda tinha sua economia voltada para o campo. A partir de 

1880 a industrialização começou a evoluir no pais, porém com um atraso cronológico 

de um século. Esse atraso influenciou nossa economia desde então, nossas industrias 

ainda não conseguiram alcançar as norte americanas na administração de sistemas 

de produção (PEINADO; GRAEMI, 2007) 

Para exercer frente a esse atraso o pais conta com o Engenheiro de Produção, 

profissional esse capacitado a atuar nos problemas gerenciais com enfoque técnico. 

Este profissional é essencial para a economia nacional pois seu objetivo é buscar 

meios de produzir cada vez mais com cada vez menos recursos, ou seja é o 

profissional capacitado para atuar frente aos desperdícios e eliminá-los e exercer a 

evolução da produção tradicional para a Produção Enxuta pois integra diferentes 

setores da empresa (FAÉ; RIBEIRO, J., 2005). 

A empresa a ser estudada passa por um momento de reestruturação devido à 

baixa na arrecadação, muitas ações estão sendo tomadas para diminuírem os custos, 

no entanto no processo produtivo nota-se possibilidades de melhoramento de 

eficiência. Um estudo envolvendo o mapeamento do fluxo de valor no local poderá 

contribuir para uma melhor gestão das famílias de produtos, redução de estoques e 

atendimento aos prazos de entrega. Para Rother e Shook (2003), o fluxo completo de 

valor mostrara grandes melhorias no lead time, qualidade e custo. 

O baixo atendimento de entregas no prazo a seus clientes gera a incerteza da 

continuidade da fidelização, possibilitando a perda de outros clientes, neste sentido a 

definição de Lead times realísticos pode fornecer informações mais precisas aos 



 

 

vendedores a fim de não ocorrer promessas sem capacidade de atendimento 

(VILANOVA; RIBEIRO, C., 2011).  

Para Leite e Dias (2015), é importante que a programação da produção tenha 

dados confiáveis para planejar compras de material e níveis de estoque assegurando 

prazos de entrega aos clientes. 

O consumidor está cada vez mais buscando novos produtos que satisfação 

suas necessidades. Isso gera uma grande e crescente variedade de produtos sendo 

produzidos e desenvolvidos pelas indústrias de alimentos para atender seus 

consumidores. Penso (2003), afirma que atualmente o desenvolvimento de novos 

produtos é um diferencial competitivo no mercado. Assim estudos ligados à 

compreensão dos custos nos processos produtivos pode ser um diferencial para essa 

indústria. 

Alves et al. (2012), aplicaram a técnica do mapeamento do fluxo de valor em 

uma industria do setor agroindustrial, mais especificamente na produção de leite 

integral, sob a ótica de eliminar desperdícios. Como resultado tiveram a redução do 

Lead Time produtivo, dos estoques de embalagem e dos custos logisticos, 

evidenciando a vantagem da utilização dessa técnica para diminuir custos e estoques. 

 

 

1.3 Limitações 

 

Todos os esforços contidos neste trabalho se limitam a empresa em estudo, 

não fazendo parte deste o fluxo de materiais e produtos acabados antes ou depois 

das portas da mesma. 

O presente trabalho se detém exclusivamente em explorar os desafios 

envolvidos durante a aplicação de um MFV em uma empresa do setor alimentício. 

Não se pretende avançar em ações em contexto que extrapolem a aplicação deste 

recurso. Sendo assim, qualquer extrapolações do que se propor neste sentido deve 

ser realizada no contexto de nova pesquisa. 

 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 



 

 

O presente trabalho está estruturado em 5 capítulos, descritos da seguinte 

forma:  

No capítulo 1 está a parte introdutória deste trabalho contendo a introdução, 

objetivos, as justificativas da pesquisa, limitações e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 é apresentada a revisão teórica, seguindo uma sequência inicial 

com caráter macro, onde é abordado a indústria de alimentos no contexto mundial, e 

apresentado o contexto nacional para então focar no contexto do beneficiamento de 

grãos. Dando continuidade, é apresentado algumas diretrizes para gestão de 

indústrias de alimentos e seus sistemas produtivos trazendo informações dos Sistema 

Toyota de Produção e/ou produção enxuta. Mais adiante são discutidas as técnicas 

que serão abordadas neste trabalho no quesito de conceitos, aplicações similares e 

dificuldades encontradas nas realizações destas. 

No capítulo 3 é apresentado a metodologia pela qual o presente trabalho foi 

elaborado, os procedimentos utilizados para abordar à forma científica do estudo, e 

as abordagem utilizadas para atingir os objetivos propostos.  

No capítulo 4 é descrito primeiramente o ambiente físico da empresa e suas 

particularidades em termos de fluxos de processos, logo é apresentado os caminhos 

seguidos para elaboração do Mapa do Fluxo de Valor do estado atual, futuro e 

sugestão de ações para atingimento do estado proposto.  

Conclui-se o trabalho no capítulo 5, onde é descrito o entendimento de 

atingimento dos objetivos e pretenções futuras nos processos da empresa estudada. 



 

 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A seguir serão abordados alguns tópicos que norteiam a temática deste 

trabalho, sustentando-o no processo de investigação, análise e interpretação dos 

dados que serão obtidos no decorrer deste trabalho. 

 

 

2.1 Gestão como determinante de desempenho nas empresa de alimentos 

 

Abordar a gestão nas indústrias de alimentos não é algo simples, estamos 

falando de uma abordagem diferencial da maioria dos outros setores. O setor de 

alimentos tem uma política de leis e normas própria, que visão manter a segurança e 

a saúde alimentar da população, pode ser destacado entre essas normas a NBR ISO 

22000:2006, que tem por objetivo especificar os requisitos para o sistema de gestão 

da segurança de alimentos (ABNT, 2006). Além das leis e normas, o setor conta ainda 

com órgãos governamentais que fiscalizam e monitoram as indústrias alimentícias 

exigindo o cumprimento das leis de saúde e segurança alimentar.  

Devido a peculiaridade do setor, administrar a produção de forma eficaz e 

segura se torna fator decisivo na manutenção da qualidade. O tema administração da 

produção compreende vários assuntos distintos que não deve ser estudados de forma 

isolada pois ao estudar cada assunto separadamente pode-se perder o significado 

conjunto (PEINADO; GRAEMI, 2007). Os mesmos autores em sua publicação definem 

a administração da produção como sendo o envolvimento de três importantes 

conceitos: o conceito de organizações, de administração e de atividades de produção. 

Enquanto isso, em um sentido mais amplo, administração da produção e de 

suprimentos trata da elaboração, da operação e do aprimoramento dos sistemas que 

geram e distribuem os principais produtos da empresa (JACOBS; CHASE; SOUZA, 

2000). 

Womack e Jones (2004), dizem que a tarefa gerencial responsável pela 

transformação física em qualquer negócio começa na matéria prima e acaba com o 

produto acabado na mão do cliente. 

Podemos compreender que a administração da produção envolve desde a 

chegada da matérias primas até a entrega do produto acabado, ou resumidamente 



 

 

segundo Slack e Chambers et al. (2002), tratam da maneira pela qual as organizações 

produzem bens e serviços. 

Além das normas e leis que regulamentam o setor, outro fator que em muitos 

casos se torna restritivo a algumas abordagens administrativas é a sazonalidade das 

matérias primas, que por sua vez advem na maioria dos casos, da agricultura à qual 

carece de previsibilidade, ocorrendo não raramente escassez ou ecesso de oferta 

destas matérias primas devido a variações de clima que prejudicam as culturas 

(BATALHA; STHALBERG, 1994).  

 Portanto, a gestão administrativa neste setor tem várias variáveis e restrições  

as quais necessitam de aperfeiçoamento contínuo e inovações que extrapolam os 

limites da organização e assim como na agricultura o clima pode ser fator 

determinante para o sucesso e a gestão desta indústria pode ser complexa e 

desafiadora. 

 

 

2.1.1 Configurações dos sistemas produtivos nas indústrias de alimentos 

 

As configurações dos sistemas produtivos das indústrias alimentícias podem 

variar de acordo com fatores que se relacionam com a maioria das industrias ou pode 

ser também uma peculiaridade do setor alimentício. Uma das peculiaridades deste 

setor é validade dos produtos, que muitas vezes não possibilitam seu armazenamento 

por períodos mais longos.  

No caso do setor de alimentos, um fator determinante na escolha da 

configuração do sistema de produção é a relação entre o volume de produção e a 

variedade de produtos disponibilizados pela empresa a seus clientes. Slack e 

Johnston et al. (2015) identifica cinco tipos de processos produtivos possíveis 

considerando essa relação, são ele: Processo de projeto, processo de jobbing, 

processo de lotes, processo em massa e processo contínuo. Na figura 2 podemos 

verificar quais processos melhor se adaptam as diferentes relações entre variedade e 

volume. 



 

 

 

Figura 1 Tipos de processo em manufatura 
Fonte: Adaptado de Slack e Chambers et al. (2002). 

Nas indústrias alimentícias dificilmente encontraremos processos contínuos, 

processo de projeto ou processo de jobbing devido a elevada quantidade produzida e 

variedade de produtos que caracterizam o setor. Slack e Johnston et al. (2015), 

exemplifica a produção em lotes e produção em massa como processos encontrados 

nesse setor, mas não deixa claro que não possa haver a utilização de outros tipos de 

processo produtivo nas indústrias de alimentos.  

Estes processos podem ser gertenciados em um contexto de produção 

empurrada ou puxada. No caso dos sistema empurrados se caracterizam por produzir 

para estoque, neste sistema o produto fica disponível ao cliente em estoques, mesmo 

que o cliente não tenha feito pedido algum. Ainda gera estoques entre processos pois 

partir de uma ordem de fabricação o item é processado pelo posto de trabalho e é 

disponibilizado ao próximo posto, mesmo que este último ainda esteja sendo utilizado 

para processar outro item (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002).  

Este sistema de produção em muitos casos é operacionalizado pelo 

Manufacturing Resource Planning (MRP), o princípio do MRP é produzir exatamente 

o que os clientes precisão, para isso esse sistema é baseado na estimativa de 

demanda que muitas vezes não atende a níveis aceitáveis de confiabilidade. Sistemas 



 

 

empurrados são coordenados por setores de Planejamento e Controle de Operações 

que definem as sequencias de ordens de fabricação geradas, no entanto raramente 

as ordens seguem como foi planejado, pois a razões que diferem o real do planejado 

gerando tempo ocioso, estoques e filas (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). 

