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Abstract  The industries are constantly looking for better results in their processes, since this directly impacts on higher levels of 

efficiency and consequently greater profits. Therefore, the developed work presents a research carried out in an agricultural coopera-

tive in the southern of the country, seeking to improve the reliability of its system of labeling food boxes, replacing the manual pro-

cess with an automatic system. To validate the efficiency of the deployed solution using Lean Production Value Stream Mapping 

(VSM) tool and, as a complement, a software simulation of future state discrete events. The resulting indicators allowed validating 

expected improvements, such as lead time reduction, increased process reliability, a reduction in the number of operators, among oth-

er benefits. The combined use of the VSM tools and the simulation of discrete events showed an improvement in the automation ap-

plication process. 

Keywords  Value Stream Mapping, Simulation, Automation. 

Resumo As indústrias estão constantemente buscando melhorias nos seus processos, uma vez que isso impacta diretamente em ní-

veis mais altos de eficiência e consequentemente maiores lucros. Para tanto, o trabalho desenvolvido apresenta uma pesquisa realiza-

da em uma cooperativa agroindustrial na região sul do país, buscando melhorar a confiabilidade do seu sistema de rotulagem de cai-

xas de alimento, substituindo o processo manual por um sistema automático. Para validar a eficiência da solução implantada utilizou-

se a ferramenta Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) da produção enxuta e como complemento desse, a simulação em software de 

eventos discretos do estado futuro. Os indicadores resultantes permitiram validar melhorias esperadas, como a redução do lead time, 

o aumento da confiabilidade do processo, a redução do número de operadores, entre outros benefícios. O uso combinado das ferra-

mentas de MFV e simulação de eventos discretos permitiram evidenciar a melhoria do processo quanto à aplicação da automação. 

Palavras-chave Mapeamento do Fluxo de Valor, Simulação, Automação. 

1    Introdução 

O Sistema Toyota de Produção (STP), mais 

tarde chamado por Womack e Jones (1996) de ma-

nufatura enxuta, possui uma filosofia chamada Just-

In-Time (JIT), uma abordagem que visa melhorar e 

otimizar a produtividade global, principalmente 

através da eliminação de desperdícios.  

Nesse sentido, Krajewski et al. (2009), 

afirmam que as metas dessa filosofia são basicamen-

te agregar serviços e produtos quando necessário e 

aumentar continuamente os benefícios de valor con-

junto das operações. Compreende-se o JIT como o 

equilíbrio entre flexibilidade de fornecedor e usuá-

rio. 

A produção enxuta é uma forma de especi-

ficar o valor de um produto, estabelecendo uma se-

quência ótima de ações que aditem valor a esse pro-

duto, realizando as atividades sem interrupções e de 

maneira mais eficiente e eficaz possível (Womack e 

Jones, 2004). 

A chave da produção enxuta, segundo Slack 

et al. (2009), é direcionar-se para a eliminação de 

desperdícios de modo a desenvolver uma operação 

mais eficiente e confiável, produzindo com custo 

baixo e entregando produtos e serviços de qualidade 

de forma mais assertiva.  

Existem desperdícios do tipo que não cria 

valor, mas que em determinada situação é inevitável. 

E desperdícios do tipo que não cria valor mas pode 

ser eliminado imediatamente.  

Ao todo são sete perdas identificadas pelo 

Sistema Toyota de Produção. 1) superprodução; 2) 

tempo de espera; 3) transporte; 4) processo; 5) esto-

que; 6) movimentação e 7) produtos defeituosos. 

Os objetivos da abordagem enxuta são nor-

malmente expressos como ideais de simplificação e 

melhoria contínua. De modo que o mundo organiza-

cional exige que os recursos tenham o máximo de 



aproveitamento com menor investimento, objetivan-

do o maior lucro possível.  

A globalização trouxe para o setor industri-

al inúmeras mudanças, tornando significativa a me-

lhoria contínua de processos.  

O processo de melhoria contínua, segundo 

Braga (2009), pode ser descrito como a implantação 

de uma metodologia de trabalho capaz de colher 

informações confiáveis para que sejam tomadas de-

cisões com o objetivo de implantação de melhorias 

contínuas de processos e procedimentos em busca de 

ganhos para uma empresa. 

Groover (2011) enfatiza que a melhoria 

contínua também é um programa vinculado à produ-

ção enxuta, uma vez que envolve a busca contínua 

por maneiras de melhor implementar os produtos e 

operações dentro de um determinado contexto.  

A automação desempenha um papel de 

fundamental importância nos sistemas de produção 

enxuta, conforme Krajewski et al. (2009). Visto que 

os benefícios advindos dos investimentos corretos 

permitem às industrias, em geral, maiores lucros e 

participação de mercado. 

Algumas das razões para que uma empresa 

invista em projetos de automação da produção, se-

gundo Groover (2011), são: aumentar a produtivida-

de, reduzir os custos do trabalho, reduzir ou eliminar 

as rotinas manuais e das tarefas administrativas, 

melhorar a qualidade do produto, diminuir o tempo 

de produção e evitar o alto custo da não automação.  

Diferentes técnicas foram desenvolvidas pa-

ra auxiliar uma empresa a identificar os pontos que 

agregam valor e a implantar a produção enxuta aos 

seus processos. 

