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RESUMO 

 O presente trabalho tem por objetivo explorar a possibilidade de uso de uma ferramenta 

de análise de sistemas de manufatura em conjunto com uma ferramenta computacional para 

simulação de linhas de manufatura. 

 Para o embasamento teórico deste trabalho foi feita uma revisão literária referente aos 

Sistemas de Manufatura, Cadeia de Valor, Mapeamento de Fluxo de Valor e Simulação 

Computacional. Onde são investigados os conceitos teóricos ligados a estas áreas. 

 No capítulo 3 deste trabalho é realizado um processo de análise comparativa entre três 

softwares, para verificar a adequação deles à técnica de Mapeamento de Fluxo de Valor. 

Técnica também conhecida como Value Stream Mapping (VSM), uma técnica do Sistema 

Toyota de Produção. 

 Por fim foram definidas algumas conclusões consideradas pertinentes ao trabalho, que 

se referem aos estudos realizados, o processo de análise, limitações do trabalho e sugestões 

para futuras pesquisas. 

  

 

  

 

Palavras-chave: Sistemas de Manufatura, Cadeia de Valor, Mapeamento de Fluxo de Valor e 

Simulação Computacional. 
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ABSTRACT 

 This study it has as objective to explorer the possibilities of using manufacturing system 

analysis tools in set a computational simulation tools. 

 To the theoretician bases of this work was made a literary revision of Manufacturing 

Systems, Value Chain, Value Stream Mapping and Computational Simulation. Where the 

theoretical concepts are linked at these areas. 

 The third chapter of this work presents a process of analysis using the concepts studied, 

to verify the adequacy to use three computational tools in set Value Stream Mapping, a tool of 

Toyota Production System. 

 Finally were defined conclusions about this work, like the research, the analysis 

process, the limitations and suggestions for future researches. 

 

 

 
Key words: Manufacturing Systems, Value Chain, Value Stream Mapping and Computational 
Simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

O presente estudo tem como objetivos apresentar o Mapeamento de Fluxo de Valor, 

uma ferramenta de macro análise de sistemas produtivos estática, técnica utilizada no Sistema 

de Produção Enxuta (Sistema Toyota de Produção), apresentar também conceitos ligados à 

cadeia de valor, simulação e realizar uma análise comparativa entre softwares na adequação 

deles ao Mapeamento de Fluxo de Valor.  

O Tema em estudo é a otimização de sistemas de manufatura a partir de ferramentas 

auxiliares de representação e avaliação de desempenho tais como “mapeamento de cadeia de 

valor” e “simulação”. Tema adequado ao desenvolvimento de uma dissertação de Mestrado 

em Engenharia de Produção. 

O problema abordado por esta pesquisa é de alta relevância, pois aborda o 

desenvolvimento de mecanismos e ferramentas práticas para a representação e avaliação do 

desempenho dinâmico de sistemas de manufatura. Considerando a necessidade cada vez 

maior de tomada de decisão rápida acerca do desempenho dos sistemas de manufatura e da 

tendência acelerada de implementação da manufatura enxuta nas organizações 

(especialmente) industriais, é imperativo que a complexidade e a dinâmica do sistema de 

manufatura sejam adequadamente representadas, gerando alternativas de (re)configuração 

factíveis e de desempenho superior. 

1.2 Definição do Problema 

Nos processos de negócios as estruturas de custos são um grande diferencial 

competitivo. Especialmente devido à divulgação e facilidade de acesso as novas tecnologias, 

as mudanças tecnológicas e concorrenciais passam a buscar processos de redução nas 

matrizes de custo de produtos e serviços. A idéia de “comprar bem é vender bem” cada vez é 

mais reforçada em atender ao mercado e não apenas ao objetivo do preço de venda desejado 

pela empresa. Desta forma o Princípio de “Não Custo” (Ohno, 1997 e Shingo, 1996) vem 

tomando dimensões quase que determinantes no sucesso ou fracasso das organizações no 

mercado. Segundo Ohno (1997) e Shingo (1996) o Princípio de “Não Custo” é o que rege 

desde a década de 60 os mercados de manufatura. Trata-se de um conceito de como a equação 

de formação de preços: Preço de Venda = Lucro + Custo Real, não pode ser aplicada em um 
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mercado competitivo com o repasse de custos ao consumidor. A idéia é que ao invés do 

fabricante verificar seus custos reais e definir qual o lucro deseja e assim definir o preço de 

venda, o mercado é que define o preço que está disposto a pagar devido à grande 

concorrência. Desta forma as variáveis Custo Real e Lucro é que têm de ser adequadas ao 

preço de venda possível de ser aplicado. Sendo assim, a única saída possível para as indústrias 

de manufatura obterem determinado lucro é reduzindo seus custos, este é o Princípio do “Não 

Custo”. 

Os processos de simulação computacional mostram-se como uma opção de redução 

sensível de custos na avaliação e melhoria dos processos produtivos (Banks et al, 2001). A 

macro análise da cadeia produtiva através do Mapeamento de Fluxo de Valor (Rother & 

Shook, 1999), gera a possibilidade de verificação quase que imediata de pontos a serem 

melhorados na rede produtiva estudada. 

Desta forma foi definido o problema: 

É viável utilizar o ferramenta Mapeamento de Fluxo de Valor do Sistema de Produção 

Enxuta, ferramenta de análise estática e em conjunto com um software  com objetivo de 

simular uma linha produtiva para otimizar Sistemas de Manufatura? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

- Avaliar e selecionar softwares aplicáveis para a modelagem e simulação de cadeias de 

valor na qual a lógica da produção puxada seja implementada. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

- Apresentar o que são Sistemas de Manufatura, Modelagem de Sistemas, Simulação e 

Mapeamento de Cadeia de Valor; 

- Apresentar a ferramenta Mapeamento de Fluxo de Valor; 

- Apresentar critérios de seleção e adequação de softwares aplicáveis ao Mapeamento de 

Fluxo de Valor; 

- Realizar uma análise comparativa entre três softwares e identificar qual deles melhor se 

adequou ao Mapeamento de Fluxo de Valor. 

1.4 Justificativa 

A atual situação de mercados mundiais é uma das mais integradas e ao mesmo tempo 



 

 3 

com mais barreiras na história da humanidade.  O mundo se dividiu em blocos econômicos 

após a queda do comunismo. A União Européia, o NAFTA e o Mercosul são três grandes 

exemplos destes blocos em formação. Blocos econômicos com intenção de explorarem 

mercados internacionais, mas em muitos momentos criando barreiras de proteção de mercado 

interno para entrada dos produtos concorrentes dos outros blocos.  

Esta nova configuração político-econômica mundial aproximou mercados consumidores 

e acirrou a concorrência entre produtores dos mais diversos ramos de atividades e portes. 

Destacando a indústria de manufatura existe uma mudança de abordagem nos processos 

produtivos devido a esta concorrência internacional. Mesmo as empresas restritas a um 

mercado nacional têm como concorrentes produtos provenientes de outros países com 

qualidade e preços similares.  