Nestes casos temos uma restrição em relação a sistemas de produção para 

estoque para indústria de alimentos, pois essa abordagem pode gerar custo do risco 

de deterioração (PEINADO; GRAEMI, 2007). Assim utilizar um processo de produção 

empurrado em uma indústria de alimentos somente será indicado caso a demanda 

seja constante ou pouco variável. 

Há casos onde a demanda é pouco variável, e não afeta a confiabilidade da 

venda durante os prazos de validade, e então a configuração de empurrar pode ser 

utilizada, nestes casos pode ser utilizada a metodologia First In, First Out (FIFO) para 

controle dos estoques. Para Viana (2006), a utilização da metodologia FIFO permiti 

que naturalmente seja observada a data de validade dos produtos.  

Porém a demanda muitas vezes, se não na maioria dos casos será variável, 

nestes cenário uma abordagem de configuração do sistema produtivo que pode 

adaptar-se da melhor forma nas indústrias de alimentos é o sistema de produção 

puxado. O sistema de Produção puxado é o princípio do Sistema Toyota de Produção 

que visa eliminar os desperdícios dentro dos processos produtivos (SILVA, 2002).  

Os sistemas de produção puxado caracterizam-se por atenderem de forma 

mais eficiente as variações das demandas, pois partem do princípio de cliente e 

fornecedor dentro de todas as etapas do processo produtivo, desde o fornecedor de 

matéria prima até a entrega do produto ao cliente, que no caso das indústrias 

alimentícias será algumas vezes o consumidor final. O conceito de processo 

fornecedor e processo cliente visa em seu primeiro efeito, eliminar os estoques entre 

esses processos e assim diminuírem os custos envolvidos com sua manutenção 

(SLACK; JOHNSTON; BRANDON-JONES, 2015).  

Outra vantagem do sistemas puxados é a simplificação, pois não necessita de 

ordens de produção que direcionam o que e quando produzir, isso é possível através 

da metodologia dos cartões Kanban. Os cartões Kanban carregam informações de 

produção do cliente para o fornecedor, desta maneira os estoques são eliminados e 

as operações ficam mais claras propiciando a visualização de perdas e problemas 

existentes nos processos (PEINADO; GRAEMI, 2007). 



 

 

Como o setor de alimentos depende dos commodities provenientes da 

agricultura não se pode definir qual tipo de configuração é a melhor para o setor como 

um todo. Para o caso das matérias primas, a sazonalidade encontrada no setor 

agrícola força muitas empresas de alimentos a trabalharem com estoques para 

atenderem a sua demanda de maneira eficiente. Tanto os sistemas puxados como os 

sistemas empurrados tem suas vantagens e desvantagens, no entanto para este setor 

não raramente tanto um como outro, sofrem algumas adaptações a fim de atenderem 

aos requisitos restritivos desta indústria. Em alguns casos pode ser necessário até 

mesmo aliar essas duas metodologia para que seja possível encontrar a melhor 

configuração e atingir  melhores resultado (BATALHA; STHALBERG, 1994). 

 

 

2.1.2 Planejamento e controle da produção 

 

O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é o departamento responsável 

por interligar as áreas responsáveis pelo processo de produção, ou seja esse 

departamento se comunica com diversos outros para obter o melhor desempenho 

para a empresa. PCP é a área funcional ou processo de negócio responsável por 

planejar e controlar todas as atividades produtivas da empresa, visando tirar o melhor 

proveito possível em termos de eficiência e eficácia (CHIAVENATO, 2005).  

O departamento de PCP por ser um departamento estratégico da empresa está 

presente na maioria das empresas de grande porte, no entanto empresas de pequeno 

e médio porte muitas vezes tem dificuldades para manterem pessoas dedicadas a 

essa área, apesar de sua importância. Geralmente nestas empresas os encarregados 

do PCP cumprem outras funções na sua rotina de trabalho prejudicando as atuações 

neste departamento (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002). 

Para o PCP atingir seus objetivos necessita de informações de diversas áreas 

da empresa que podem variar de acordo com ramo de atuação ou porte da empresa. 

Após receber as informações o PCP analisa questões de produção como capacidade 

produtiva e níveis de estoques para então disponibilizar ordens de fabricação à 

produção e ordens de compra ao departamento de compras (DIAS, A., 2015). 

Se torna um grande desafio ao departamento de PCP a interação de várias 

informações necessárias ao estabelecimento pleno do que é planejado. Por 



 

 

nescessitar de informações de vários departamentos da empresa para elaborar seus 

planos, o PCP fica vulnerável as variáveis destas informações, e muitas vezes essa 

vulnerabilidade acaba tornando o PCP um departamento descreditado pela alta 

direção, visto que muitas projeções, estimativas, prazos, entre outros deixam de 

serem atendidos adequadamente (CARMELITO, 2008). 

Em seu trabalho Machline (1985), buscou um panorama do departamento de 

PCP e os resultados já evidenciavam que as atividades desenvolvidas pelos PCP 

eram instáveis e que aos poucos os sistemas computadorizados no ocidente e o 

sistema Toyota de Produção no Oriente começavam a emergir como apoio a esse 

departamento. Nos dias atuais percebemos que esse estudo evidenciou o que hoje 

temos como meios de administração consolidados em grandes empresas, mas no 

entanto, pouco explorados nas pequenas empresas devido ao seus custos, esses 

custos também foram evidenciados como dificuldades pelo estudo deste autor no 

século passado.  

 

 

2.2 Sistema Toyota de Produção ou Produção Enxuta 

 

Logo após a segunda guerra mundial a Toyota Motors Company dirigida por 

Toyoda kiichiro estabeleceu uma meta de alcançar os Estados Unidos em três anos, 

caso contrário a empresa não resistiria a expansão americana. Ainda neste período 

estimava-se que a razão de pr 

odutividade de um americano era de 1/10 japoneses, mas essa diferença de 

produtividade teria que ter uma explicação, então os japoneses consideraram que 

somente poderia um americano produzir 10 vezes mais que um japonês se este último 

estivesse trabalhando com desperdícios. Essa visão deu início ao Sistema Toyota de 

Produção (OHNO, 1997). 

O sistema de produção em massa gerou grande avanço para a indústria 

americana, neste sistema a idea era produzir o máximo possível e com pouca 

variedade. Para o mercado americano esse método era satisfatório, no entanto para 

os japoneses a situação era outra, pois seu mercado era mais crítico e necessitava 

de produtos diferenciados ocasionando em modelos diferentes. Assim o modelo 

americano de produção foi utilizado pelos japoneses durante algum tempo de 



 

 

crescimento econômico onde a demanda aumentava, no entanto logo após a crise do 

petróleo a economia japonesa estagnou e a indústria encontrava dificuldades, menos 

a Toyota Motors Company que continuava crescendo. A partir daí muitos se 

perguntaram o que estava fazendo a Toyota para manter seu crescimento? Após esse 

questionamento o modelo de produção da Toyota se tornou sinônimo de eliminação 

de desperdícios e espalhou-se mundo afora (OHNO, 1997). 

No início da década de 1980, estudos realizados pelo Massachusetts Institute 

of Technology identificaram que a montadora japonesa estava produzindo automóveis 

com maior qualidade, mais rápido e com os custos menores. Estes estudos revelaram 

a razão pela qual as montadoras americanas, antes líderes absolutas do mercado, 

estavam perdendo cada vez mais mercado para a japonesa Toyota Motors Company 

(WOMACK; JONES, 2004).  

Na verdade o que os americanos descobriram foi o Sistema Toyota de 

Produção ao qual deram o nome de lean thinking ou mentalidade enxuta para 

trazerem e implementarem essa filosofia nas empresas americanas (ZAWISLAK; 

MARODIN; GERBER, 2003). 

Para Womack e Jones (2004), o Pensamento Enxuto é um antídoto ao 

desperdício, visto que essa abordagem tenta eliminar os desperdícios envolvidos no 

sequenciamento desalinhado da produção, dando ênfase em alinhar na melhor 

sequencia as ações que criam valor.  

Este sistema busca continuamente a evolução pela busca da eliminação dos 

desperdícios durante o processo de fabricação, possibilitando a diminuição do tempo 

entre a necessidade do cliente em forma de pedido e a entrega de valor em forma de 

produto pela empresa, para isso remove quaisquer desperdícios que não estejam 

nesta fronteira de pensamento, ou seja busca eliminar tudo que não agrega valor ao 

produto final, isso se torna possível através dos dois pilares que suportam essa 

filosofia, o Just In Time e o Jidoca (OHNO, 1997).  

A eliminação de desperdícios é busca incessante do STP ou Produção Enxuta, 

essa abordagem dividiu os desperdícios em sete categorias diferentes que podem ser 

aplicadas a vários tipos de processos de produção (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2002). Este autor classifica esses desperdícios em superprodução, 

tempo de espera, transporte, processo, estoque, movimentação e produtos 



 

 

defeituosos. Na figura 2 apresenta-se os 7 desperdícios preconizado no STP, 

tomando por base  

Superprodução Produzir mais do que é imediatamente necessário para o próximo processo 
na produção é a maior das fontes de desperdício, de acordo com a Toyota.  

Tempo de espera Eficiência de máquina e eficiência de mão-de-obra são duas medidas 
comuns e são largamente utilizadas para avaliar os tempos de espera de 
máquinas e mão-de-obra, respectivamente. Menos óbvio é o montante de 
tempo de espera de materiais que ocorre quando os operadores estão 
ocupados produzindo estoque em processo que não é necessário naquele 
momento.  

Transporte A movimentação de materiais dentro da fábrica, assim como a dupla ou tripla 
movimentação do estoque em processo não agrega valor. Mudanças no 
arranjo físico que aproximam os estágios do processo, aprimoramento nos 
métodos de transporte e na organização no local de trabalho podem reduzir 
desperdícios. 

Processo No próprio processo, pode haver fontes de desperdício. Algumas operações 
existem apenas em função do projeto ruim de componentes ou manutenção 
ruim, podendo portanto ser eliminadas. 

Estoque Dentro da filosofia JIT, todo estoque torna-se um alvo para a eliminação. 
Entretanto, somente podem-se reduzir os estoques pela eliminação de suas 
causas. 

Movimentação Um operador pode parecer ocupado, mas algumas vezes nenhum valor está 
sendo agregado pelo trabalho. A simplificação do trabalho é uma rica fonte 
de redução do desperdício de movimentação. 