Uma das ferramentas qualitativas da produ-

ção enxuta amplamente utilizada com a finalidade 

de eliminação de desperdício e consequentemente 

melhoria contínua é o Mapeamento do Fluxo de Va-

lor (MFV).  

Womack e Jones (2011) tratam o mapea-

mento do fluxo de valor como o simples processo de 

observação direta dos fluxos de informação e de ma-

teriais conforme eles ocorrem, detalhando-os visu-

almente e planejando um estado futuro com um me-

lhor desempenho. 

Assim como, para Krajewski et al. (2009) o 

MFV é uma ferramenta para produção de um “ma-

pa” visual de cada processo envolvido no fluxo de 

materiais e informações na cadeia de valores de um 

produto. Isso possibilita a utilização do MFV como 

forma de mensurar a eficiência após a implantação 

de uma automação industrial e, consequentemente, a 

melhoria do processo.  

Rother e Shook (2003) desenvolveram um 

método para confecção de um MFV. O primeiro 

passo para realizar um mapeamento é selecionar a 

família de produtos para a qual será feito o Mapa de 

Fluxo de Valor.  

Definido o objeto de estudo deve-se então 

desenhar a situação atual e listar todos os pontos 

potenciais de melhoria do processo. Estes pontos de 

melhoria irão corresponder ao mapeamento de fluxo 

de valor futuro. Depois de concluído o mapeamento 

da situação futura é importante que sejam listadas as 

ações a serem tomadas para a formação do plano de 

ação.  

Dentre os benefícios de se utilizar esta fer-

ramenta estão: a facilitação de visualização dos pro-

cessos individuais, a identificação de desperdícios, a 

aproximação de técnicas enxutas e a apresentação da 

relação entre fluxo de informações e material.  

Outra ferramenta que permite uma visuali-

zação sistêmica do desempenho global do sistema de 

produção é a simulação de eventos discretos. 

De acordo com Sakurada e Miyaka (2009), 

a simulação é uma técnica utilizada tanto para proje-

to e avaliação de novos sistemas, como para reconfi-

guração física ou mudanças no controle e/ou regras 

de operações de sistemas existentes.  

Kelton (1991) enfatiza o auxílio da simula-

ção no dimensionamento de recursos físicos e de 

mão-de-obra, em determinação de capacidade de 

produção e do tempo de ciclo, na identificação de 

gargalos e nas decisões operacionais.  

Nesse contexto, a empresa Connect Solu-

ções Industriais, com sede instalada no município de 

Chapecó, Santa Catarina, é uma empresa especiali-

zada no desenvolvimento de soluções tecnológicas, 

que oferece um amplo leque de serviços em automa-

ção industrial, controle de processos, desenvolvi-

mento de softwares e soluções para os mais diversos 

sistemas de manufatura.  

Por estar em constante contato com o ramo 

agroindustrial, a percepção para redução de gargalos 

de produção fica consequentemente mais aguçado, 

gerando ideias de melhoria que objetivam otimizar o 

processo como um todo, tanto quantitativo, quanto 

qualitativo.  

O problema abordado nesse trabalho refere-

se ao atual processo de rotulagem de caixas de ali-

mento congelado para exportação. Identificado como 

um dos principais gargalos no setor de expedição de 

uma cooperativa agroindustrial do sul do país. 

Atualmente, esse processo envolve um ele-

vado número de etapas e colaboradores, tornando o 

processo mais lento, ocioso e passível à reprocesso.    

Somados às dificuldades com a troca de 

produto dentro das caixas, ainda que os funcionários 

responsáveis pela aplicação das etiquetas estejam 

devidamente treinados para realizar a tarefa, elevam 

o custo operacional e o tempo de processo.  

Devido ao grande número de caixas etique-

tadas diariamente, em média 33546 unidades, existe 

uma elevada frequência de não conformidades quan-

to a troca de produtos e consequente desacordo com 

a legislação vigente dos países importadores. Além 

disso, essas desconformidades geram multas por 



órgãos regulamentadores e insegurança no cliente 

final.  

Conforme exposto anteriormente, a auto-

mação desse processo está diretamente relacionada 

com outra ferramenta do Sistema Toyota de Produ-

ção, chamada jidoka, uma vez que a automação 

permite transferir as atividades dos operadores para 

as máquinas.   

Alinhado com a necessidade de busca cons-

tante de melhorias, redução de custos e a segurança 

funcional do processo nas indústrias alimentícias de 

exportação, este trabalho vem de encontro com a 

missão e visão da empresa Connect Automação In-

dustrial.  

Juntamente com empresas parceiras desen-

volveu-se um produto inovador no mercado, que 

permite que o processo de etiquetagem seja efetuado 

de forma automática.  

  Com a implantação do novo sistema de 

rotulagem das embalagens secundárias de alimento 

congelado, espera-se obter a diminuição do número 

de etapas de processamento, uma vez que será exe-

cutado de forma automática. 

Os benefícios em relação a essa implanta-

ção estão na diminuição do índice de reprocesso, no 

lead time (tempo de atravessamento), e consequen-

temente no aumento da segurança e confiabilidade 

do sistema. 

A ferramenta foi escolhida por ser de fácil 

entendimento e por demonstrar claramente as etapas 

do processo, quem as realiza e tempos de processo, 

considerando que é uma peça fundamental para se 

permitir efetuar as melhorias e validar melhorias 

implantadas.  