A indústria manufatureira na evolução dos seus processos produtivos, devido à 

necessidade de adequação aos mercados, mudou de um sistema de produção artesanal para 

Produção em Massa. E do processo de Produção em Massa, muitas indústrias direcionaram-se 

para o Sistema de Produção Enxuta. Isto não ocorreu e não ocorrerá com todas as indústrias. 

Modelos híbridos existem e surgem englobando componentes do sistema de produção em 

massa e do sistema de produção enxuta. 

Nestas mudanças de processos produtivos o objetivo é conseguir vencer os concorrentes 

e no mínimo garantir a sobrevivência do negócio, bem como atingir metas de lucros, 

participação de mercados e o sucesso empresarial. 

Este trabalho busca comparar entre três softwares, o que tem melhor adequação a uma 

ferramenta do Sistema de Produção Enxuta (Mapeamento de Fluxo de Valor). Isto tem como 

justificativa maior verificar a viabilidade da utilização do Mapeamento de Fluxo em conjunto 

com um software em um processo de análise de sistemas produtivos, que facilitará a 

visualização da cadeia de agregação de valor de uma linha de manufatura e quais as possíveis 

otimizações a serem realizadas, utilizando na melhor forma possível os recursos disponíveis 

com o menor investimento necessário no processo de análise.  

1.5 Estrutura do Trabalho 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos incluindo esta introdução: 

Capítulo 1 - Introdução: Aborda a Apresentação, Definição do Problema, Objetivos, 

Justificativa e Estrutura do Trabalho. 

Capítulo 2 - Revisão da literatura: Apresenta a estrutura conceitual do trabalho. Aborda as 
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definições e conceituações sobre Manufatura, Modelagem de Sistemas, Modelagem de cadeia 

de Valor, Técnica de Mapeamento da Cadeia de Valor (Mapeamento do Fluxo de Valor), 

Simulação de Sistemas de Eventos Discretos.  

Capítulo 3 – Comparativo entre Softwares na Adequação ao VSM: Apresenta a análise 

comparativa entre três softwares em utilização conjunta com o Mapeamento de Fluxo de 

Valor(VSM) e qual deles tem a melhor adequação ao VSM. 

Capítulo 4 - Conclusões e Recomendações: Apresenta as conclusões e recomendações finais 

do estudo.  

 Além dos citados capítulos, ao final são apresentados as Referências Bibliográficas e os 

Anexos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Sistemas de Manufatura 

Black (1998) afirma que a capacidade de converter matérias-primas em produtos está 

intimamente liga à história da humanidade. As idades da pedra, do cobre, do bronze, do ferro, 

a do aço e a atual dos materiais projetados sob medida (compostos plásticos e cerâmicos) são 

exemplos de fases de conversão de matéria-prima em produtos marcantes na história da 

humanidade. 

 Segundo Black (1998) o aumento na variedade de materiais, aumenta também a 

variedade dos processos de fabricação. Estes processos de fabricação são desenvolvidos para 

agregar valor aos materiais da forma mais eficiente possível com avanços tecnológicos que 

normalmente também geram aumentos de produtividade. 

Black (1998) destaca que para melhorias na produção deve ser utilizada uma abordagem 

sistemática levando em conta todos os fatores como materiais, pessoas e equipamentos 

(fatores complementares na fabricação). Para isto ser possível são necessários um amplo 

entendimento dos materiais, processos e equipamentos pelos tomadores de decisão, como uma 

imprescindível compreensão dos sistemas de manufatura. 

2.1.1 Definições de Sistemas de Manufatura 

 Fabricar é o termo econômico, segundo Black (1998), que significa fazer e 

disponibilizar produtos e serviços a fim de satisfazer as necessidades humanas. E manufaturar 

ou fabricar significa agregar valor aplicando esforço mental ou físico. Os processos de 

manufatura são combinados para formarem um sistema de manufatura. O sistema de 

manufatura recebe entradas e produz produtos para os consumidores.  

 Black (1998) apresenta quatro modelos clássicos de sistemas de manufatura, assim 

como cita um novo modelo de manufatura. Na Figura 2.1 podem ser vistos os quatro modelos 

clássicos de sistemas de manufatura. 

No modelo (a) é apresentado como modelo do layout funcional ou job shop. Neste 

modelo os equipamentos são agrupados por processos similares.  O grupo das fresadoras, o 

grupo das furadeiras, o grupo dos tornos é um exemplo deste tipo de distribuição. 

O modelo (b) representa o modelo de layout de linha ou flow shop, que é caracterizado 

por grandes lotes com máquinas para fins específicos.  
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O modelo (c) é o de layout de posição fixa ou project shop, é exemplificado pela 

construção de uma ponte. Neste tipo de modelo clássico de manufatura o projeto fica fixo em 

um local e os insumos necessários ao seu funcionamento vão até ele e fluem em torno dele. 

O modelo (d) é a representação do modelo de processo contínuo. O modelo de processo 

contínuo trata normalmente da fabricação de líquidos, pós e gases. Como uma refinaria de 

petróleo, por exemplo. 

O quinto modelo citado por Black (1998) é o modelo originalmente da Toyota Motor 

Company. Este sistema é conhecido como sistema Just-In-Time, Sistema Toyota ou Sistema 

Ohno, devido ao engenheiro conhecido como um dos criadores sistema Taiichi Ohno. Black 

(1998) descreve este quinto sistema como um sistema composto de células de manufatura 

interligadas que utiliza como única forma de controle de estocagem e de fluxo de informação 

o kanban1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Black (1998) ressalta que os gerentes de produção têm reconhecido que precisam 

examinar os seus sistemas de layout funcional e reestruturá-los para melhorar a eficiência 

global. E que as empresas de manufatura estão convertendo seus tradicionais layouts 

funcionais em células interligadas, com objetivo de enquadrar-se no modelo de Sistema Just-

in- time. 

 Entretanto, segundo Black (1998), estes modelos podem ser mesclados formando 

                                                
1 O termo kanban, bem como sua definição, será mais detalhado no decorrer deste trabalho. 

 

Figura 2.1 Layouts Esquemáticos de Quatro Sistemas Clássicos de Manufatura 
Fonte: Black, 1998 
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modelos híbridos, que é o mais comum de se encontrar nas empresas. De maneira que destes 

modelos podem derivar outros que tenham características não apenas de um único, mas de 

todos eles ao mesmo tempo e até outras características. 

2.1.2 Os Componentes de Sistemas Manufatura  

Segundo Black (1998) é importante diferenciar alguns termos relativos a sistemas de 

produção. O sistema produtivo é algo mais amplo, ele inclui o sistema de manufatura. O 

sistema produtivo abastece o sistema de manufatura com matéria-prima e informações 

necessárias ao seu funcionamento. O Sistema produtivo é ligado a toda empresa e inclui os 

sistemas manufatura. 

Tabela 2.1 Componentes de Sistemas Produtivos de Manufatura 

Termo Significado Exemplos 
Sistema produtivo (toda a empresa) A empresa inteira; todos 

aspectos de pessoal, máquinas, 
materiais e informações. 

Empresa que fabrica motores, 
planta de montagem, vidros. 