Produtos 
defeituosos 

O desperdício de qualidade é normalmente bastante significativo nas 
empresas, mesmo que as medidas reais de qualidade sejam limitadas. Os 
custos totais da qualidade são muito maiores do que tradicionalmente têm 
sido considerados, sendo portanto mais importante atacar as causas de tais 
custos. 

Figura 2 Sete perdas do STP 
Fonte: Adaptado de Slack e Chambers et al. (2002). 

No contexto dos alimentos perdas é definida por Fao (2013), “como a redução 

não intencional de alimentos disponíveis para o consumo humano, sendo resultante 

de ineficiências na cadeia produtiva, tais como infraestrutura e logística deficientes 

e/ou falta de tecnologias para a produção”. 

Essas perdas de alimentos podem ainda ter um apelo social pois algumas 

previsões indicam que os alimento podem ficar escassos nos próximos anos devido 

ao crescimento populacional e as interpéries do clima que ocasionam em perdas de 

produção nas lavouras. Cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos é perdido ou 

desperdiçado anualmente no mundo isso seria suficiente para alimentar cerca de 842 

milhões de pessoas que passam fome diariamente (FAO, 2013).  

Assim podemos chegar ao entendimento completo do pensamento enxuto que 

segundo Womack e Jones (2004), somente é possível se houver a real compreensão 

do significado de valor. Segundo esses autores, no mundo todo executivos distorcem 

o verdadeiro sentido de valor, deixando de lado o valor percebido pelo cliente e apenas 



 

 

satisfazendo as necessidades dos investidores. Afirmam que só quem pode definir o 

verdadeiro valor é o cliente final.  

 

 

2.3 Mapeamento do Fluxo de Valor e seus desafios  

 

O começo para melhoria de processos produtivos ou para cultura enxuta 

começa pela identificação das fontes potencias de desperdícios existentes nos 

processos produtivos de cada empresa. Mas isso nem sempre é evidente ao primeiro 

olhar, visto que não é raro nas empresas a utilização dos estoques, que por sua vez 

escondem as verdadeiras fontes de desperdícios (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 

2002). Para contornar essas barreiras na visualização podemos utilizar técnicas da 

Produção Enxuta, e para esses casos o Mapa do Fluxo de Valor. 

O MFV é uma técnica que permite a visualização do fluxo de materiais e 

informações nos processos produtivos de uma empresa, desde a chegada da matéria 

prima até a entrega do produto ao cliente. Assim possibilita visualizar os desperdícios 

entre os processos ou nos próprios processos permitindo ações de melhorias nos 

fluxos que realmente agregam valor e possibilitam um aumento de desempenho 

produtivo. Em muitos casos os esforços de melhoria, quando não identificados 

adequadamente, são pontuais que não trazem grandes benefícios e não satisfazem a 

real necessidade da organização (ROTHER; SHOOK, 2003). 

Para Cadioli e Perlatto (2008), o MFV é uma técnica com foco na eliminação 

de desperdícios de forma ampla em todos os processos do fluxo, muito importante 

além de representar o fluxo de matérias e informações ainda aborda o diagnóstico e 

propostas de melhoria, possibilitando tomadas de decisão referentes ao todo e não 

apenas a melhorias pontuais. 

Os autores Rother e Shook (2003), consideram o MFV uma técnica essencial 

para eliminação de desperdícios de forma objetiva, justificam isso através de algumas 

afirmações que seguem: 

a)  Possibilita a visualização além dos processos individuais, ou seja a 

visualização do todo;  

b)  Não se restringe apenas a identificação dos potenciais desperdícios mas 

ajuda a identificar as reais fontes desses; 



 

 

c)  Trata os processos de manufatura com uma linguagem comum 

possibilitando uma maior interação dos processos de melhoria; 

d)  Muitos detalhes e decisões deixam de ser abordados da melhor maneira 

no cão de fábrica, com o MFV essa decisões são disponibilizadas 

visualmente para todos facilitando a discussão; 

e)  Tem mais utilidade que técnicas quantitativas e diagramas de layout. O 

MFV é uma técnica qualitativa na qual é possível projetar a situação ideal 

de operação de todo o processo produtivo. 

f)  Demonstra a interligação das informações vindas do cliente e os materiais 

que evoluem pelo processo produtivo; 

g)  Aborda a conceitos e técnicas enxutas de forma integrada. 

 

Para Ferro (2005), o MFV é o meio de obter maior eficiência, no entanto sugere 

que os esforços devem ser executados nas famílias de produtos que tenha maior 

influência na organização, pois essas abordagem gera melhores resultados iniciais e 

possibilita maior apoio da alta gerencia na implantação de outras melhorias. Para isso 

enfatiza que deve ser de conhecimento do responsável pelo mapeamento a maneira 

como os problemas ocorrem, assim como definir metas de melhorias de médio a curto 

prazo. 

Rother e Shook (2003), desenvolveram uma sequência para aplicação do MFV 

nas indústrias. Sugerem que o primeiro passo seja dividir os produtos em famílias e 

definir qual a prioridade de famílias a serem mapeadas, após essa definição sugerem 

que o responsável pelo mapeamento elabore diretamente no chão de fábrica o mapa 

do estado atual. Posteriormente com base nas informações coletadas e nas 

possibilidades de melhoria identificadas elabore o mapa do estado futuro, e por fim 

com base no estado futuro crie um plano de melhoria. Essa sequência é mostrada na 

Figura 3. 



 

 

 
Figura 3 Etapas iniciais do Mapeamento do Fluxo de Valor 

Fonte: adaptado de Rother e Shook (2003). 

 

2.3.1 Escolhendo as famílias de produtos  

 

Embora Rother e Shook (2003), defenderem que todas as famílias de produtos 

de uma organização devem ser mapeados, os autores sugerem que o responsável 

pelo mapeamento não deve se apressar em mapear todas as famílias imediatamente. 

Em vez disso sugerem que o mapemanto seja realizado primeiramente em famílias 

de produtos que compreendam melhores potencias de melhoria e que este seja 

realizado rapidamente, para que as vantagens das melhorias logo sejam percebidas.  

Caso a empresa não tenha seus produtos divididos em famílias, ou caso essa 

divisão não seja satisfatória para sua utilização, o responsável pelo mapeamento 

deverá recorrer a alguma técnica para alocar todos os produtos da empresa em 

famílias. Para Pizzol e Maestrelli (2004), geralmente essas famílias devem ser 

compostas por processos semelhantes ou ainda compartilhem equipamentos 

similares. 

Os criadores dessa técnica Rother e Shook (2003), sugerem que a 

classificação dos produtos deva seguir características relacionadas aos equipamentos 

pelos quais o produto é obtido, sugerem a utilização de matriz de relação conforme 

Figura 4, onde a classificação é de fácil visualização. 

 



 

 

 
Figura 4 Matriz para seleção de produtos em famílias 

Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2003). 

O MFV sempre terá relação com uma família de produtos, portanto a seleção 

da famílias ideal para ser mapeada é fator de suma importância para o sucesso do 

uso desta técnica (PIZZOL; MAESTRELLI, 2004). Segundo Moreira e Fernandes 

(2001), a escolha deve realizada de acordo com fatores relevantes para o valor 

percebido pelo consumidor: os produtos mais vendidos, mais caros, entre outros.  

Bonatto (2013), em seu estudo com MFV, selecionou sua família de produtos a 

partir da representatividade no percentual de pedidos e faturamento. Moreira e 

Fernandes (2001), também utilizaram como fator de escolha da família a ser estudada, 

a representatividade percentual da demanda total. 

 

 

2.3.2 Desenhando o estado atual 

 

Rother e Shook (2003), apresentam algumas dicas para que o desenho do 

estado atual seja realizado com êxito. Eles citam como fundamental que o próprio 

responsável pelo mapeamento realize a busca pelas informações no chão de fábrica 

a fim de ter a visão do todo, que é o objetivo do estado atual. Não extrapolar os limites 

da fábrica, sugerem que o primeiro mapeamento deva ser feito porta à porta. Também 

ressaltam que o que é necessário mapear é o interesse do cliente, então começar 

pela expedição é uma das dicas. Mesmo que a empresa possua indicadores dos 

processos e dos produtos, o mapeamento deve ser realizado pelo próprio indivíduo 

utilizando um cronometro, pois assim terá certeza de estar coletando informações 

atuais. Por fim, sugerem a abordagem simplificada dos materiais de trabalho, 



 

 

dispensando computadores e utilizando objetos manuais como lápis e borracha, pois 

o objetivo do MFV é o resultado e não a estética. 

Para elaboração do MFV é necessário a definição de símbolos aos quais serão 

atribuídos nomenclaturas representativas. Na figura 5 é possível visualizar a 

simbologia sugerida para elaborar o MFV. 

 
Figura 5 Ícones para elaboração do MFV 

Fonte: Jesus (2014). 

A elaboração dos ícones não necessita seguir um modelo, podendo o próprio 

responsável pelo mapeamento criar sua lista de ícones, no entanto essa lista deve 



 

 

estar disponível para todos na empresa que tenha interesse no estudo (ROTHER; 

SHOOK, 2003). 

Para Nazareno e Silva et al. (2003), todos processos devem conter 

identificação e informações básicas e suas caixas de dados, essas informações 

podem ser: 

a) Tempo de ciclo: Tempo que uma peça leva para percorrer um determinado 

processo; 

b) Tempo de trocas: Tempo gasto para mudar a produção de item para outro, 

este tempo pode variar dependendo da sequência dos itens, ou seja 

dependendo das características do item antecessor e do item seguinte; 

c) Índice de rejeição: Quantidade de itens rejeitados pela qualidade por 

exemplo, unidades com peso incorreto. 

d) Número de pessoas envolvidas no processo: Essa informação é 

importante para definir carga de trabalho dos funcionários e pessoal 

necessário. 

Os autores Rother e Shook (2003), conferem ao MFV os seguintes dados a 

serem elaborados além dos citados acima: 

a) Tempo de trabalho disponível: Tempo real disponível para produzir. 

b) Takt Time: Sincroniza ritmo da produção para acompanhar o ritmo das 

vendas. O Takt Time é definido pelo razão do tempo disponível de trabalho 

pela demanda do cliente. 