Este documento apresenta um estudo de ca-

so aplicado em uma cooperativa agroindustrial da 

região sul. Responsável por grande porcentagem das 

exportações do país, atualmente conta com vinte e 

sete unidades distribuídas.   

O objetivo deste trabalho foi comprovar a 

eficiência da solução em automação desenvolvida e 

aplicada utilizando um comparativo entre os mape-

amentos de fluxo de valor atual e futuro em paralelo 

com a ferramenta de modelagem e simulação de 

eventos discretos. 

Como forma de aprimorar os estudos refe-

rente a comparação entre os mapeamentos de fluxo 

de valor, a situação do estado futuro será simulada 

em software de eventos discretos com o propósito de 

avaliar os resultados de melhoria e consequente im-

plantação da solução.  

Para alcançar o objetivo proposto, foi reali-

zado uma revisão teórica sobre mapeamento de fluxo 

de valor para melhoria de processos, assim como 

simulação de dados em software de eventos discre-

tos.  

A pesquisa é aplicada porque pretende uti-

lizar o embasamento teórico para testar na prática a 

eficiência desta ferramenta para estudos de análise e 

comprovação de melhoria com a automação de pro-

cessos.  

O artigo foi estruturado em três seções, 

sendo a primeira apresentando a metodologia apli-

cada, a segunda dispondo dos resultados e discus-

sões, e finalmente a conclusão.  

2   Métodos 

Uma revisão teórica sobre a ferramenta 

mapeamento de fluxo de valor e simulação de even-

tos discretos foram realizadas para alcançar o objeti-

vo proposto.  

Durante dez meses o estudo foi dividido em 

dois momentos. O primeiro momento para obtenção 

dos dados correntes da cadeia de valores da coopera-

tiva no período atual e o segundo momento após a 

implantação da solução em automação no processo 

rotulagem de caixas de alimentos congelados. 

Se tratando de uma métrica quantitativa do 

sistema enxuto de produção, realizou-se observação 

direta, coleta de métricas de tempo e distâncias co-

mo forma de coletar informações fundamentais do 

processo.  

Dentre as técnicas de estudo de tempos, pa-

ra orientar a coleta desses dados, este trabalho con-

templa a aplicação de duas técnicas fundamentais 

para medição direta do trabalho: a cronometragem e 

amostragem do trabalho.  

 

2.1 Fluxo de Valor  

 

Os princípios do mapeamento do fluxo de 

valor, de acordo com Gaspar (2014), são baseados 

na identificação e eliminação dos desperdícios en-

contrados a partir das observações dos fluxos. As 

atividades desnecessárias devem ser eliminadas e as 

atividades que geram valor devem ser mantidas e 

aumentadas. 

Entende-se por fluxo de valor todo conjunto 

de atividades que ocorrem desde a obtenção da maté-

ria prima até a entrega do produto ao consumidor. 

Ou seja, toda ação indispensável para tornar o mate-

rial um produto final. 

O mapeamento fornece uma visão global de 

todas as etapas pelas quais o produto passa dentro da 

empresa até chegar ao cliente, em termos de fluxos 

físicos e de informação (Moreira; Fernandes, 2001). 

 

2.2 Mapeamento Fluxo de Valor 

  

O Mapeamento do Fluxo de Valor é uma 

ferramenta estratégica da produção enxuta que viabi-

liza uma visualização ampla do processo. Com isso, 

a observação das etapas que somam e das que sub-

traem valor do produto é facilitada. De modo que os 

benefícios estão tanto na melhoria dos processos, 

como na eficiência produtiva. 



Lacerda (2013) retrata o MFV como uma 

visão sistêmica dos processos da organização. Esse 

método foi introduzido e aprimorado por Rother e 

Shook, (2003). O MFV é uma ferramenta da produ-

ção enxuta que se concentra mais nas questões rela-

tivas à redução do lead time do sistema e sua conse-

quente eliminação de desperdícios. Tendo as dimen-

sões de tempo como principal indicador.  

A ferramenta proposta por Rother e Shook, 

(2003) inicia na definição da família de produtos a 

ser mapeada. Depois disso é preciso identificar as 

atividades realizadas por determinados operadores e 

os tempos de processamento e de espera incorridos, 

tanto durante quanto entre as atividades. Essa etapa 

corresponde ao mapeamento de fluxo de valor atual, 

ou seja, no processo corrente. 

O próximo passo corresponde à análise das 

fontes de desperdícios, o que permite a implementa-

ção de um novo mapeamento, chamado mapeamento 

de fluxo de valor futuro. Esse mapeamento traz solu-

ções para os processos falhos identificados anterior-

mente.  

O último passo da ferramenta é o plano de 

ação, uma vez que permite que as melhorias sejam 

efetivadas através do mapeamento futuro.  

É importante destacar, segundo Krajewski 

et al. (2009), que o mapeamento do fluxo de valor 

utiliza um conjunto padrão de ícones para fluxo de 

materiais, fluxo de informações e informações ge-

rais.  

Uma vez se tratando de uma ferramenta de 

mapeamento qualitativa, Rother e Shook (2003), 

indicam a coleta de informações relevantes do pro-

cesso que devem estar presentes no mapeamento do 

fluxo de valor, tais como: 1) Tempo de ciclo (TC): 

tempo que leva entre um componente e o próximo 

saírem do mesmo processo; 2) Tempo de preparação 

ou setup (TR): tempo que se leva para mudar a pro-

dução de um tipo de produto para outro; 3) Tempo 

de utilização (TU): tempo de trabalho contínuo; 4) 

Índice de rejeição (IR); 5) Número de pessoas reque-

ridas para operar o processo (NO); 6) Número de 

variações de produto (NV). 