Sistema fabril ou de manufatura 
(conjunto de processos) 

Uma série de processos 
de fabricação resultando em 
produtos finais especificos; o 
arranjo ou layout para todos 
processos, equipamentos e 
pessoas. 

Séries de operações ou 
processos conectados; um 
sistema de layout funcional, em 
linha, de posição fixa, de 
processo contínuo, ou de 
células interligadas. 

Processo de manufatura/fabricação 
(máquina ou máquina ferramenta) 

Um equipamento 
específico projetado para 
realizar processos específicos.  

Solda-ponto, fresadora, 
tomo, furadeira de coluna, 
fundição em moldes, 
foIjamento. 

Tarefa (Job - algumas vezes 
chamado de posto) 

Um conjunto ou 
seqüência de operações 
realizadas em máquinas, ou um 
conjunto de tarefas realizadas 
por um trabalhador em uma 
posição numa linha de 
montagem. 

Operar a máquina, 
inspecionar peças, montar A 
em B. O operador da máquina-
ferramenta tem a tarefa de 
operar a máquina. 

Operação (algumas vezes chamado 
de processo) 

Uma ação ou tratamento 
especifico, o conjunto do qual é 
composta a tarefa de um 
trabalhador. 

Furar, dobrar, soldar, 
tornear, facear, fresar, extrudar. 
Coisas feitas por ou numa 
máquina. 

Ferramentas ou ferramental 
(ferramentas de corte, porta -
ferramentas) 

Os implementos utilizados para 
fixar, cortar, moldar ou 
conformar os materiais de 
trabalho; 

Brocas, punções, matrizes, 
moldes, grampos de fixação, 
pinças, morsas, eixos, etc. 

Fonte: Black, 1998 
 
 Black (1998) também afirma que um sistema de manufatura é uma coleção ou arranjo 

de operações e processos utilizados para fabricar um determinado produto e/ou serviço. Este 

sistema de manufatura é composto de equipamentos que são ligados aos processos e a 

organização destes processos. 

 Na Tabela 2.1 pode-se observar a hierarquia proposta por Black (1998) dos 
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componentes de um sistema produtivo e exemplos. 

 Segundo as definições relativas a sistemas produtivos de Black (1998), um Sistema 

Produtivo é composto de Sistemas de Manufatura. O Sistema de Manufatura é composto de 

vários Processos de Manufatura. Os Processos de Manufatura são utilizados sequeciadamente 

conforme uma Tarefa define, para serem realizadas as Operações. Por fim existem as 

ferramentas que são utilizadas nas Operações. 

 Black (1998) destaca que num sistema de manufatura o controle deve ser aplicado como 

um todo e não de apenas um processo ou um equipamento. Todo sistema de manufatura 

deveria ser controlado para regular níveis de estoques, movimentação de materiais pela 

fábrica, taxas de produção e qualidade do produto da forma mais eficiente.  

 Todos os usuários do sistema de manufatura deveriam entender como ele funciona de 

forma a ter uma visão sistêmica e de como as atividades realizadas pelo indivíduo têm 

impacto em toda cadeia na qual ele está inserido. 

2.2 Modelagem de Sistemas 

2.2.1  Definições de Modelagem 

Prado (2004) afirma que a análise de sistemas produtivos onde se realiza estudos de 

fluxos de materiais, pessoais e informações com objetivo de ter custos adequados e usuários 

satisfeitos é o processo de Modelagem de Sistemas. 

No processo de Modelagem utiliza-se de uma visão parcial do mundo real para realizar 

a criação de um modelo de parte deste mundo. Conforme Banks & Carson (2001) os objetos 

que interagem entre si são organizados para realizar o processo de modelagem. 

Conforme Seila (1995), geralmente um sistema é um grupo de componentes ou 

entidades que trabalham juntas com um objetivo comum. Estes sistemas podem ser grandes e 

complexos, como por exemplo, uma fábrica de automóveis, um aeroporto ou um sistema de 

telecomunicações. Um modelo é o artifício da representação simplificada e abstrata do 

sistema analisado. O processo de Modelagem é justamente a criação de um modelo 

representando simplificadamente a realidade. 

Pode-se então definir a Modelagem de Sistemas como um estudo que gera um modelo 

de sistema existente ou que poderá vir a existir. Este modelo terá como principais variáveis os 

objetos que incidem no funcionamento do sistema, para tentar representar da melhor forma 

possível a realidade. 
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2.2.2  Técnicas de Modelagem 

Segundo Banks et al (2001) os processos de modelagem podem ser divididos em quatro 

categorias: 

a - Criação de Modelos em Escala 

b - Criação de Modelos Simbólicos 

c - Criação de Modelos Analíticos 

d - Criação de Modelos de Simulação 

2.2.2.1 Criação de Modelos em Escala 

 A modelagem através da criação de Modelos em Escala pode ser entendida como 

criação de modelos físicos. Construídos com intuito de representar fisicamente de forma mais 

idêntica possível parte do mundo real, são representações do sistema real. 

 Exemplos desse tipo de modelo são as maquetes, modelos aerodinâmicos de veículos, 

modelos hidrodinâmicos de plataformas de petróleo, protótipos de carros, dentre outros.  

 Este processo de Modelagem é de grande utilidade para se analisar aspectos, que seriam 

difíceis ou impossíveis de serem efetuados por outro modelo, como aspectos estruturais, 

estéticos e funcionais do sistema estudado. Este processo de modelagem tem grande 

aplicabilidade para realização de testes funcionais de novos produtos. 

 Como contraponto a este processo de Modelagem, a baixa flexibilidade e a pouca 

capacidade de reutilização do modelo físico são pontos negativos que se destacam. 

Normalmente este processo de modelagem é feito de forma artesanal o que demanda 

normalmente muito tempo de execução e altos valores a serem investidos.  

2.2.2.2 Criação de Modelos Simbólicos 

 A modelagem através dos Modelos Simbólicos é muito utilizada para representar 

processos lógicos, fluxos de materiais e arranjo de equipamentos, servindo como uma das 

principais formas de documentação em projetos de sistemas industriais. Os Modelos 

simbólicos são as representações características de fluxogramas, cartas de processo e outras 

representações com elementos pictóricos, que utilizam os símbolos para representar ações e 

seqüências de atividades. Normalmente esses modelos têm baixo custo de realização. 

 Entretanto os Modelos simbólicos na maior parte das vezes, registram abstrações de um 

sistema real e sua capacidade de reproduzir muitos detalhes é restrita, o que gera a 

necessidade de construção de Modelos em vários níveis. Isto facilita de certa forma que se 
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visualize a lógica do sistema e não os detalhes, que é em muitos momentos de grande 

importância. Outra grande vantagem dos Modelos simbólicos é a vasta possibilidade de se 

criar um sistema próprio de símbolos, o que elimina os custos da alta especialização como o 

alto tempo de aprendizado e gera em alguns casos participação de indivíduos da cadeia 

produtiva no processo de elaboração e representação de sistema de produção, por exemplo.  