Durante a coleta das informações no chão de fábrica, na medida que caminha-

se pelo fluxo dos materiais é possível identificar onde os fluxos param, e acumula-se 

os estoque, é esses pontos que delimitam o fim de um processo e uma caixa de 

processo representará até esse ponto, é nesses pontos também que os estoques se 

acumulam e então um símbolo de estoque deverá ser desenhado (ROTHER; SHOOK, 

2003).  

O fluxo dos processos deverá ser desenhado da esquerda para a direita na 

parte inferior da folha, enquanto isso o fluxo de informações deverá ser desenhado na 

parte superior da direita para a esquerda, ou do cliente para o fornecedor (ROTHER; 

SHOOK, 2003). 

O responsável pelo mapeamento deve ter a convicção que o MFV é uma 

técnica com finalidade de ser simples e útil, portanto não deve ser inseridas 



 

 

informações em excesso que não agreguem relevância ao estudo e acabam poluindo 

o mapa. Nesta perspectiva os tempo de ciclo, tempo de troca e disponibilidade são 

suficientes para projeção de um estado futuro (FERRO, 2005). 

 

 

2.3.3 Elaborando o mapa do estado futuro 

 

Após a realização do mapa do estado atual provavelmente muitas 

possibilidades de melhoria tenha surgido como opções para serem adotadas, no 

entanto projetar o estado futuro é um grande desafio, neste momento a experiência 

pode fazer toda diferença. O conhecimento dos princípios enxutos é determinante 

para essa projeção uma vez que conhecidos, a solução para os desperdícios surgiram 

com mais facilidade (ROTHER; SHOOK, 2003).  

Na elaboração de mapa futuro nem sempre será satisfatório abordar todos os 

desperdícios, ao invés disso uma abordagem focada na eliminação das causas dos 

desperdícios é a abordagem correta para quer realmente ter benefícios com a 

aplicação do MFV. Outro fator importante para começar e logo atingir os objetivos é 

definir planos de melhoria simples mas que possam ser atingidos em um período não 

muito longo (FERRO, 2005). Para Rother e Shook (2003), um bom estado futuro não 

pretende atingir mais do que 6 metas, ou seja, limitasse a propor poucas melhorias 

mas que possam ser atingidas em até um ano. 

O objetivo é aproximar o máximo possível de uma sequência de produção em 

que cada processo se articula em relação aos próprios clientes, assim cada processo 

buscara produzir o que realmente é necessário ao seu processo cliente, eliminando 

os estoques intermediários (ANDRADE, 2016). 

Para facilitar a elaboração do mapa futuro os criadores da técnica 

desenvolveram uma sequência de diretrizes baseadas no Sistema Toyota de 

Produção, as quais tem por fim atingir os objetivos da técnica (ROTHER; SHOOK, 

2003).  

1) Produzir de acordo com o Takt Time: é uma razão entre o tempo 

disponível para produção e as demandas dos clientes, esse resultado é 

um número indicador de referência para o ritmo que cada processo 

deveria estar produzindo; 



 

 

2) Se possível desenvolva um fluxo contínuo: Significa produzir uma peça de 

cada vez, sem que se acumulem estoques entre processos; 

3) Caso não seja possível o fluxo contínuo utilizar supermercados: Caso a 

produção tenha que ser em lotes, então criar supermercados entre os 

processos cria um limite para o acúmulo de material, ou seja limita os 

estoques. Nesses casos pode ser útil a utilização da técnica FIFO. Outro 

possibilidade é utilizar um processo puxado sequenciado, esse processo 

produz uma quantidade pré determinada de uma produto de acordo com 

o pedido do processo cliente; 

4) Selecionar um processo puxador: é o processo pelo qual as necessidades 

do cliente externo serão transmitidas aos fornecedores internos, assim 

será programado apenas esse processo, sendo os processos 

fornecedores puxados por esse; 

5) Nivelar a produção: Significa distribuir o mix de produção uniformemente 

durante o tempo de operação; 

6) Cria uma puxada inicial com a liberação e retirada de pequenos volumes 

no processo puxador: Estabelece um ritmo de produção previsível e 

nivelado eliminando desperdícios e alertando para problemas 

7) Desenvolver habilidade de fazer toda peça todo dia: Essa diretriz se refere 

a flexibilidade da fábrica, muito comum na metodologia enxuta, os tempo 

de troca e Lead Time devem ser pequenos suficientes para responderem 

as mudanças rapidamente. 

Rother e Shook (2003), sugerem, para que as diretrizes possam ser atendidas, 

o questionamento de uma sequência de perguntas, conforme seguem:  

a) qual é o takt time baseado no tempo disponível dos processos do fluxo 

mais próximos aos clientes?  

b) a produção é direcionada para um supermercado que os clientes puxam 

ou diretamente para a expedição?  

c) onde deve ser utilizado o fluxo contínuo?  

d) onde é necessário a implantação de sistemas puxados de 

supermercados?  

e) qual é o ponto em que programará a produção através do processo 

puxador?  



 

 

f) como será o nivelamento do processo puxador em relação ao mix de 

produtos?  

g) qual incremento de trabalho será liberado do processo puxador?  

h) quais são as melhorias a serem realizadas para concretizar o fluxo 

proposto do mapa futuro? 

O MFV é apenas uma técnica, sua utilização não terá sentido algum se as 

melhorias propostas não forem atendidas. Para executar as evoluções para o mapa 

do estado futuro é necessário um plano de implementação das melhorias sugeridas 

(FERRO, 2005). 

Um plano de ação se faz necessário após a criação do mapa do fluxo de valor, 

mas será difícil a obtenção do estado futuro se a alta direção não estiver engajada no 

filosofia de melhoria enxuta. Logo com o apoio da alta gerencia será possível a 

execução do plano e seu monitoramento contínuo a fim de resolver problemas na 

medida que estes surjam (FERRO, 2005). 

 

 

2.4 Desafios da utilização da técnica Mapeamento do Fluxo de Valor  

 

Durante a aplicação do MFV em uma fábrica de motores da Volkswagen os 

autores, Moreira e Fernandes (2001), encontraram dificuldades em relação a coleta e 

representação das informações, dificultando assim a aplicação da técnica. 

Para Nazareno e Silva et al. (2003), as mudanças nos setores empresariais e 

a diversidade de produtos que se instaurou como diferenciação de mercado demanda 

ajustes na forma de empregar a técnica. A representação do fluxo peça a peça, por 

conjunto, o tratamento genérico de processos, dentre outros, são variáveis de difícil 

definição podendo comprometer todo o potencial do MFV no que tange a identificação 

de desperdícios e monitoramento das ações planejadas e a serem implementadas. 

Para Pinotti e Moreira et al. (2001), as atividades envolvidas na aplicação da 

técnica não envolve muito trabalho e ainda é algo motivante, devido a proporcionar ao 

observador contato com vários departamentos da empresa. Defendem que mesmo 

que a técnica não proporcione a eliminação de perdas pode estimular o 

relacionamento entre pessoas na empresa, visão global dos fluxos tanto de materiais 



 

 

como de informações, a curiosidade e a proatividade, esses estímulos são a base 

para criação da mentalidade enxuta. 

 

 

2.5 Características e desafios do setor de alimentos no Brasil 

 

A história da industrialização brasileira apresentou características específicas, 

pois ocorreu a posteriori das chamadas revoluções industriais e ocupou papel 

coadjuvante no cenário das nações industrializadas. As características nacionais de 

ocupação e desenvolvimento econômico não conduziram à confluência de fatores 

necessários à gênese industrial, tal como observado nas nações europeias, por 

exemplo. As primeiras atividades manufatureiras desenvolvidas no Brasil instalaram-

se de forma esparsa, ainda no período colonial, destinando-se a suprir com materiais 

e serviços as necessidades das grandes fazendas de cana-de-açúcar que, em sua 

maioria, apresentavam localização afastada dos grandes centros urbanos (PRADO, 

2011). 

O pós-guerra trouxe grandes mudanças no perfil da população brasileira, que 

se tornou predominantemente urbana, que somada à crescente participação da 

mulher no mercado de trabalho, geraram o aumento da procura por alimentos 

industrializados e de fácil preparo (PRADO, 2011). 

Em 1920, um novo censo industrial revelou que a indústria de alimentos 

alcançou a participação de 40,2% na produção total da indústria no Brasil, motivada 

pelo aumento nas exportações de carne congelada. A ação ocorreu 

fundamentalmente capitaneada por empresas estrangeiras que se instalaram no país 

(SIMONSEN, 2005). 

A indústria alimentícia é um exemplo da história industrial brasileira no século 

XX. Assim como em outros setores, viveu a transição dos anos 1980, onde até então 

predominava a empresa de pequeno porte e capital nacional, para os anos 1990, onde 

aumentou a concentração e a presença do capital estrangeiro. No período, ocorreu a 

recuperação da participação da indústria de alimentos, que dividia a liderança com o 

setor têxtil nos primórdios do século XX. Ao final dos anos 1990, a participação da 

indústria alimentícia alcançava a liderança da produção industrial brasileira, com 14% 

do total, superando, inclusive, a indústria do petróleo (SIMONSEN, 2005). 



 

 

O mercado de alimentos no Brasil é regido pela livre concorrência entre 

fabricantes, que disputam a preferência do consumidor através da oferta de produtos. 

Todo o processo de concepção, elaboração e venda de produtos alimentícios é regido 

por normas redigidas por órgãos de saúde pública, cuja responsabilidade é de garantir 

qualidade e higiene na comercialização de alimentos (COSTA, 2009). 

A indústria de alimentos pode ser considerada um dos principais setores da 

economia brasileira, sendo de grande importância no desenvolvimento do país 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2003). Entre 2001 e 2010, o setor de alimentos foi responsável 

por um dos maiores superávits da indústria brasileira, com US$ 201,2 bilhões. Essa 

performance tem equilibrado a balança comercial, permitindo ao Brasil ter maior 

controle sobre a flutuação do câmbio, entre outras benesses (KLOTZ, 2014). 

 Segundo dados da ABIA – Associação Brasileira das Indústrias de 

Alimentação (2017), a contribuição da indústria da alimentação ao saldo comercial no 

Brasil, no período de 2008 a 2016, conforme observado na Figura 6.  

 
Figura 6 Balanço comercial 

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação ABIA (2017). 

 

A indústria da alimentação no ano de 2016 foi marcado pela recuperação. Em 

meados do ano as industrias passaram a retomar o fôlego e recuperar a confiança 

com a perspectiva de maior estabilidade no cenário político e econômico e o anúncio 

das reformas aguardadas pelo setor produtivo. Com a evolução, a indústria de 

alimentação permanece com o maior faturamento da indústria de transformação, R$ 

614,3 bilhões (ABIA, 2017). 