Esses indicadores devem constar tanto no 

mapeamento atual quanto futuro, uma vez que ser-

vem de referência para análise da melhoria do pro-

cesso. 

Ter um setup (tempo de preparação) rápido 

é um dos passos fundamentais para nivelar a produ-

ção. Possibilita-se assim, trabalhar em pequenos 

lotes e diminuir os estoques, aumentar a flexibilida-

de e atender mais rapidamente a demanda dos seus 

clientes (Nishida, 2011).  

O desenvolvimento gráfico dos mapeamen-

tos foi auxiliado pelo Software Visio 2016 da Micro-

soft, destinado a criação de fluxogramas e diagramas 

de processos.  

Em sequência ao processo de mapeamento estratégi-

co do estudo, os tópicos dispostos a seguir fazem 

referência às etapas de desenvolvimento. 

 

2.2.1 Definição do Objeto de Estudo 

 

Deve-se focalizar de forma clara em uma 

família de produtos a partir do consumidor. De 

acordo com Rother e Shook (2009), uma família é 

um grupo de produtos que passam por etapas seme-

lhantes de processamento e utilizam equipamentos 

comuns nos seus processos.  

 

2.2.2 Mapeamento Fluxo de Valor Atual 

 

O mapa do estado atual é um retrato instan-

tâneo do fluxo de valor na manufatura, por isso foi 

necessário acompanhar o fluxo do material pela pro-

dução desde a necessidade da etiqueta, do desenvol-

vimento, fabricação, armazenamento e abastecimen-

to até o momento que o produto é alocado na emba-

lagem secundária.  

Para o mapeamento atual é necessária a ob-

tenção de dados como tempo de ciclo, tempo de dis-

ponibilidade, estoque, distância percorrida, número 

de operadores por posto de trabalho e lead time da 

linha. Tanto durante, quanto entre as atividades. 

A coleta dessas informações é feita de basi-

camente três modos. Primeiro através de observação, 

ou seja, estando presente durante a produção e en-

tendendo o modo como o processo decorre.  

O segundo modo de inferir dados como 

tempos, é através da cronoanálise. As distâncias 

percorridas pelos materiais dentro da planta podem 

ser coletadas pelo responsável do setor de embala-

gens bem como com a utilização de trena digital e 

planta baixa da indústria. O terceiro modo ocorre 

por meio de entrevistas com os colaboradores, su-

pervisores e atuantes. 

Para o desenvolvimento do mapa de valor 

são necessários alguns passos. Disponibilizar as in-

formações do cliente é o primeiro passo para o de-

senvolvimento do desenho do mapa de valor, isso 

permite que saibamos qual a demanda diária e men-

sal por turno trabalhado.  

O segundo passo é a especificação das cai-

xas de processo, ou seja, quais etapas são especifi-

camente sobre o processo produtivo. Após isso, os 

indicadores quanto a tempos de processamento são 

preenchidos na caixa de dados.  

No terceiro passo, os dados do fornecedor 

são alocados, assim como no quarto passo os fluxos 

de informações externas e internas. No quinto passo, 

os estoques devem ser vinculados às etapas de pro-

cessamento.  

O último item a ser considerado no mape-

amento é a linha do tempo ou também chamada de 

tempo de passagem. Esta que tem a finalidade de 

apresentar os tempos que agregam valor ao produto, 



como o lead time e os tempos que não agregam valor 

ao produto, como tempo em estoque, em transporte, 

etc. 

 O lead time é definido pelo tempo que de-

terminado produto demora desde a alocação do pro-

duto na caixa até o mesmo ser embalado, ou seja, 

dividindo a quantidade em estoque pelos pedidos 

diários. 

O cálculo do takt time é o tempo que se de-

ve produzir uma peça para atender à demanda dos 

clientes, ou seja, tempo de trabalho disponível por 

turno divido pela demanda do cliente. O trabalho é 

considerado altamente repetitivo se o valor estiver 

abaixo de 10 segundos. Se estiver acima de 120 se-

gundos existem dificuldades quanto à padronização. 

O cálculo dos dias em estoque é dado pela 

divisão entre quantidade em estoque e quantidade 

pedida diariamente. 

 Tendo o mapeamento concluído, é preciso 

identificar as fontes de desperdício, ou seja, proces-

sos que não agregam valor ao cliente.  

 

2.2.3 Mapeamento Fluxo de Valor Futuro 

 

Após o mapeamento de fluxo de valor atual 

da linha de produção, é necessário mapear o cenário 

que se quer alcançar com as melhorias.   

Como uma forma de auxiliar a identificação 

de desperdícios e fluxos de melhoria, Rother e Shook 

(2009) desenvolveram alguns questionamentos, tais 

como: “A produção é puxada? ”, “Onde o processo 

pode ser de fluxo contínuo? ”, “Onde será necessária 

a utilização de “supermercado” para puxar a produ-

ção? ”, Os demais questionamentos são da seguinte 

ordem: “Quais melhoria de processos serão necessá-

rias para fazer fluir o fluxo de valor? ”. 