O Mapeamento de Fluxo de Valor também é uma técnica de Modelagem de Sistemas 

que se encaixa no processo de modelagem simbólica. Pois esta ferramenta usa um modelo 

iconográfico para representar sistemas produtivos de forma direta e objetiva. O tema 

Mapeamento de Fluxo de Valor será detalhado na seção 2.5. 

2.2.2.3 Criação de Modelos Analíticos 

 A modelagem através de Modelos Analíticos ou matemáticos gera soluções 

quantitativas utilizando formulações matemáticas. Neste processo de modelagem as fórmulas 

e os algoritmos de programação matemática são os meios utilizados. Os Modelos de 

programação linear que podem ser resolvidos pelo método Simplex (Pinto, 2001) são 

exemplos de Modelos Analíticos.  

 Os Modelos Analíticos podem ser classificados como estáticos (suas condições não se 

alteram com o tempo) ou dinâmicos e como determinísticos ou probabilísticos (quando 

consideram variações aleatórias).  

 O processo de modelagem analítica tem como desvantagens a abstração e simplificação 

demasiadas, que em muitos momentos resulta em muitas restrições difíceis de serem 

implementadas além de exigir pessoas com nível mais alto de qualificação e treinamento. 

2.2.2.4 Criação de Modelos de Simulação 

Segundo Prado (2004) a Modelagem de Sistemas tem como as duas principais técnicas 

a Teoria das Filas e a Simulação como técnicas mais conhecidas na resolução dos problemas 

de pesquisa operacional. Prado (2004) também destaca que a simulação é a técnica mais 

utilizada na atualidade. 

A simulação utiliza modelos matemáticos dinâmicos numéricos. Estes modelos têm a 

característica de poderem ser reproduzidos várias vezes, além de poderem ser reutilizados 

para outras simulações. Por trás destes modelos de simulação existe uma estrutura matemática 

que trabalha tanto com valores determinísticos como estocásticos. Uma das principais 

vantagens dos Modelos de simulação é a possibilidade de estudar um mesmo modelo sob 

diversas situações, como a variações instantâneas dos parâmetros do sistema, por exemplo. 
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O processo de simulação será aprofundado na seção 2.6. 

2.3 Modelagem da Cadeia de Valor 

O processo de agregação de valor a um produto ou serviço pode ser entendido como 

realizar ações físicas ou de cunho organizacional que levem ao um incremento no valor que o 

cliente estaria disposto a pagar para obter aquele produto ou serviço. 

O processo de observar e criar um modelo de representação do processo de agregação 

de valor de um sistema produtivo é de grande importância na identificação dos pontos 

responsáveis pela efetiva criação de valor para o cliente e a sustentabilidade do negócio. 

2.3.1 A Teoria da Vantagem Competitiva 

Porter (1990, 1993) apresenta a Teoria da Vantagem Competitiva que é relacionada à 

Cadeia de Valor. A Teoria da Vantagem Competitiva é baseada em uma análise dos padrões 

de concorrência empresarial e estratégias adotadas pelas empresas em atuação no mercado 

para obtenção de vantagem competitiva.  

Segundo Porter (1990, 1993) a estrutura industrial2 é regulada por cinco forças 

competitivas: ameaça dos fornecedores, ameaça dos compradores, grau de rivalidade dos 

concorrentes existentes, ameaça dos concorrentes potenciais e dos produtos substitutos 

(Figura 2.1). 

Porter (1993) destaca que as cinco forças determinam a lucratividade3 da indústria 

porque fixam os preços que as empresas podem cobrar, os custos que têm que suportar e o 

investimento necessário para competir. 

Segundo Porter (1990) os Fornecedores podem influenciar uma indústria na medida em 

que detenham poder de negociação suficiente para, através de uma elevação no nível de 

preços ou redução da qualidade dos bens e serviços fornecidos, afetar negativamente a 

rentabilidade da referida indústria. As condições que determinam o poder de pressão de um 

grupo de fornecedores são: 

- O grau de concentração e oligopolização. 

- A presença ou não de produtos substitutos na venda para a indústria. 

                                                
2 Porter (1990) define uma indústria como um grupo de empresas fabricantes de produtos ou serviços que são 

substitutos bastante aproximados ente si. 
3 Segundo Porter (1993) uma empresa é lucrativa se valor final criado pela empresa e que os compradores se 

dispõem a pagar, execede so custo coletivo de realizar todas as atividades primárias e de apoio. 
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- O grau de importância do produto fornecido para o negócio do comprador. 

- O grau de diferenciação ou de custos de mudança dos produtos fornecidos. 

- A ameaça de integração para frente por parte dos fornecedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Compradores segundo Porter (1990), exercem pressão sobre a indústria ao forçar 

uma redução dos preços, ao exigir melhor qualidade e ao incitar os concorrentes uns contra os 

outros. O poder de um grupo de compradores depende diretamente dos seguintes itens: 

- O grau de concentração ou do volume adquirido em relação às vendas do vendedor. 

- A facilidade de troca de fornecedor. 

- A ameaça de integração para trás por parte dos compradores. 

- O grau de conhecimento das condições de mercado por parte dos compradores. 

- O baixo nível de influência do produto da indústria na qualidade dos produtos ou 

serviços do comprador. 

Porter (1990) afirma que os Concorrentes Existentes alteram a estrutura industrial ao 

competirem por uma posição mais privilegiada no mercado. A rivalidade é tanto maior quanto 

seja a percepção que os concorrentes têm sobre a oportunidade de melhorar a sua posição. Os 

pontos que determinam diretamente o grau de rivalidade da concorrência existente são: 

- A quantidade de concorrentes. 

- Os custos fixos ou de armazenamento altos. 

- Barreiras de saída elevadas. 

- A ausência de diferenciação ou custos de mudança. 

Porter (1990) ressalta que os Concorrentes Potenciais modificam a estrutura industrial 

porque, ao tentar entrar no mercado, podem forçar uma redução dos preços ou um aumento 

dos custos dos participantes. Segundo Porter (1990) a ameaça de entrada em uma indústria 

depende das barreiras de entrada existentes conjuntamente com a reação que o novo 

Poder de Barganha 

dos Fornecedores 

Poder de Barganha 

dos Compradores 

Ameaça de Novas Empresas 

Ameaça de Novos Produtos ou 
Serviços 

Rivalidade entre 
competidores Existentes 

Figura 2.2 As Cinco forças Competitivas que determinam a competição na indústria 
Fonte: Porter, 1993 
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concorrente pode esperar por parte dos concorrentes já existentes. Desta forma as barreiras 

altas implicam uma intensa retaliação por parte dos concorrentes estabelecidos. 

Os Produtos Substitutos, conforme Porter (1990), influenciam a indústria oferecendo 

uma alternativa de preço-desempenho capaz de afetar o nível de lucratividade das empresas 

participantes. De maneira que quanto mais atrativa a alternativa de preço-desempenho 

oferecida pelos produtos substitutos, maior será a pressão sobre os lucros da indústria. 

Baseado nas cinco forças competitivas Porter (1990, 1993) apresenta três estratégias 

genéricas que uma empresa pode seguir:  

- Liderança em custo 

- Liderança em diferenciação 

- Liderança no enfoque. 