Exportação Importação Saldo Exportação Importação Saldo

2008 197,9 173,0 24,9 33,3 0,3 33,0

2009 153,0 127,7 25,3 30,8 3,1 27,7

2010 201,9 181,8 20,1 37,8 4,1 33,7

2011 256,0 226,2 29,8 44,8 5,5 39,3

2012 242,6 223,2 19,4 43,4 5,6 37,8

2013 242,0 239,7 2,3 43,0 0,7 42,3

2014 225,1 229,1 -4,0 41,1 5,7 35,4

2015 191,1 171,5 19,6 35,3 5,0 30,3

2016 185,2 137,6 47,6 36,4 5,0 31,4

Ano
Saldo Brasil Saldo Alimentos Processados



 

 

As exportações, mantiveram crescimento no ano passado e fecharam em U$$ 

36,4 bilhões, contra U$$ 35,2 bilhões registrados em 2015. A participação do setor de 

alimentos no saldo da balança comercial brasileira foi muito significativa. Em 2016, o 

setor contribui com saldo de U$$ 31,5 bilhões para o superávit total da balança 

comercial do País, que foi de U$$ 47,7 bilhões (ABIA, 2017). 

No âmbito interno, a dinâmica de crescimento de todos os setores da economia 

alavancado pelo vetor exportações, que melhorou o nível de rendimento da população 

ocupada e o nível de emprego formal, gerou aumento da massa salarial, além da 

expansão do crédito e a expansão das vendas a prazo, fatores que contribuíram para 

o crescimento também do consumo de alimentos (KLOTZ, 2005). 

As perspectivas para 2017, na indústria brasileira da alimentação mostram-se 

mais favoráveis. Pelo lado da demanda, a depender do avanço da agenda de 

reformas, consideradas fundamentais para a credibilidade do ajuste fiscal e da 

economia brasileira, já a oferta, na entrada da nova safra agrícola , estimada em 17% 

superior a anterior, contribuirá para assegurar a disponibilidade de matérias primas 

agropecuárias para o processamento industrial de custos competitivos (ABIA, 2017).  

 

 

2.6 O caso particular do beneficiamento de grãos 

 

A urbanização da sociedade, o crescimento demográfico, a alteração nos 

hábitos de consumo da população, ao lado do avanço tecnológico e conhecimento 

científico, levaram o setor da agropecuária a outro patamar, sendo uma das principais 

atividade econômica do país (WEBER, 2005).  

A agropecuária consiste no conjunto de atividades diretamente associada ao 

cultivo de plantas (agricultura) e à criação de animais (pecuária) para o consumo 

humano e para o fornecimento de matérias-primas na fabricação de roupas, 

medicamentos, biocombustíveis, entre outros. Essa atividade é exercida há milhares 

de anos, sendo de fundamental importância para a sobrevivência humana (SPRADA, 

2015). 

A produção de grãos é um dos principais segmentos desse setor, não só no 

Brasil, mas em todo o mundo. O processo padrão inicia-se na colheita dos grãos em 

campo, os quais posteriormente são levados para as unidades de beneficiamento e 



 

 

armazenagem, onde passam por processos operacionais, tais como: recebimento, 

limpeza, secagem, armazenagem e expedição (SPRADA, 2015). 

Os produtos obtidos a partir dos cereais ocupam um lugar destacado como 

alimento básico do homem (GERMANI, 2008). 

Dependendo da designação de uso ou do tipo de produto, a qualidade de grãos 

e farinhas de cereais pode ser determinada por uma série de características, que 

podem ser divididas em físicas, químicas, enzimáticas e reológicas (MÓDENES; 

SILVA, Acir; TRIGUEROS, 2009). 

As farinhas são classificadas, de acordo com as suas características, em 

farinhas simples, onde os produtos são obtidos por processos individuais de moagem 

ou raladura dos grãos, rizomas, frutos ou tubérculos de uma só espécie vegetal, ou 

então em farinhas mistas, obtidas pela mistura de farinhas de diferentes espécies 

vegetais. Independentemente da classificação e do processo aplicado, estes produtos 

devem ser fabricadas a partir de matérias-primas limpas, isentas de matéria terrosa e 

parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. (BRASIL, 1978). 

 

 



 

 

3  PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

O presente trabalho se refere a uma pesquisa exploratória com escopo de 

estudo de caso, pois visa buscar e encontrar deficiências nos processos produtivos 

de uma indústria e ao mesmo tempo busca desafios que possam ser encontrados 

durante a aplicação de uma técnica bastante utilizada na literatura. Para Santos 

(2010), a finalidade dessa pesquisa é tornar o autor familiarizado com os assuntos 

abordados para que este tenha plena capacidade de formar pensamento construtivo. 

Este autor defende ainda que esse tipo de pesquisa raramente foge de uma 

abordagem de estudo de caso onde o autor vai interagir com o problema proposto.  

Além disso pode ser classificada como pesquisa de natureza qualitativa, visto 

que se trata da aplicação de uma técnica com características qualitativas e variável 

de acordo com a percepção de diferentes indivíduos. Outro fator que reforça está 

afirmação é este trabalho tratar de um estudo de caso, o que sugere a sua 

classificação (GIL, 2008). 

A coleta de dados se deu por consulta a documentos e observação participante, 

pois o pesquisador desconhece o local de sua pesquisa, da mesma forma os 

indivíduos daquele local não o conhecem (VALLADARES, 2007). Enquanto isso a 

analise dos dados se deu por análise de conteúdo e estatística descritiva. 

Para os autores Quivy e Campenhoudt (2005), a expectativa por elaborar um 

bom trabalho nem sempre, ou na maioria das vezes, não condiz com a evolução do 

mesmo, destacam que para que um estudo tenha sucesso deve ser bem estruturado 

em seus esforços iniciais. Para resolver essa questão proporam uma sequência de 

etapas as quais devem ser seguidas para que o autor obtenha êxito em sua pesquisa. 

Para atender a essa pesquisa e baseado nas promessas de Quivy e 

Campenhoudt (2005), o presente trabalho foi elaborado em 7 etapas as quais tentam 

responder as premissas em forma de pergunta, como segue: 

a) Como alcançar os objetivos propostos? 

b) Quais os caminhos para realizar os passos anteriores? 

c) Quais técnicas e ferramentas serão necessárias? 

Na Figura 7 pode ser observado o fluxograma do trabalho proposto, bem como 

os questionamentos acima citados.  



 

 

 
Figura 7 Fluxograma das etapas de desenvolvimento do trabalho 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Etapa 1: Estabelecimento de um marco teórico 

 

Nesta primeira etapa buscou-se o enriquecimento teórico sobre sistemas 

produtivos, desde os mais antigos até os mais recentes encontrados, a busca por 

artigos publicados em revistas renomadas, ou ainda de congressos ligados ao tema 

de pesquisa proporcionaram embasamento teórico necessário para a aplicação da 

técnica proposta.  

A investigação desde o começo voltou-se aos processos de produção de 

alimentos, pois a empresa objeto de estudo pertence a este setor. Durante toda a 

pesquisa o foco foi aliar a bibliografia existente ao setor em estudo, embora aja 

quantidade siguinificativa de trabalhos publicados sobre a técnica MFV neste setor 

foram encontrados poucos trabalhos, visto que este setor possui um grade mix de 

produtos, não foi encontrado nenhum trabalho em empresas que produzem os 

mesmos produtos da objeto em estudo. 

Embora a técnica de MFV seja considerada de simples aplicação por grande 

parte dos autores, buscou-se relatos dos mais variados a fim de verificar os desafios 

encontrados por outros autores em seus trabalhos. Como os próprios criadores da 

técnica MFV afirmam, o interesse pela técnica deve partir da alta administração, pois 

somente assim existirá uma garantia de implantação das melhorias propostas. 

 

 

3.2 Etapa 2: Investigar os processos e dados 

 

Para que a pesquisa possa ser realizada com êxito, a investigação preliminar 

dos processos e dados da empresa se faz necessária, a empresa objeto de estudo 

tem um banco de dados onde muitas informações úteis podem ser coletadas, porém 

em relação aos processos carece de informações úteis, como famílias de produtos, 

fluxo dos processos de cada produto, indicadores, entre outros. 

Nesta fase de investigação dos processos, o conhecimento empírico de 

funcionários com Know How voltado aos processos se fazem muito úteis para 

direcionar os investigadores, visto que os investigadores apenas com dados 

numéricos não podem verificar detalhes que podem fazer muita diferença.  



 

 

No entanto a investigação in loco com observação direta será utilizada para 

aproximar o investigador dos processos da empresa, a fim de familiarizar-se com a 

rotina dos funcionários e dos fluxos de materiais e informações diretamente como são 

percebidas. Durante a investigação objetiva-se obter conhecimento necessário para 

realização de um documento contendo as famílias de produtos da empresa 

 

 

3.3 Etapa 3: Definir as famílias de produtos 

 

A definição das famílias de produtos é o primeiro passo para a aplicação 

eficiente da técnica MFV. Uma vez conhecidos os fluxos de cada um dos produtos 

que constituem o mix da empresa, e os dados relativos a esses produtos pode-se 

estabelecer o agrupamento de produtos formando famílias.  

A empresa em estudo possui laboratório de desenvolvimento de novos 

produtos, e uma equipe de desenvolvimento que atende a requisitos determinados 

por cada cliente. A empresa trabalha com vários clientes e vários produtos a cada 

cliente, ou seja a maioria dos cliente tem seu produto com características exclusivas, 

portanto o mix de produtos oferecidos é grande.  

No entanto o banco de dados da empresa possuí muitos clientes que não 

realizam compras a mais de um ano, assim para esta pesquisa e para definição das 

famílias de produtos foram consideradas apenas os produtos comercializados no 

período do último ano de 2017.  

 

 

3.4 Etapa 4: Priorizar as famílias de produtos 

 

Rother e Shook (2003), defendem que para que se atinja os objetivos da 

utilização da técnica, deve-se começar pela priorização de uma família de produtos. 

Essa priorização se faz necessária devido ao grande mix de produtos e elevado 

número de famílias de desses produtos encontrada. 