Depois de identificados os desperdícios, os 

mesmos devem ser analisados para buscar proposta 

de melhora para eliminá-los. Essa proposta desenca-

deia o mapeamento de fluxo de valor futuro. De mo-

do que o foco está nas atividades que não agregam 

valor.  

Dentre as melhorias buscadas com o plano 

de ação estão, a redução dos indicadores de tempo, 

retrabalho, mão de obra e o lead time, assim como 

aumento da eficiência e confiabilidade do processo.

  

 

2.4 Simulação de Eventos Discretos 

 

Como forma de complementar os estudos 

referentes às melhorias advindas da automação, uma 

forma bem simples e eficiente é a simulação de 

eventos discretos.  

Segundo Santoro e Moraes (2000) apud 

Pritsker (1986), simulação de sistemas é o processo 

de se construir um modelo lógico-matemático de um 

sistema real e de experimentá-lo, normalmente com 

auxílio de um computador.  

 O benefício geral de se aplicar a simulação 

é que permite uma visualização sistêmica do desem-

penho global do sistema de produção.  

 De acordo com Gaspar (2014) apud Kelton, 

1991, na produção, a simulação auxilia em dimensi-

onamento de recursos físicos e de mão-de-obra, na 

determinação da capacidade de produção e do tempo 

de ciclo, na identificação de gargalos e, por último, 

nas decisões operacionais.  

O software de simulação selecionadofoi o 

ProModel 2011, pela facilidade de acesso ao softwa-

re, utilização dinâmica e em especial por ter outros 

estudos já desenvolvidos nessa plataforma.  

O software possui uma interface de fácil en-

tendimento e bastante flexível, o que permite o de-

senvolvimento de diversos cenários para determina-

do processo. 

O Output Viewer é uma das extensões dis-

ponibilizada pelo software, recurso que permite a 

visualização dos resultados para cada estado deter-

minado.  

Para a construção do modelo é necessário 

definir os locais, as entidades, as redes e os recursos 

necessários que envolvem o processo. Na sequência, 

as etapas de processamento e as chegadas das enti-

dades devem ser vinculadas ao fluxo anteriormente 

definido.  

Tendo como base o cenário fornecido pelo 

mapeamento do fluxo de valor futuro, é possível 

realizar uma simulação no ProModel, para comple-

mentar os resultados quanto às melhorias advindas 

da automação no processo, tais como redução do 

número de operadores, diminuição do lead time e 

transporte.  

3  Resultados e Discussões 

Atividades como observação direta, coleta 

de métricas de tempo e distância, desenvolvimento 

interno do projeto de automação, testes de instru-

mentação, demonstração de funcionamento do equi-

pamento, testes de desempenho e aplicação final, 

foram realizadas na cooperativa agroindustrial, bem 

como na Connect Automação.  

Os resultados e discussões foram obtidos a 

partir dos estudos do processo de etiquetagem atra-

vés dos mapeamentos de fluxo de valor, bem como 

da simulação do estado futuro em software de even-

tos discretos.  

Houve complementariedade dos dados junto 

aos colaboradores da cooperativa, tais como: enge-

nheiro industrial, engenheiro de manutenção, super-

visor de produção e controlador de materiais, além 

dos operários do chão-de-fábrica.   

 

3.1 Solução Implantada na Cooperativa  

 

A solução da automação implementada co-

mo plano de ação no trabalho é composta por cinco 



etapas fundamentais. 1) ajuste de posicionamento da 

embalagem secundária sobre a esteira; 2) o sensor 

atuante identifica o tipo de produto, em embalagem 

primária, que compõe a embalagem secundária; 3) a 

informação do sensor é processada pelo controlador 

e enviada à impressora em forma de arquivo do de-

terminado produto; 4) o sensor de presença atuante 

da impressora identifica a presença de embalagem 

secundária e permite que a impressão ocorra direta-

mente na mesma; 5) o posicionamento da embala-

gem secundária é novamente ajustado à linha de 

produção. 

 
Figura 1. Esquemático da solução implementada. 

 

No desenho esquemático do projeto apre-

sentado na Figura 1, é possível observar a pré-

disposição dos equipamentos de instrumentação, 

assim como as etapas do processo de rotulagem da 

embalagem secundária.  

O equipamento permite o ajuste automático 

das informações que compõem o rótulo impresso, 

como data de fabricação e validade, peso e ainda 

adicionar um novo código de barras que permite a 

rastreabilidade do produto. 

 

3.2 Mapeamento do Fluxo de Valor 

 

A pesquisa desenvolvida possui uma abor-

dagem adaptada da proposta por Rother e Sook 

(2003), uma vez que o quarto passo, referente ao 

plano de ação, vem da solução desenvolvida e im-

plantada pela empresa. Ou seja, o mapeamento do 

fluxo de valor futuro foi realizado posteriormente ao 

plano de ação.  

Desse modo, o estudo permitirá comprovar 

a eficiência da solução implantada através dos dados 

obtidos com ambos os mapeamentos. Como por 

exemplo, melhoria de tempo de ciclo e tempo de 

preparação. 

 

3.2.1 Definição Objeto de Estudo 

 

Para desenvolver o mapeamento de proces-

so primeiramente foi necessário formular o problema 

de estudo. Nesse caso, a substituição do processo 

manual de etiquetagem por um equipamento auto-

mático. Etapa que possibilitou a observação de indi-

cadores de tempos. 