Porter (1990, 1993) afirma que ao adotar a estratégia de liderança em custo, a empresa 

objetiva minimizar seus custos, seja através do aumento substancial da escala de produção, 

seja por meio de um forte controle de custos e despesas gerais ou mesmo através da redução 

de custos em áreas como P&D, assistência, força de vendas, publicidade. 

A estratégia de diferenciação conforme Porter (1990, 1993), tem como objetivo 

diferenciar o produto ou o serviço oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado 

único ao âmbito de toda a indústria. Desta forma as fontes de diferenciação para uma empresa 

e seus produtos e serviços podem ser a marca, a tecnologia empregada, os serviços 

personalizados e a sua rede de fornecedores. 

Porter (1990, 1993) também afirma que com a estratégia de enfoque a empresa opta por 

atuar em um ambiente competitivo estreito dentro de uma indústria, como um segmento 

específico de clientes ou um determinado mercado geográfico ou nicho de mercado, por 

exemplo. Ao utilizar a estratégia de enfoque a empresa pode adotar um enfoque nos custos ou 

na diferenciação. 

 Segundo Porter (1990, 1993) estas três estratégias genéricas podem ser combinadas 

conforme a Figura 2.3.  

 Porter (1993) exemplifica como os fabricantes de navios se posicionam dentro destas 

estratégias. Os fabricantes japoneses seguem a estratégia de diferenciação, oferecendo barcos 

de alta qualidade com altos preços. Os fabricantes coreanos utilizam a estratégia de liderança 

de custos, pois oferecem barcos com boa qualidade, mas com custos mais baixos que os 

japoneses. Os construtores navais escandinavos bem sucedidos agem seguindo a estratégia de 

diferenciados localizados, pois se concentram em tipos especializados de navios que exigem 

tecnologia especializada de forma a obter preços elevados o bastante para compensar os 
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custos escandinavos, navios como quebra-gelo e de cruzeiros são exemplos. Porter (1993) 

destaca por fim os estaleiros chineses que são novos concorrentes. Estes utilizam a estratégia 

de enfoque nos custos, pois oferecem barcos simples, padronizados, a custos e preços ainda 

menores que os coreanos. 

                   VANTAGEM COMPETITIVA 

ÂMBITO COMPETITIVO 

 Menor Custo Diferenciação 

Alvo Amplo Liderança de Custos Diferenciação 

Alvo Limitado Enfoque nos Custos 
Diferenciação 

Focalizada 
 

Figura 2.3 Estratégias Genéricas 
Fonte: Porter, 1993 
 

Porter (1993) destaca que o pior erro estratégico para uma empresa é ficar no meio ou 

tentar simultaneamente usar todas as estratégias. Segundo Porter (1993) isso é a receita para a 

“mediocridade estratégica” e para o desempenho abaixo da média. Pois, adotar todas as 

estratégias ao mesmo tempo significa que uma não é capaz de alcançar nenhuma delas devido 

às contradições existentes ligadas a adoção múltipla delas. 

2.3.1.1 A Cadeia de Valor de Porter 

Segundo Porter (1990, 1993) para uma empresa obter vantagem competitiva sobre os 

rivais ela tem que proporcionar valor comparável para o comprador. Ou seja, apresentar maior 

valor agregado na percepção do comprador. Para isto ser possível a empresa pode 

desempenhar as suas atividades com mais eficiência do que seus concorrentes (menor custo), 

ou desempenhar as atividades de maneira excepcional de forma que cria maior valor para o 

comprador sendo possível preço maior (diferenciação). Porter (1993) afirma que para as 

empresas se utilizarem das estratégias da Teoria da Vantagem Competitiva é necessário, 

antes, apreender-se o conceito proposto por ele de Cadeia de Valor .  

O conceito de Cadeia de Valor, conforme Porter (1990, 1993), considera que uma 

empresa pode ser desagregada em suas atividades de relevância estratégica de forma que seja 

possível compreenderem-se o comportamento dos custos e suas fontes, bem como os 

potenciais de diferenciação. Desta maneira a empresa obtém Vantagem Competitiva ao 

executar estas atividades estrategicamente importantes com o menor custo possível, ou 

melhor, com os custos menores do que a concorrência. A Cadeia de Valor proposta por Porter 

(1990, 1993) é apresentada na Figura 2.4. 
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Porter (1990, 1993) afirma que as empresas criam valor para os seus compradores pelo 

desempenho destas atividades. O valor final criado por uma empresa é medido pelo que os 

compradores estão dispostos a pagar pelo produto ou serviço gerado.  

Conforme Porter (1993) agregar valor a um produto implica em executar uma ou mais 

atividades primárias em conjunto ou não com as de apoio, com um custo menor ou de uma 

forma melhor que os concorrentes.  

Porter (1990) também afirma que devido a complexidade cada vez maior das inter-

relações econômicas no contexto de mercado hipercompetitivo, dificilmente uma empresa 

detenha competência suficiente para dominar todas as atividades da cadeia de valor. Neste 

ponto Porter (1990) destaca as alianças estratégicas com outras empresas como uma ótima 

estratégia de se compensar as falhas de competência que a empresa apresente ao longo de sua 

cadeia de valor, através do compartilhamento de atividades com outras empresas que 

agreguem maior valor ao seu produto. 

Porter (1993) afirma que uma empresa é mais do que a soma de suas atividades. A 

cadeia de valores de uma organização é um sistema interdependente que também pode ser 

visto como uma rede de atividades que são unidas por ligações. Conforme Porter (1993) estas 

ligações funcionam a partir da maneira pela qual as atividades são executadas e afetam o 

custo ou a eficiência das outras atividades inseridas nesta rede de atividades. 

Segundo Porter (1993) a Cadeia de Valor de uma empresa está inserida em um contexto 

mais amplo de atividades que ele define como Sistema de Valores (Figura 2.5).  

Compras 
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Figura 2.4 Cadeia de Valores 
Fontes: Porter, 1990, 1993 
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Conforme Porter (1993) este Sistema de Valores inclui fornecedores de insumos, no 

caminho até o comprador final o produto da empresa passa muitas vezes pelas cadeias de 

valores dos canais de distribuição e por fim os produtos se tornam insumos comprados para as 

cadeias de valores de seus compradores que usam os produtos para realizar as suas próprias 

atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A Vantagem Competitiva, segundo Porter (1993), é cada vez mais função da maneira 

como uma organização pode administrar todo o Sistema de Valores em que está inserida. 

2.3.2  A Cadeia de Valor Segundo Bovet & Joas 

Bovet & Joas (2002) no seu artigo “A chave é a execução” afirmam que muitas 

empresas quando têm intenção de melhorar suas operações e aumentar a produtividade se 

concentram na redução de custos em todos os departamentos. Contudo esta pode não ser a 

solução mais inteligente, porque há outros fatores que interessam aos clientes, como rapidez, 

confiabilidade, serviço e possibilidade de escolha. Segundo Bovet & Joas (2002) vários 

pensadores da Administração dos Estados Unidos vêm discutindo de forma intensa sobre o 

ganho de eficácia com a terceirização de operações e constituição de uma cadeia de 

fornecimento que seja integrada e tenha rápida capacidade de responder aos clientes.  