Para critério de priorização será utilizado o critério de volume de produção de 

cada família, pois este é o critério mais utilizado nos trabalhos encontrados durante a 

pesquisa e que aparenta ser justificável, uma vez que a eliminação de desperdícios 



 

 

dos produtos mais produzidos tendem a ter maior representatividade no resultado 

final. Sendo a representatividade significativa do resultado final o principal objetivo 

desta técnica. 

 

 

3.5 Etapa 5: Identificar os tempos de produção 

 

Durante essa etapa a pesquisa será diretamente no sistema de produção da 

empresa, através da observação direta e cronometragem de tempos do processos 

pelos quais passaram os produtos estudados. Será nesta etapa também que o 

observador terá um olhar atento aos desperdícios visuais que fazem parte dos 

processos, como níveis de estoques, desperdícios em peneiras, esteiras 

transportadoras, entre outros desperdícios visualmente observados. 

A cronometragem dos tempos dos processos complementa a observação direta 

e pode justificar os estoques previamente visualizados. Nos trabalhos encontrados 

sobre o MFV, os tempos mais comumente encontrados foram:  

a) Tempo de Ciclo (T/C): tempo que leva entre uma unidade de produto e o 

próximo saírem do mesmo processo;  

b) Tempo de Setup (T/R) tempo gasto para alterar a produção de um tipo de 

produto para outro;  

c) Disponibilidade: tempo disponível por turno no processo desconectando-

se os tempos de parada de manutenção;  

d) TPT (tamanho dos lotes de produção);  

e) Número de pessoas envolvidas no processo; 

f) Tempo disponível para o trabalho;  

g) Taxa de refugo. 

Portanto, para o presente trabalho serão utilizados esses tempos pois são 

bastante utilizadas na literatura, no entanto pode ser necessário a utilização de outros, 

caso seja necessário serão criados outros indicadores que sejam justificáveis a ponto 

de não poluírem o MFV. 

 

 



 

 

3.6 Etapa 6: Documentar e organizar informações colhidas 

 

Nesta etapa as informações já estarão todas colhidas e então serão transcritas 

para o técnica MFV para que se possa desenvolver o mapa do estado atual da 

organização. Durante as etapas anteriores espera-se que possibilidades de melhoria 

saltem aos olhos do observador e após transferir todas informações à técnica possa 

ter capacidade de visualizar os pontos que poderão agregar maior benefícios se 

melhorias sejam aplicadas no mapa do estado atual. 

 O mapa do estado futuro será então desenvolvido para que seja apresentado 

os pontos onde as melhorias sejam mais significativas e representem benefícios a 

empresa. É neste ponto que a revisão bibliográfica da mentalidade enxuta fará muita 

diferença, pois possibilitará ao responsável pela criação do estado futuro enxergar 

pontos que façam realmente diferença no contexto mais amplo da organização, esses 

pontos podem ser tanto dos processos em si, como de Layout, informações, 

procedimentos operacionais, entre outras possibilidades. 

 

 

3.7 Etapa 7: Desenvolver análise e discussão  

 

Por fim, na última etapa será abordado o trabalho como um todo em um 

relatório técnico no qual constará todo os esforços despendidos para realização deste 

trabalho, bem como uma discussão em relação ao tema de pesquisa e dificuldades 

encontradas durante sua realização. 

 

 



 

 

4  RESULTADOS 

 

 

4.1 Características do local objeto de estudo  

 

Nesta primeira secção foram realizados levantamentos gerais da empresa em 

torno de histórico, setor de atuação, grupos de produtos comercializados, 

classificação de famílias, seus processos produtivos entre outras características do 

ambiente de trabalho. 

A empresa estudada pertence ao ramo agroindustrial brasileiro, tendo iniciado 

suas atividades em 1993, voltadas para a moagem de grãos de arroz e venda de 

farinha. Após seus primeiros anos a empresa começou a ter excedentes de produção, 

pois o setor começava ficar mais concorrido tornando as instalações ociosas, foi então 

que a direção da empresa decidiu inovar no setor cerealista de Pelotas trazendo a 

tecnologia de extrusão para alimentos. 

Este mercado era pouco explorado na época, mas em pouco tempo colocou a 

empresa em outro patamar no mercado nacional, tornou-se uma das principais 

empresas produtoras de flakes e flocos de cereais no pais, hoje sua carteira de 

clientes conta com grandes empresas nacionais e internacionais, no sistema de co-

manufacturing. Atualmente trabalha muito fortemente com cereais matinais e flocos a 

base de milho e arroz mas também produz derivados de aveia e trigo. O mercado está 

mais concorrido e o ambiente de rápido crescimento já não existe mais, pelo contrário 

uma forte recessão tem abalado o faturamento dos ultimos dois anos e a empresa 

necessita enxugar seus custos a fim de se manter competitiva e uma das referências 

do setor.  

 Seu portfólio é de 316 produtos diferentes oferecidos aos clientes. 

Comercialmente isso é ótimo pois o cliente tem a sua disposição uma grande gama 

de opções, nas quais é facilmente encontrado o produto de seu gosto, no entanto para 

os demais setores da empresa essa diversidade pode ocasionar problemas, pois a 

maioria dos produtos são específicos de cada cliente,  problemas de qualidade, 

planejamento ou até mesmo de controle são encontrados, pois são muitos indicadores 

que não seguem padrões devido as características de cada produto. Em alguns casos 

o produto é produzido uma vez no ano, já outros casos o pedido varia muito de mês a 



 

 

mês, tornando o planejamento de produção um verdadeiro desafio. Por esse motivo a 

empresa adotou o sistema de produção make to order (MTO), com prazo de entrega 

de 20 dias a partir da confirmação do pedido. 

Para organizar todo esse mix de produtos e facilitar a organização dentro da 

fábrica a empresa utiliza a metodologia de Stock Keeping Unit (SKU) para organização 

das diferentes etapas de processamento e identificação das embalagens e matéria 

prima. Esta metodologia se faz necessária devido ao grande mix de produtos 

oferecidos aos clientes, que por sua vez geram um grande número de SKUs de 

produtos em processo, embalagens e matéria prima.  

Dentre de todo esse portfólio foi escolhida uma família de produtos que 

representa bons potenciais de melhoria para os fluxos. Para facilitar essa escolha os 

produtos da empresa foram classificados primeiramente em três grandes grupos, 

esses grupos podem ser entendidos como ramos de atuação mercadológicas 

diferentes. São eles as farinhas derivadas de arroz e aveia, cremes derivados de 

arroz, ou extrusados derivados de milho, trigo, arroz ou aveia. 

Dentro desses três grupos existem vários tipos de produtos oferecidos aos 

clientes, mas para critério de seleção foi utilizado o critério de receita gerada no 

período estudado na qual os grupo dos extrusados representaram a maior fatia do 

faturamento, na figura 8 abaixo são indicados o percentual no faturamento de cada 

grande grupo. 

 

Figura 8 Percentual de faturamento por grupos de produtos 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Logo optou-se por mapear um processo do grupo dos extrusados, pois sua 

representatividade no faturamento é muito superior aos demais grupos. Do grupo dos 

extrusados foram comercializados 96 produtos diferentes no período, entre esses, 

existem a possibilidade de classificação de 5 famílias, tendo como determinante a 

sequência dos processos.  



 

 

Após esse primeiro levantamento optou-se pela análise de duas família de 

produtos que melhor representasse o grupo extrusados, para isso o critério de seleção 

foi adotado de acordo com o indicado por Rother e Shook (2003). Onde as famílias 

são classificadas de acordo coma sequência dos processos. Na figura 9 é possível 

visualizar o critério de seleção.  

 

Figura 9 Família selecionada por critério de processos 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

O intuito na escolha dessas famílias é que seus produtos passam por todos os 

processos dos extrusados e a melhoria aplicada ao seu fluxo poderá refletir 

positivamente nos fluxos de todos os produtos do grupo, visto que passam por 

processos iguais. Esta família foi chamada de Cereais Matinais. 

O grupo dos extrusados conta com uma área de 1200 m2 de área industrial 

sendo que compartilha com os demais grupos os estoques de matéria prima, produto 

acabado e produtos em processamento. A partir dessas análises preliminares pode-

se realizar o mapeamento do fluxo de valor. 

 

 

4.2 Propor e construir o mapeamento do fluxo  

 

Nesta secção foram abordados os fluxos dos processos da família de Cereais 

Matinais, desde a confirmação do pedido até o carregamento para o cliente. Ainda 

são elaborados e comentados os Mapas do Fluxo de Valor atual e Futuro e por fim é 

disponibilizado uma proposta de ações para sua implementação.  

Escolhida a família a ser mapeada, o próximo passo foi desenvolver o 

mapeamento do fluxo dos produtos mais detalhadamente a fim de observar pontos de 

melhoria, para isso o gerente de fluxo de valor acompanhou os processos desde a 

chegada da matéria prima, sua liberação para setor de produção, transformação em 



 

 

produto final e por fim seu carregamento. No final chegou-se à conclusão que os 

produtos seguem o fluxo conforme figura 10. 

 

Figura 10 Fluxo dos processos da família Cereais Matinais 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

A partir da identificação dos principais processos pode-se observar e detalhar 

algumas particularidades, para isso a observação não apenas observou o fluxo dos 

produtos, mas também buscou-se identificar perdas aparentes, onde possíveis 

melhorias pudessem ser implementadas. Abaixo são descritas as principais 

percepções, em relação aos processos e procedimentos, do gerente do MFV. 

 

 

4.2.1  Confirmação do pedido 

 

Essa primeira etapa é o processo administrativo, que começa a partir da 

confirmação do pedido pelo cliente ao setor comercial, o comercial insere os pedidos 

na carteira de pedidos, a qual o PCP visualiza e verifica disponibilidades em estoque 

e lead time de fornecedores, caso haja necessidade de compras o PCP envia essas 

necessidades ao setor compras, este faz a solicitação ao fornecedor e ao setor 

financeiras que realiza o pagamento conforme acordado, cabe aqui salientar que nem 

sempre o financeiro segue o planejado pelo compras e que o comercial nem sempre 

respeita o prazo de 20 dias úteis, resultando em muitos transtornos.  

 

 

4.2.2 Recebimento de matéria prima 

 

Após a chegada, a matéria prima é recebida e conferida antes de dar entrada 

no estoque de matéria prima. Essa conferência é feita por dois setores da empresa, 

sendo que o setor de recebimento confere quantidade e notas fiscais e o setor de 

qualidade verifica teor de umidade, densidade, entre outras características pré 



 

 

estabelecidas com o fornecedor. Em caso de presença de insetos a matéria prima é 

enviada para ser expurgada durante 5 dias, caso contrário, se a matéria prima estiver 

em perfeitas condições dá-se entrada no estoque de matéria prima. Estando no 

estoque à matéria prima é inserida no sistema de controle de estoques utilizado na 

empresa e assim fica disponível eletronicamente a todos os setores que dela 

necessitam. 