A empresa onde foi desenvolvido o estudo é 

uma cooperativa agroindustrial muito reconhecida 

pela abrangência de mercado. A unidade fica locali-

zada na região sul do país, cujos atuais produtos 

variam em 287 tipos, tendo como clientes o mercado 

interno e externo (Europeu, Asiático, etc.). 

A cooperativa utiliza etiquetas autoadesivas 

para identificar as caixas de alimento congelado, 

também chamadas de embalagem secundária. Este 

material pré-impresso possui campos em branco 

destinados a impressão de informações como data de 

fabricação e validade, que precisam ser diariamente 

completadas.  

A produção diária desta cooperativa é de 34 

a 36 mil caixas atualmente, divididas por seis linhas 

de produção, cada qual com seus produtos direcio-

nados.  

Para a realização do estudo, uma das linhas 

do mercado externo foi selecionada, pois possui uma 

alta exigência quanto à qualidade final e maior vo-

lume de produção diária, em torno de 3700 caixas. A 

diversificação de produtos nessa linha é de 4 tipos. 

Também se justificou devido ao fato de al-

gumas etiquetas terem sido trocadas e/ou possuírem 

inconformidades nas informações, acarretando na 

suspensão temporária de exportação pelo cliente 

final até que fosse apresentada uma solução concreta 

que corrigisse tais erros, no caso o equipamento pro-

posto por este estudo. 

 

3.2.2 Mapeamento do Fluxo de Valor Atual 

 

O processo de etiquetagem atual da coope-

rativa envolve um elevado número de colaboradores, 

estoque, transporte e lead time.  

Quando um novo produto é inserido na li-

nha de produção, existe a necessidade de desenvol-

ver novas etiquetas. A cooperativa possui um centro 

administrativo, onde se localiza o setor responsável 

pelo desenvolvimento gráfico de etiquetas.  

Para tal, um ofício com a solicitação de de-

senvolvimento é enviado para o setor por meio de 

um malote. Esse malote é coletado na cooperativa 

toda manhã às 10h, e levado até o centro administra-

tivo.  

O prazo para desenvolvimento dessa nova 

etiqueta é de uma semana. Depois de pronta é proto-

colado um documento onde constam informações 

importantes a respeito do mesmo, como cores, tama-

nhos, entre outros.   

Esse documento é enviado para órgãos re-

gulamentadores para aprovação, como o Serviço de 

Inspeção Federal (SIF), assim como para os diretores 

do setor de embalagem e direção geral da cooperati-

va.  

Sendo aprovado, uma solicitação de fabri-

cação é enviada para a gráfica, esta que tem uma 



semana como prazo de produção e entrega. Vale 

ressaltar que esse material é agrupado em ribbons de 

1000 etiquetas cada. Pela demanda total da produção 

são utilizados de 34 a 36 ribbons diariamente.  

O recebimento e estocagem do material en-

viado pela gráfica na cooperativa é de responsabili-

dade do setor de armazenamento.  

Em meio a esse processo, outro colaborador 

é responsável pela conferência das informações e 

especificações da remessa, por meio do documento 

aprovado previamente pela direção. Nessa análise, a 

remessa passa por conferência de tamanho, cor, en-

tre outros. Só depois do teste de qualidade o material 

é liberado para estocagem no depósito. 

Diariamente, o operador responsável pela 

organização das etiquetas nas linhas de produção 

verifica a programação da produção e se direciona 

até o depósito para coletar a quantidade e tipos de 

etiquetas necessárias.  

Essas etiquetas possuem um campo em 

branco, que se refere à data de produção e fabrica-

ção. Estes campos precisam ser impressos todos os 

dias, tendo em vista que é uma informação variável. 

Depois de coletar a quantidade de etiquetas 

necessárias, o operador encaminha as mesmas para a 

sala de impressão, onde outro responsável imprime 

as informações diretamente nas etiquetas.  

A partir desse ponto, as etiquetas estão 

prontas para a utilização. Desse modo, o operador 

pode abastecer os seis pontos de estoque dentro da 

produção. 

O operador responsável por colar a etiqueta 

na embalagem secundária durante a produção atua 

em três etapas: primeiro uma quantidade de etique-

tas é coletada no ponto de estoque intermediário, na 

sequência ocorre o empilhamento de 20 a 22 emba-

lagens e por fim, o material pré-impresso é destaca-

do e colado nas mesmas. 

Depois de rotuladas, gera-se constantemen-

te um estoque intermediário de caixas ao lado da 

linha de produção. Assim, os demais operadores 

podem alocar os produtos em embalagem primária 

dentro da embalagem secundária correspondente.   

O mapeamento de fluxo de valor atual pode 

ser observado na Figura 2. Estão destacados os flu-

xos de informações e materiais que envolvem o pro-

cesso desde a ordem de produção da etiqueta até a 

colagem da mesma na embalagem secundária.  

A Tabela 1 abaixo reportada mostra de 

forma sintetizada os valores resultantes de acordo 

com cada fluxo. Nela estão dispostos valores de lead 

time e tempo de passagem no âmbito global e local 

(na linha de miúdos), assim como tempo de estoca-

gem, transporte, número de recursos necessários e 

distância percorrida.  

Tabela 1. Indicadores resultantes do MFV atual. 

Fonte: Próprio autor. 

Vale lembrar que existe um controle de 

quantidade de etiquetas estocadas nos pontos inter-

Indicador MFV Atual Unid. 