Bovet & Joas (2002) propõem o que eles chamam de "desenho da rede de valor"  ou 

Value Net Design em inglês com o objetivo de analisar os pontos de agregação de valor na 

cadeia produtiva da organização. 

Segundo Bovet & Joas (2002) para as empresas alcançarem a excelência operacional 

devem concentrar seus esforços em dois pontos essenciais: a otimização do modelo de 

negócio existente e a reinvenção das operações. O enfoque em cima destes dois pontos é a 

base para o desenho da rede de valor. 

Cadeias de 
Valores do 
Fornecedor 

Cadeias de 
Valores da 
Empresa 

Cadeias de 
Valores de 

Canais 
(Distribuidores 
ou Varejistas) 

Cadeias de 
Valores do 
Comprador 

Figura 2.5 Sistema de Valores 
Fontes: Porter, 1990, 1993 
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2.3.2.1 Dois Pontos de Vista sobre a Cadeia de Valor 

Bovet & Joas (2002) afirmam que após o estouro da bolha de especulação da empresas 

ponto.com ocorrido no final do século passado, a fraqueza do conceito de que “a receita de 

bolo é tudo” ficou evidente. A receita de que empresas virtuais simplesmente substituiriam 

em pouco tempo, todas as empresas de cimentos e tijolos se mostrou como um embuste. 

Bovet & Joas (2002) afirmam que existem grandes oportunidades no comércio eletrônico, 

porém a lucratividade, a demanda estagnada, intensificação da concorrência, menores 

margens e estoques crescentes fizeram com que até as organizações mais tradicionais 

tivessem que recuar e obrigou todas a olhar com mais atenção para suas estruturas de custos. 

 As estruturas de custos voltaram a receber atenção dos executivos e segundo Bovet & 

Joas (2002), a reação mais comum dos executivos nas situações de redução de custos é cortá-

los em todas as áreas. Contudo o remédio pode se tornar um veneno e o processo de redução 

de custos atingir pontos de grande importância na agregação de valor para os clientes finais. 

 Bovet & Joas (2002) destacam que os cortes de custos também podem ter duas sérias 

conseqüências, a primeira é que estes cortes se concentram não no valor para o acionista em 

longo prazo, mas meramente nos custos em curto prazo. E a segunda conseqüência dos cortes 

de custos é que normalmente eles ignoram os fornecedores e os clientes, gerando em muitos 

momentos queda na qualidade de serviços e produtos. 

 Segundo Bovet & Joas (2002) o corte de custos sem a identificação do que os clientes 

querem e de como a empresa vai cumprir sua proposta de como irá agregar valor para eles é 

como “pilotar um avião no nevoeiro sem instrumentos”. 

O primeiro ponto de vista de redução de custos citado por Bovet & Joas (2002) pode ser 

visto na Figura 2.6 do lado esquerdo. 

 O segundo ponto de vista é do Avanço operacional (Figura 2.6 lado direito) proposto 

por Bovet & Joas (2002).  

Bovet & Joas (2002) afirmam que uma abordagem eficaz que pode causar um avanço 

operacional real é concentrar os esforços em dois focos. O primeiro é otimizar o plano de 

negócio existente, tanto para a empresa como para seus clientes. E o segundo é reinventar 

operações para dar suporte a um plano de negócio de próxima geração, que tenha como 

objetivo a otimização da estrutura operacional. 

O primeiro foco é Otimizar as operações, segundo Bovet & Joas (2002) significa 

concentrar esforços na melhoria na estrutura de custo, na satisfação do cliente e melhor 

utilização dos ativos de forma a aumentar valor em um projeto existente. 
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Bovet & Joas (2002) afirmam que o processo de otimização das operações é iniciado 

com identificação de quais são as prioridades do cliente e depois a estruturação das novas 

operações que aumentem o retorno sobre o investimento. Bovet & Joas (2002) também 

destacam que as novas estruturas operacionais devem ser avaliadas primordialmente na 

geração de valor agregado, não devendo ser avaliados apenas os impactos sobre os custos. 

O segundo foco é Reinventar as operações. Bovet & Joas (2002) descrevem que a 

forma de reinventar as operações deve ser iniciada de uma folha de papel em branco e a 

tentativa de responder uma questão: "Será que uma visão totalmente nova das operações 

consegue mudar a situação em meu setor?".  

Bovet & Joas (2002) afirmam que na maioria das vezes a proposta de reinvenção das 

operações de uma organização assume o que eles chamam de "value net design" ou desenho 

da rede de valor. Este processo de inovação operacional gera a possibilidade de propostas 

revolucionárias que trazem vantagens do ponto de vista econômico e dão ao inovador 

sustentabilidade nesta sua diferenciação competitiva. 

As abordagens de Otimizar as operações e Reinventar as operações, segundo Bovet & 

Joas (2002), fazem uso da tecnologia digital para gerar um nível de colaboração entre uma 

empresa, seus clientes e fornecedores que antes não se imaginaria. Estas abordagens sendo 

utilizadas de forma correta, possivelmente irão transformar a cadeia tradicional de 

 Cortes por 
toda a 

empresa 

Valor 

Escopo 

Custos 

Fornecedores Empresa Clientes 

Foco 

Ponto de vista tradicional 
“Reduzir custos” 
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Ponto de vista mais amplo 
“Maximizar valor” 

Redução de Custos 

Valor 

Escopo 

Custos 

Empresa Clientes Fornecedores 

Foco 

Otimização de 
custos 

Redução 
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Crescimento 
 da receita 
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rede de valor 

Reinventar 
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Figura 2.6 Dois pontos de vista sobre cadeia de valor 
Fonte: Bovet & Joas, HSM Managemet, 2002 
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fornecimento linear, fazendo com que os clientes a impulsionem a produzir e atender a suas 

necessidades e expectativas com velocidade, confiabilidade e gerando aumentos nos lucros. 

2.3.2.2 A Otimização Operacional 

Segundo Bovet & Joas (2002) Otimizar é agregar valor com melhor desempenho 

possível.  

O objetivo maior no modelo proposto por Bovet & Joas (2002) é Aumentar o valor 

para o Acionista, isto é feito através do Aumento do retorno sobre o capital investido. Estes 

aumentos podem ser obtidos através de dois caminhos que devem ser trilhados paralelamente, 

o Aumento do lucro líquido e da Redução do capital. Para Bovet & Joas (2002) o objetivo de 

melhoria de três variáveis financeiras é normalmente o caminho no processo de Otimização 

operacional que servirá para realizar o Aumento do lucro líquido e da Redução do Capital. As 

variáveis são Receita, Custo e Capital. Ao se buscar otimização operacional através destas três 

variáveis surge uma representação natural das oportunidades operacionais de uma 

organização. A Figura 2.7 representa segundo Bovet & Joas (2002) a Estrutura de otimização 

operacional. 