 

 

4.2.3 Processo de mistura 

 

O primeiro processo produtivo identificado na empresa foi o de mistura, quando 

uma ordem de produção (OP) é emitida ao processo, é solicitada a realização da 

mistura ao responsável pela mistura, o mesmo vai ao estoque e solicita as 

quantidades de matérias primas presentes na OP, logo realiza a mistura em um 

processo semi-automatizado.  

A mistura é feita em formas de batelada, sendo que são feitas duas bateladas 

antes do processo seguinte. Essas bateladas são armazenadas em dois 

compartimentos diferentes um compartimento no qual está sendo misturada e outro 

de onde está alimentando o processo de extrusão de forma automatizada, ou seja o 

processo de mistura empurra o processo seguinte através da metodologia FIFO. 

 

 

4.2.4 Processo de extrusão 

 

O processo de extrusão é o principal do grupo dos extrusado, neste processo 

o produto ganha sua pré-forma e principais características físico-quimicas, esse 

processo é chamado de processo de extrusão, após ser extrusado os produtos são 

empurrados ao processo de laminação o qual agrega novas características finais de 

formato ao produto, então a laminação empurra ao forno onde o excesso de umidade 

é eliminado e por fim é alocado em embalagens intermediárias e enviado para o 

estoque de produtos em processo, onde espera o processo de cobertura.  

Este processo possuí algumas particularidades que são inerentes a tecnologia 

utilizada, devido a isso são geradas perdas durante o começo e ao final da produção, 



 

 

essas perdas são relativas a resíduos, retrabalhos e tempos de troca. Os resíduos são 

produtos com alto teor de água em forma de massa semi-processada, enquanto que 

os retrabalhos são desvios de qualidade devido a ajustes dos operadores no início de 

produção.  

 

 

4.2.5 Processo de cobertura 

 

Esse processo é chamado de cobertura, pois o produto semi-acabado recebe 

uma cobertura de xarope para atingir novas características de sabor e coloração. Logo 

que recebe o xarope o produto é empurrado para outro forno para que seja retirada 

novamente o excesso de umidade, no fim o produto é alocado novamente em 

embalagens intermediárias e enviado para o estoque de produtos em processo, onde 

espera para ser resfriado no processo posterior. Neste processo existem perdas 

associadas há retrabalhos e resíduos de peneiras, furos em transportadoras e fornos 

além de resíduos que se aglomeram no interior do tambor de cobertura. 

 

 

4.2.6 Processo de resfriamento 

 

A calor transferido pelo forno no processo de secagem necessita ser retirado 

do produto para que o mesmo seja embalado, para isso existe o processo chamado 

de resfriador, este processo é relativamente simples, pois um fluxo de ar é forçado 

pelo interior da embalagem intermediária eliminando o calor ao ambiente externo por 

fim é enviado à embaladora onde espera para ser alocado em saches.   

 

 

4.2.7 Processo de embalagem em sachês 

 

Quando atinge a temperatura ideal para ser embalado, o produto semi-acabado 

é enviado ao processo de embalagem neste processo o produto é alocado em sachês 

que podem variar de peso, mas numa faixa de 100g-1000g, e então é novamente 



 

 

alocado em embalagens intermediárias e enviado para o estoque de produtos em 

processo para aguardar o próximo processo de embalagem.  

 

 

4.2.8 Processo de embalagem em cartuchos 

 

Esse processo é chamado encartuchamento, pois os saches são alocados em 

cartuchos, que são pequenas caixas que estarão disponíveis para o consumidor no 

supermercados posteriormente, no final deste processo os cartuchos são alocados 

em caixas maiores as quais são serão paletizadas. 

 

  

4.2.9 Processo de paletização 

 

O processo de paletizar é o último processo, esse processo é importante para 

que durante o carregamento ou transporte as caixas não sofram deformações, pois 

as mesmas são envoltas com Stretch que é um filme transparente que amarra as 

caixas ao palete. Por fim os paletes são enviados ao estoque de produto acabado 

para posterior carregamento. 

 

 

4.2.10 Etapa de carregamento  

 

Após receber os produtos paletizados, o setor de carregamento consulta o 

comercial sobre as datas de entrega tratadas com os clientes a fim de organizar a 

distribuição. As entregas são realizadas por transportadoras terceirizadas para todos 

os estados, dependendo do volume e peso as carga são fracionadas pelas 

transportadoras, esse fracionamento as vezes causa atrasos quando os prazos estão 

próximos de serem estintos. 

Cada uma das etapas descritos tem suas particularidades, no entanto como 

insistem Rother e Shook (2003), o primeiro mapeamento de fluxo de valor não deve 

aprofundar-se nas características estritamente particulares de cada processo em 

busca da otimização do todo em primeira instância e posterior reaplicação da técnica 



 

 

direcionada a cada processo. Portanto as características únicas não foram abordadas 

na descrição dos processos.  

Durante essa primeira análise pode-se observar muita movimentação de 

embalagens intermediárias e acúmulos de materiais semi-processados, gerando 

estoques entre processos. 

 

 

4.2.11 Mapeamento do estado atual 

 

A partir do entendimento do fluxo dos processos e suas particularidades pode-

se cronometrar os tempos a fim de elaborar o mapa do estado atual. As medições 

foram realizadas durante a produção de um pedido da família Cereais Matinais, 

durante as medições foram usadas câmeras e cronômetros e no momento das 

medições algumas etapas do mapa já foram sendo desenhadas e outras 

particularidades anotadas para posteriormente serem adicionadas ao desenho.  

Optou-se por cronometrar o tempo de máquina como determinante do tempo 

de ciclo de cada processo, visto que no período estudado os outros grupos de 

produtos estavam com poucos pedidos e então os trabalhadores estavam realocados 

para o setor dos extrusados.  

Para efeito de singularidade definiu-se como lote de produção a ser avaliado a 

quantidade de mistura realizada em cada batelada, ou seja 300 kg, sendo assim o TC 

avaliado nos processos de mistura e extrusão tiveram como base de lote 300 Kg. No 

entanto quando o produto passa pela cobertura ganha peso devido ao acréscimo do 

xarope, então estimou-se ganho de 50 kg por batelada, assim a partir da cobertura 

todos os processos tiveram como base de lote 350 kg. 

Os ícones disponibilizados pela literatura não foram suficientes para demostrar 

adequadamente os tipos de espera entre os processos pois apesar da empresa utilizar 

a metodologia FIFO para controle de validade dos produtos, o mesmo não é 

plenamente obedecido quanto ao processo produtivo esperado na metodologia Lean. 

Conforme Rother e Shook (2003), o FIFO deve ser usado para limitar a quantidade de 

estoque e não apenas para ordenar o fluxo, na empresa estudada o FIFO é utilizado 

apenas para organizar o fluxo do produto específico e não há limite de 

armazenamento entre processo, rompendo assim o FIFO da metodologia Lean.  



 

 

Isso ocorre a partir do processo de cobertura onde não há limite para volume 

de estoque mesmo que siga o FIFO de sequência, devido a isso foi criado um novo 

ícone para representar esses estoques o qual pode ser observado no mapa do estado 

atual, entre os processos de cobertura, resfriador e embaladora sache e paletização 

e expedição.  

A partir do levantamento dos pedidos dos extrusado relativos ao período 

estudado, constatou-se que a demanda era de 150 toneladas por mês. No entanto a 

demanda da família estudada foi de 70 toneladas no mês, considerando o tamanho 

do lote de produto final em 350 Kg a empresa nescessita produzir 200 lotes no 

período. O tempo de máquina disponível de trabalho diário é de 880 min já 

descontados tempos de preparo inicial e final de produção. Considerando 22 dias 

trabalhados em um mês, a empresa deve produzir pouco mais de 9 lotes por dia, 

sendo assim o Talk time foi de 96,8 min. 

Alguns processos são compartilhados com outros grupos de produtos e não 

dispõem tempo total à família estudada, para estabelecer o grafíco de balanceamento 

de processos atual considerou-se apenas o tempo disponível para está família, sendo 

assim a figura 11 representa o balanceamento dos processos atualmente. 

 

Figura 11 Gráfico de balanceamento dos processo com Talk time 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

A partir do gráfico fica evidente que os processos da empresa tem capacidade 

produtiva para atender seus clientes no estado atual pois o gargalo do processo 

produz abaixo do talk time. No entanto é possível visualizar que os outros processos 

apresentam bastante ociosidade. Na figura 12 observa-se o mapa do estado atual. 
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Figura 12 Mapa do Fluxo de Valor do estado atual 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

O processo de extrusão é sem dúvida o gargalo atual do processo, pois seu 

tempo de ciclo é muito superior aos demais processos, outro fator que implica nesta 

constatação é que, para produção de alguns produtos as limpezas de linha consomen 

bastante tempo, o que leva a um tempo de troca de produto muito elevado. Porém a 

empresa tem outra extrusora desmontada e poderia ser utilizada exclusivamente para 

esses produtos, no entanto como vimos, o processo de extrusão atende a demanda 

atualmente e, portanto, não se faz necessário no momento.  

Considerando-se que o mapeamento do fluxo de valor busca a melhoria dos 

processos sem que seja necessário muito investimento, e que a empresa não 

disponibilizaria muitos recursos imediatamente devido a dificuldades atuais optou-se 

por propor melhorias de baixo custo ou ainda que tragam rápido retorno de possíveis 

investimentos. 

 

 

4.2.12 Mapa do estado futuro 

 

A partir do mapa do estado atual pode-se visualizar que o lead time produtivo 

é de 17 dias enquanto que o tempo de agregação de valor ao cliente é de apenas 

272,5 minutos.  

O primeiro ponto a ser considerado é a quantidade de estoque de matéria 

prima, pois o fornecedor tem um lead time de 7 dias, assim sendo possível comprá-la 

após a confirmação do pedido reduzindo o estoque. Outro ponto a ser considerado é 

que a matéria prima do atual fornecedor muitas vezes está com infestações de insetos 

necessitando ficar 5 dias em expurgo, o expurgo é a utilização de produtos químicos 

que matam todos os insetos e assim evitam a infestação para dentro da fábrica.  