Lead Time Total 1260  Seg. 

Lead Time Local 280  Seg. 

Tempo de Passagem Total 192,30 Horas 

Tempo de Passagem Local 56,21  Horas 

Tempo de Estocagem 192  Horas 

Tempo de Transporte 1090  Seg. 

Número de Recursos 20  Oper. 

Distância Percorrida 245  Metros 

Figura 2. Mapeamento fluxo de valor atual. 

 



mediários e a constante necessidade de reposição. 

O valor do takt time, calculado por meio da 

divisão do tempo de trabalho disponível por turno 

divido pela demanda do cliente, é igual a 14 segun-

dos. Dado que o tempo de trabalho disponível por 

turno é de 17,6 horas e a demanda do cliente é de 34 

mil caixas por dia.  

O valor do lead time no âmbito global é de 

1260 segundos, posto que na linha de miúdos é de 

280 segundos, conforme exposto no mapa visual.  

No que se refere à necessidade de colabora-

dores no processo, ao todo são envolvidos 20 opera-

dores envolvidos em todas as etapas reportadas aci-

ma. Somente na linha de miúdos são necessários 16 

operadores. O tempo de passagem no processo é de 

192,30 horas, bem como a movimentação de materi-

al por entre as etapas no processo atual é de 245 

metros.  

 

3.2.3 Mapeamento do Fluxo de Valor Futuro 

 

Identificado os gargalos da produção como 

o excesso de estoques gerados pelas etiquetas e tam-

bém o índice de erro por dia, foi possível identificar 

os benefícios atribuídos pela implantação da solução 

em automação.  

O mapeamento do fluxo de valor futuro é 

apresentado na Figura 3 abaixo. A melhoria é expos-

ta através da diminuição do valor do lead time, além 

da redução nítida das etapas de processamento en-

volvidas e dos tempos em estoque.  

No mapa do estado futuro, têm-se duas con-

siderações iniciais. A primeira, de que o fornecimen-

to de matéria prima passou de semanal para mensal, 

possibilitada pela autonomia da máquina. A segunda 

consideração refere-se à necessidade de produção de 

um novo rótulo, o desenvolvedor pode descarregar 

via rede diretamente na máquina, sem a necessidade 

de deslocamento físico. 

Na sistematização do processo futuro a ma-

nutenção preventiva do equipamento é realizada em 

terceiro turno, de modo que não interfere nos tempos 

de processamento. Vale lembrar que este mapea-

mento se refere somente à uma linha do frigorífico. 

Quanto às etapas de processo, primeiramen-

te é efetuada a alocação dos produtos em embalagem 

primária na embalagem secundária e somente então 

a mesma segue para a atuação da máquina. Desse 

modo, em uma segunda etapa é realizada a identifi-

cação automática do produto que compõe a caixa e a 

impressão do rótulo correspondente. 

 A Tabela 2 abaixo mostra os valores resul-

tantes do mapa futuro. Nela estão dispostos valores 

atualizados de lead time e tempo de passagem no 

âmbito global e local (na linha de miúdos), assim 

como tempo de estocagem, transporte, número de 

recursos necessários e distância percorrida.  

Tabela 2. Indicadores resultantes do MFV futuro. 

Fonte: Próprio autor. 

Indicador MFV Futuro Unid. 

Lead Time Total 84,5  Seg. 

Lead Time Local 84,5  Seg. 

Tempo de Passagem Total 216,17  Horas 

Tempo de Passagem Local 24,17  Horas 

Tempo de Estocagem 216  Horas 

Tempo de Transporte 620  Seg. 

Número de Recursos 12 Oper. 

Distância Percorrida 38  Metros 

Figura 3. Mapeamento fluxo de valor futuro. 

 



O takt time permanece o mesmo, uma vez 

que a demanda da produção não é influenciada ne-

gativamente pela etiquetagem. Somente permite que 

o fluxo seja sempre maior. Já o lead time é um fator 

bem evidente, o valor atual é de 84,5 segundos.  

 

3.3 Análise Comparativa entre os Mapeamentos  

 

Baseado nos valores obtidos através da aná-

lise comparativa dos mapeamentos de fluxo de valor 

atual e futuro é possível observar através da Tabela 3 

os indicadores de melhoria relacionados.  

Tabela 3. Indicadores resultantes do MFV futuro. 

Fonte: Próprio autor.  

A melhoria em relação ao lead time é signi-

ficativamente maior pois no mapeamento futuro 

ocorre a eliminação das etapas de coleta de etiquetas 

e impressão das informações. Quando analisado se-

paradamente, o lead time na linha de miúdos é mui-

to inferior ao anterior, desse modo a eficiência au-

menta em 70%. Outro fator de melhoria é a movi-

mentação de material dentro do processo, que me-

lhorou em 43% em relação a situação atual. 

Os tempos de passagem total e tempo de es-

tocagem são dados pelos valores positivos de ganho. 

Isso acontece porque no mapeamento futuro o tempo 

que o suprimento passa em estoque é maior que no 

anterior, apesar de ser em menor proporção.  

Cabe ressaltar que a sala de estocagem de 

material pré-impresso será eliminada, pois a auto-

nomia do equipamento instalado permite que a troca 

de suprimento seja feita apenas uma vez a cada 20 

dias. Isso significa que o espaço pode ser remanejado 

para outra finalidade.  