É importante ressaltar que o enfoque nas três variáveis financeiras citadas (Receita, 

Custo e Capital) deve ser realizado segundo Bovet & Joas (2002) de forma holística, ou seja, 

de maneira interdependente e complementar. Eles argumentam, por exemplo, que uma 

decisão que reduza os estoques pode não ser recomendada se também reduzir receitas e 

aumentar os custos operacionais. 

Bovet & Joas (2002) também ressaltam que para se obter sucesso na abordagem das 

variáveis Receita, Custo e Capital, é necessário que a organização tenha em funcionamento os 

chamados “ativadores de desempenho”. Os “ativadores de desempenho” são um processo de 

planejamento de operações e de vendas sólido, um sistema de gestão de desempenho apoiado 

em uma boa infra-estrutura digital, o suporte de uma infra-estrutura de capital humano e 

material internas necessárias e o acesso a fornecedores externos importantes. 

 A Estrutura da Otimização Operacional proposta por Bovet & Joas (2002) tem como 

alavancas operacionais para o aumento do lucro líquido e a redução do capital quatro linhas 

de ação (Figura 2.7). As duas primeiras são relativas ao aumento no lucro líquido 

(Crescimento da receita e Otimização dos custos) e as outras duas relativas a Redução do 

capital aplicado (Capital de Giro e Ativo Fixo). 

1 – Crescimento da Receita: O crescimento da receita, segundo Bovet & Joas (2002), pode ser 

obtido através da inovação em especial nas áreas de vendas e serviços, assim como uma 
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cadeia de fornecimento integrada, gerando para o cliente agregação de valor em especial no 

que diz respeito à velocidade, confiabilidade e conveniência nos produtos ou serviços. Isto irá 

criar um aumento na satisfação dos clientes que está intimamente relacionado com aumento 

nas receitas. 

 Bovet & Joas (2002) ressaltam que as cadeias de fornecimento integradas são 

ferramentas poderosas não só nos setores de alta tecnologia, como também nos que produzem 

commodities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Otimização dos custos: A redução de custos é considerada por Bovet & Joas (2002) como 

sendo um ponto chave da melhoria operacional. É de suma importância avaliar e montar da 

melhor forma possível a otimização da estrutura de custos existentes na organização nas áreas 

de fornecimento, fabricação, logística e administração, com o objetivo de criar valor para o 

cliente e otimizar o plano de negócio da empresa. A redução de custos sempre deve ser 

aplicada forma inteligente e crítica, para assim atingir o ponto ótimo na relação Custos e 

Satisfação do cliente.  

3 – Controle do Capital de giro: Um capital de giro enxuto é de grande importância em épocas 

de dificuldade econômica, uma vez que os estoques tendem a aumentar e o ativo realizável a 

perder valor nos períodos de baixa lucratividade. Um caminho proposto por Bovet & Joas 

(2002) é a redução da complexidade da oferta de produtos e serviços da empresa que um 

A estrutura da otimização operacional 

Figura 2.7 A Estrutura da Otimização Operacional 
Fonte: Bovet & Joas, HSM Managemet, 2002 
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ótimo caminho para reduzir a necessidade de capital de giro. A concentração nas linhas que 

são responsáveis na maior parte das receitas da empresa e redução das outras linhas de 

produtos é um exemplo de como a redução da complexidade de oferta pode ser um fator de 

redução de capital de giro. 

 Bovet & Joas (2002) exemplificam que em 1996 a IBM reduziu a complexidade de sua 

linha de produtos em resposta a um aumento de cinco vezes no número de modelos que ofere-

cia em relação aos três últimos anos. Apenas 10% de seus modelos geravam 90% de suas 

vendas, assim a empresa decidiu reduzir em 90% o número de modelos que vendia e manter 

apenas os produtos-chave que seus clientes desejavam. Esta mudança aumentou o giro de 

estoque de peças de alto custo em 60% e cortou os níveis de estoque em 50%. Isso melhorou 

acentuadamente a agilidade e a estrutura de custos da IBM, além de ajudar a aumentar sua 

participação no mercado naquele ano em 18%.  

 Paralelamente as ações de voltadas para otimização no uso do estoque devem ser 

executadas atividades de controle financeiro para que sejam controlados da melhor forma 

possível os sistemas de pagamentos e recebimentos da empresa. 

 Estas mudanças devem ter sempre em foco o aumento de valor para o acionista ao 

diminuir o volume de capital utilizado pela empresa. Este enfoque libera recursos para outras 

iniciativas e fornece flexibilidade financeira que é de grande importância em épocas de 

dificuldades econômicas. 

4 – Otimizar o ativo fixo: A otimização no uso do ativo fixo como a rede de elementos físicos 

envolvidos, Instalações, Escritórios e Propriedades, buscando identificar o que é essencial do 

que não é essencial é uma outra alavanca operacional proposta no modelo de Bovet & Joas 

(2002), também com o objetivo de reduzir a necessidade de capital investido submetido a 

ativos não-essenciais.  

 Neste ponto Bovet & Joas (2002) destacam que a terceirização e outros arranjos de 

compartilhamento de capacidade inovadores vem se tornando uma possibilidade de cada vez 

mais atraente para as empresas. A empresa pode vender ativos ou evitar sua compra, assim 

poderá reduzir a necessidade de capital o que permitirá que seus recursos sejam utilizados em 

iniciativas de valor mais alto que maximizem o uso do seu Know How. 

2.3.2.3 Reinventar o Desenho da Rede Valor 

Conforme Bovet & Joas (2002) a Otimização da estrutura operacional normalmente 

cria importantes ganhos em um plano de negócios. Porém, essas melhorias podem não ser o 

suficiente para que e empresa tenha um diferencial competitivo junto aos clientes.  
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Bovet & Joas (2002) afirmam que  para atender às exigências de precisão, velocidade e 

conveniência dos clientes, as empresas precisam reinventar suas operações de maneira a 

reunir a capacidade da tecnologia empresarial atual e mover-se para um desenho da rede de 

valor. 

Segundo Bovet & Joas (2002) o desenho da rede de valor transforma a cadeia de 

fornecimento para criar uma nova proposição de valor. Neste modelo de desenho da rede de 

valor, as cadeias de fornecimento tradicionais (lineares, rígidas e lentas) que empurram o 

produto para os clientes sem levar em conta as preferências individuais ou lucratividade, são 

substituídas por uma abordagem de valor que dá aos clientes a iniciativa. Os clientes na 

abordagem do desenho da rede de valor obtêm o poder de projetar e pedir seu próprio produto 

personalizado. Os pedidos neste sistema são atendidos por uma cadeia de fornecimento em 

rede que integra a empresa e os fornecedores. O que é gerado é um valor diferenciado para os 

clientes, a empresa e seus fornecedores. 

A Figura 2.8 apresenta o desenho da rede de valor proposto por Bovet & Joas (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No modelo apresentado por Bovet & Joas (2002) na Figura 2.7, a integração através de 

meio digital torna-se quase que intrínseco ao modelo de desenho de rede de valor. Nele é 

apresentado o cliente como elemento central com a possibilidade de escolha personalizando o 

seu produto ou serviço desejado e tendo como retorno respostas rápidas, precisas e confiáveis. 