Esse processo extra gera custos de manutenção desse estoque e ainda custo 

dos produtos químicos necessários ao processo. O setor de compras informou que 

tem outro fornecedor que atende as especificações de qualidade e não possui 

infestações, possibilitando melhorias nesta etapa.  

Os estoques entre processos podem ser limitados a quantidades máximas 

utilizando a metodologia FIFO descrita por Rother e Shook (2003),  afim de 

estabelecer controle visual aos estoques intermediários. O controle visual pode ser 



 

 

feito mudando o fluxo atual dos processos, pois atualmente existe o estoque destinado 

aos produtos intermediários.  

Esse estoque além de gerar excessos de movimentação, pois fica longe dos 

processos, acaba por mascarar os acúmulos e ainda acaba muitas vezes  

inviabilizando o fluxo FIFO devido acúmulos de lotes novos na frente de lotes antigos. 

Sendo assim os estoques intermediários devem ser realocados para próximo do 

processo posterior utilizando demarcações no chão para prevenir o acúmulo sem 

controle. 

Durante o mapeamento foi possível visualizar que alguns auxiliares realizam 

tarefas que não agregam valor ao cliente necessitando serem alocados a outras 

tarefas e essas que não agregam valor devem ser eliminadas. As tarefas que não 

agregam valor estão diretamente relacionadas a acomodação e movimentação de 

produtos intermediários ou semi-acabados. Ainda alguns funcionários ficam ociosos 

devido a suas tarefas não demandarem muito tempo. 

Uma solução para minimizar esses problemas é a utilização de duas células de 

produção, sendo que a primeira contendo os processos de cobertura e resfriamento e 

a segunda contendo embalagens e paletização. Nessas células os funcionários 

devem ser polivalentes a fim de otimizar o tempo de processamento e diminuir 

ociosidade de alguns funcionários, e agregando a esses a oportunidade de realizarem 

atividades diferentes durante o seu turno de trabalho. Com a utilização de uma célula 

produtiva busca-se também diminuir os estoques em processo visto que dentro da 

célula o fluxo é contínuo.  

A partir das avaliações aqui expostas foi elaborado o mapa do estado futuro 

para a família estudada, mas que poderá refletir nas outras famílias também. Na 

imagem 13 é possível visualizar o Mapa do Fluxo de Valor do estado futuro.  



 

 

 

Figura 13 Mapa do Fluxo de Valor do estado futuro 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 



 

 

A partir do estado futuro podemos observar que o lead time produtivo diminuiu 

para 8 dias e o tempo de processamento para 219 minutos. Esse ganho de 9 dias no 

lead time se deu devido a redução e limitação dos estoques entre processos através 

da metodologia FIFO e ainda devido a utilização de células produtivas para tornar o 

fluxo contínuo entre os processos internos da célula. Devido as peculiariedades dos 

processos da empresa e as limitações de maquinário não foi possível estabelecer 

fluxo contínuo em todos os processos, no entanto como vimos o ganho no lead time 

foi significativamente positivo.  

O processo de embalagem é utilizado por todos os grupos de produtos da 

empresa e assim não foi possível estabelecer um fluxo FIFO para sequencia-lo, no 

entanto utilizou-se a metodologia, descrita por Rother e Shook (2003), de “puxado 

sequenciado”, essa metodologia atende aos requisitos dos maquinários da empresa. 

A partir de uma ordem de produção enviada ao processo de embalagem um 

Kanban é disparado ao início do processo fornecedor, que no caso é a mistura, assim 

o processo fornecedor produz um quantidade pré determinada pelo cliente em forma 

de lotes até atender todo pedido. A maior justificativa para utilizar essa metodologia é 

que não é exatamente um supermercado com todos os produtos disponíveis, pois isso 

não é satisfatório e nem viável na empresa atualmente devido ao elevado mix de 

produtos. 

 

 

4.2.13 Recomendações para implantação 

 

A partir do estado futuro se fez necessário um plano de recomendações para 

implantação das melhorias. Por ser um plano de recomendação apenas, e não 

necessariamente de implantação optou-se por não utilizar a metodologia 5W2H muito 

vista na literatura, neste caso essa metodologia foi modificada e o plano pode ser 

visualizado na figura 14. 



 

 

 

Figura 14 Proposta de recomendações para implantar estado futuro 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

Se as sugestões forem seguidas a empresa já poderá trabalhar com o mapa 

do estado futuro a partir do início do semestre seguinte, ou até antes dependendo da 

disponibilidade de pessoal para trabalhar nas modificações. Por serem sugestões 

ainda podem ser aperfeiçoadas durante a implantação. 

 

4.3 Análise crítica do Mapa do Fluxo de Valor e sua aplicação 

 

No período desse da realização desse mapeamento a empresa estava em um 

período de baixa produção das outras famílias de produtos o que facilitou a 

identificação do fluxo atual, pois o acompanhamento do fluxo pode ser observado 

diretamente conforme eram processados. Esse acompanhamento do percurso desde 

a entrada da matéria prima até sua liberação ao cliente em forma de produto, foi 

essencial para a compreensão do fluxo da família e identificação de perdas visuais. 

Durante esse percurso muitas perdas não mensuradas pelos indicadores da empresa 

se mostraram evidentes, comprovando a importância da análise direta do gerente do 

Mapa do Fluxo de Valor. 

Outro fator que facilitou a execução do trabalho, durante a classificação e 

escolha das famílias de produtos, foi o conhecimento dos fluxos dos processos de 

cada produto  por parte de alguns funcionários, isso tornou a parte inicial do trabalho 

menos dispendiosa, em relação ao tempo. Esses conhecimentos impíricos dos 

funcionários foi de grande valia durante todo o processo de mapeamento, reforçando 

a idea de que o responsável pelo mapeamento deve aproximar-se ao máximo dos 

processos e também das pessoas envolvidas.  

Durante a realização do mapeamento, mais especificamente durante a 

elaboração do mapa do estado futuro fica evidente que em um ambiente produtivo 

complexo o mapa do estado futuro deve focar na família mapeada, no entanto deve-

se considerar  o compartilhamento dos processo por outras famílias, para não tornar 

o mapa do estado futuro restritivo dentro da situação da empresa.  

Alguns indivíduos envolvidos nos processos ou pessoas encarregadas de 

funções ligadas ao fluxo de processos, em alguns casos, mostraram-se  

desconfortáveis quanto ao mapeamento, isso já era esperado por parte dos 

investigadores pois, é natural ao ser humano a resistência à possíveis mudanças por 

algo desconhecido, o que e não é diferente no ambiente de trabalho, mas isso foi 



 

 

minimizado através da explicação dos objetivos e enfoques do trabalho que estava 

sendo realizado, e as melhorias que poderiam vir a ser implantadas. 

O Mapa do Fluxo de Valor mostrou-se uma ótima ferramenta de identificação 

de potenciais perdas, porém a ferramenta carece de informações de custificação das 

perdas e potenciais ganhos financeiros com a aplicação do estado futuro, e nem é 

disponibilizado por seus idealizadores, ferramentas capazes de alinhar o mapa aos 

custos. Necessita, caso seja de interesse, a utilização de outras ferramentas de 

estimativa de ganhos.  

De acordo com as propostas sugeridas por seus idealizadores, se não há 

estoques entre um processo e outro, estes podem ser considerados contínuos. No 

entanto, mesmo sendo contínuos podem haver perdas relacionadas as distância entre 

esses processos e isso não é observado pela técnica do Mapa do Fluxo de Valor. 

Esses detalhes são percebidos, porém não impedem a realização das 

melhorias do estado futuro, pois fica evidente que uma melhoria de Lead Time, sem 

altos investimentos, é algo vantajoso a qualquer empresa, e a seus clientes que sem 

dúvida buscam fornecedores cada vez mais eficientes. Portanto a Mapa do Fluxo de 

Valor atendeu ao que é proposto na literatura por seus idealizadores e proporcionou 

chance de aproximação da empresa a metodologia Lean Manufacturing. 

 

 

  



 

 

5  CONCLUSÕES 

A partir deste estudo foi possível atingir o objetivo inicial da pesquisa, que foi 

investigar quais os desafios e contribuições associados à implantação do 

mapeamento do fluxo de valor no contexto de uma empresa de produção de produtos 

alimentícios. 

A investigação da literatura foi determinante para a compreensão e 

identificação das perdas potenciais comuns dos processos produtivo, bem como para 

elaborar sugestões de ações de melhorias após a mapa do estado futuro. 

Enquanto isso, o ambiente de trabalho da empresa, por parte dos operadores, 

se mostrou receptivo ao mapeamento, no entanto é necessário ainda a mudança na 

mentalidade da empresa como um todo, para que a partir desse primeiro 

mapeamento, a execução das ações sejam realmente possíveis de serem 

implantadas. Caso sejam implantadas e seus benefícios percebidos, espera-se que 

novas investidas em relação a aplicação de ferramentas da mentalidade enxuta sejam 

realizadas. 

A construção do Mapa do Fluxo de Valor do estado atual foi relativamente 

simples devido a possibilidade de acompanhamento dos processos. Já para 

construção do Mapa do Fluxo de Valor do estado futuro, uma abordagem mais 

profunda na literatura foi necessária devido as características dos processos e 

produtos da empresa.  

Este trabalho foi muito importante para a empresa, pois se implantado, o mapa 

do estado futuro trará benefícios significativos, visto que o lead time diminuiria de 17 

dias para apenas 8 dias um ganho de 53%, e o tempo de processamento diminuiria 

de 272,55 min para 119 min um ganho de 16,65 %. Portanto pesquisas e aplicações 

do MFV contribuem significativa para a gerência de processos produtivos, bem como 

para gestão de toda a organização, ao abordar fluxos de processos de maneira 

objetiva e ao mesmo tempo simples. 

Este trabalho também é significativamente importante para pesquisadores que 

buscam aprofundar seus conhecimentos na aplicação do MFV, pois traz uma analise 

do que pode ser encontrado pelo pesquisador durante seu estudo nos processos de 

uma empresa e ainda discute as limitações desta ferramenta. 



 

 

Para trabalhos futuros, O MFV pode ser novamente abordado em busca de 

novas fontes de desperdícios, mas juntamente com outras ferramentas capazes de 

custificar quaisquer alerações nos processos produtivos e ainda, prever ganhos 

financeiros com a aplicação do estado futuro.  
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