 

3.4 Simulação de Eventos Discretos 

  

 Tendo como base o cenário fornecido pelo 

mapeamento do fluxo de valor futuro, foi realizado 

uma simulação no software ProModel, para melhor 

contribuir com a análise de melhoria do processo 

com a implantação da solução em automação.  

 Nesse caso, houve a necessidade de consi-

derar outras etapas que envolvem o processo além 

dás destacadas no mapeamento. Como, por exemplo, 

a chegada e saída de produtos, bem como as esteiras 

de transporte de produto.  

 Na definição dos locais considerou-se as 

esteiras transportadoras, a mesa para alocar os pro-

dutos em embalagem secundária e o equipamento 

correspondente à solução implantada. A Figura 4 

expõe a alocação dos itens no software de simulação. 

 

 
Figura 4. Alocação dos componentes para simulação. 

  

Quanto às entidades, três tipos foram elencados: a 

embalagem primária, a embalagem secundária com 

produtos e a embalagem secundária com produtos e 

já rotulada. Ressaltando para o fato de que as enti-

dades se modificam durante as etapas de processa-

mento.  

 As redes e os recursos estão diretamente 

relacionados, uma vez que o recurso pode se movi-

mentar através da rede, e pode ser do tipo estático. 

No cenário simulado, os recursos são do tipo estáti-

co, pois não precisam se movimentar, apenas operar 

no local pré-definido.  

 Dentre os resultados de simulação fornecido 

pelo software Output Viewer, extensão do ProModel, 

estão os estados das entidades, os estados dos recur-

sos e os estados dos locais.  

 Quanto ao estado das entidades, exposta na 

Figura 4, a embalagem primária passou 28% do 

tempo em operação, o restante aguardando ou em 

lógica de movimento. Assim como a embalagem 

secundária já rotulada passou 88% do tempo em 

operação, o restante em lógica de movimento. O 

tempo médio das entidades em operação no sistema 

foi de 14,8 horas. 

 No estado dos locais, a média de utilização 

das esteiras transportadoras foi de 76% em operação. 

Bem como o equipamento desenvolvido passou em 

modo de operação apenas 14% do tempo, quando 

considerado o deslocamento de material como um 

todo.  

  O percentual de utilização dos recursos foi 

de 83%, uma vez que o número de operadores diá-

rios é igual a 12.  

Indicador Variação 
(Futuro - Atual) 

Unid. % 

Lead Time Total 1175,50  Seg. -93 

Lead Time Local 195,50  Seg. -70 

Tempo de Passagem 

Total 
-23,87  

Horas 

12 

Tempo de Passagem 

Local 
32,04  

Horas 

-57 

Tempo de Estocagem -24,00 Horas 13 

Tempo de Transporte 470,00  Horas -43 

Número de Recursos 8,00 Oper. -40 

Distância Percorrida 207,00 Metros -84 



 Com isso, dois fatores chamam a atenção 

para o cenário simulado, o primeiro de que o equi-

pamento implantado tem um baixo índice de utiliza-

ção, o que consolida a melhoria devido à possibili-

dade de aumentar à produtividade diária. O segundo 

fator é quanto a porcentagem de uso dos recursos, 

que se aproxima do máximo de utilização do tempo.  

 É possível observar que ambos fatores se 

relacionam, uma vez que para aumentar a produtivi-

dade do setor há a necessidade de ampliar os recur-

sos disponíveis.   

4  Conclusão 

 As organizações estão constantemente bus-

cando benefícios, como a redução do lead time e 

estoques, para justificar os altos investimentos por 

conta de soluções implementadas. 

 Nesse sentido o Sistema Toyota de Produ-

ção preocupa-se com a melhoria dos processos. Com 

esse trabalho foi possível observar que o Mapeamen-

to do Fluxo de Valor é muito mais que uma simples 

ferramenta da produção enxuta.  

Além de conceituar na prática o direciona-

mento para a melhoria, a aplicação da ferramenta 

mostrou-se muito útil quando utilizada para com-

provar a eficiência de um plano de ação previamente 

desenvolvido, visto que engloba de forma detalhada 

todos os processos envolvidos no fluxo. Outras van-

tagens dessa ferramenta são a visualização dos pro-

cessos individuais e a melhor identificação dos des-

perdícios e suas fontes.  

Os objetivos quanto a este estudo foram 

atingidos uma vez que foi possível provar a eficiên-

cia da utilização de uma solução em automação para 

realizar o processo de etiquetagem, possibilitado 

através da comparação dos indicadores resultantes 

dos mapeamentos de fluxo de valor atual e futuro. 

Bem como pela simulação do estado futuro em sof-

tware de eventos discretos, utilizado como comple-

mento no trabalho desenvolvido. 

Além da melhoria do lead time em 93% no 

âmbito global, sendo de 70% na linha retratada, o 

equipamento implantado na cooperativa permitiu 

uma redução de erros ao processo. Ambos fatores 

foram cruciais na contratação da solução e puderam 

ser comprovados. 

Como estudos futuros propõe-se o acompa-

nhamento dos equipamentos em todas as linhas da 

cooperativa, sendo possível analisar o retorno do 

investimento através dos benefícios advindos da au-

tomação de processos depois de um determinado 

tempo de funcionamento. 

Automatizar um processo é claramente van-

tajoso, poder comprovar essa eficiência através de 

indicadores de melhoria torna o sistema confiável.  
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