 

Desenho da Rede Valor 

Figura 2.8 Desenho da Rede de Valor (value net design) 
Fonte: Bovet & Joas, HSM Managemet, 2002 

O desenho da rede valor conecta digitalmente as “operações” com um sistema front-end de 
“escolha” e um sistema back-end  “entrega” para criar uma nova proposição de valor atraente 
para um segmento-alvo de mercado. 
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fornecedores em rede. 
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O cliente enxerga apenas os processos de Escolha e Entrega, porém estes processos são 

digitalmente conectados as operações de elaboração do produto conforme a necessidade do 

cliente. A operações que são atividades ocultas do cliente, envolvem fornecedores e outros 

agentes colaboradores em rede.  

 Bovet & Joas (2002) afirmam que com a crescente procura por personalização rápida e 

barata, organizações de muitos setores estão começando a adotar esse novo modelo onde a 

agregação de valor para o cliente é o diferencial competitivo. 

2.4 Produção Puxada e Produção Empurrada 

A diferenciação entre os sistemas de produção empurrada e produção puxada é um 

ponto muito importante a ser esclarecido antes de ser apresentada a elaboração do mapa de 

estado atual. Segundo Slack et al (1999) num sistema de planejamento e controle empurrado, 

as atividades são programadas através de um sistema central e completadas em linha com as 

instruções centrais, como em um sistema MRP. Cada processo na linha de produção empurra 

o trabalho para o processo seguinte sem levar em consideração se o próximo processo irá 

utilizá-lo naquele momento. A coordenação dos centros de trabalho é feita através de um 

sistema central de planejamento de controle de operações. O que usualmente ocorre é que as 

condições reais não correspondem necessariamente àquelas que foram planejadas. Por isto na 

prática os sistemas empurrados em muitos momentos têm dentro deles tempo ocioso, estoques 

e filas. 

 Já em um sistema planejamento e controle puxado, segundo Slack et al (1999), o ritmo 

do fluxo trabalho e as especificações do que deve ser feito são definidos pela estação de 

trabalho do “consumidor”, que “puxa” o trabalho da estação de trabalho antecedente 

(fornecedor). O consumidor atua como o único “acionador” do movimento. Se uma 

solicitação não é passada para trás, do consumidor para o fornecedor, o fornecedor não é 

autorizado a produzir ou mover qualquer material. Uma requisição de um consumidor não só 

aciona a produção no estágio de fornecimento, ela também prepara o estágio fornecedor, para 

requisitar uma outra entrega de seus próprios fornecedores. Dessa forma, a demanda é 

transmitida para trás ao longo das etapas, a partir do ponto de demanda original pelo 

consumidor original. Assim o sistema de produção puxada tende a ter estoques em processo 

menores e possibilidades de redução de custos de produção se aplicadas com outras 

ferramentas de produção enxuta. 
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 Slack et al (1999) apresenta uma analogia da “gravidade” que facilita a compreensão 

dos conceitos de produção empurrada e puxada bem como a idéia que o primeiro resulta 

normalmente em estoque intermediários maiores que o segundo. A Figura 2.9 apresenta esta 

analogia onde num sistema empurrado cada etapa está em um nível mais baixo do que o 

anterior. Quando as peças são processadas em cada etapa, esta as empurra rampa abaixo para 

o próximo estágio. Qualquer atraso ou problema nesta etapa resultará nas 2 peças 

acumulando-se na forma de estoque. No sistema puxado, as partes não podem naturalmente 

fluir para cima, de modo que somente podem progredir se o estágio seguinte tiver necessidade 

de puxá-las. Desta forma a acumulação de estoque em processo não ocorre tão facilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Produção Empurrada versus Puxada: Analogia da Gravidade 
Fonte: Slack et al., p 248, 1999 

2.5 Técnica de Mapeamento da Cadeia de Valor 

O Mapeamento da Cadeia de Valor também conhecido como Mapeamento de Fluxo de 

Valor ou Value Stream Mapping (VSM), trata basicamente de focar uma família de produtos, 

gerar o Mapa de Estado Atual da linha de produção baseado na agregação de valor do 

produto, desenhar um Mapa de Estado Futuro e gerar um plano de implementação. A Figura 

2.10 apresenta uma representação esquemática do processo do Mapeamento de Cadeia de 

Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um sistema empurrado em que os materiais são movidos 

para a etapa seguinte logo que são processados 

Um sistema puxado os materiais são movidos somente 

quando a próxima etapa solicita. 



 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rother & Shook (1999) destacam que o estado atual e o estado futuro estão ligados de 

tal forma que para criar o mapa futuro deve-se verificar o presente e para se construir o 

presente deve-se pensar no futuro. O processo de geração de um mapa de estado futuro parte 

das informações obtidas do mapa de estado atual com o objetivo de implementar soluções 

enxutas no sistema produtivo. 

2.5.1 Objetivos do Mapeamento da Cadeia de Valor  

Womack & Jones (2004) afirmam que o objetivo do Mapeamento da Cadeia de Valor 

é colocar no papel todas as etapas do processo produtivo exatamente como ele opera para 

definir o Mapa de Estado Atual. Com isto ele objetiva questionar e buscar respostas para as 

seguintes perguntas para cada etapa do processo produtivo: 

- Essa etapa cria valor para o cliente? 

- A etapa é capaz de produzir um bom resultado sempre? 

- Essa etapa está sempre disponível? 

- A etapa é flexível para mudanças de um tipo de produto para outro? 

- A capacidade da etapa é adequada para que o produto não precise esperar no 

processo? 

- Ou existe capacidade demais? 

Pode-se perceber que os maiores objetivos do Mapeamento da Cadeia de Valor são 

visualizar como o sistema realmente agrega valor aos produtos e onde o sistema pode ser 

melhorado. 

2.5.2 Escopo do Mapeamento da Cadeia de Valor  

 O processo de mapear os pontos onde ocorre agregação de valor em um sistema 

Figura 2.10 O Mapeamento do Fluxo de Valor 
Fonte: Rother & Shook, 1999 
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produtivo pode ter um alcance bem amplo. Pode-se mapear o sistema produtivo deste a 

formação das moléculas de matéria prima na natureza até o processo de reciclagem de um 

produto após o descarte dele. A Figura 2.11 representa os possíveis níveis organizacionais de 

aplicação do Mapeamento, destacando que no processo de mapeamento o ponto de início 

onde deve ser realizado é em uma Planta Única. 

 O nível de processo é o nível mais básico de análise de atividades no sistema produtivo, 

consistindo nas operações que compõem a linha de produção. Furar, montar, retificar, soldar 

são exemplos de operações que estão no nível de processo. Rother & Harris (2002) e Harris, 

Harris & Wilson (2004) enfocam que neste nível a criação de fluxos contínuos dentro das 

células de material e de informação, é crucial para os processos funcionarem perfeitamente. 

 No nível de planta única, Rother & Shook (1999) destacam como análise de uma fábrica 

como o foco de análise e estudo para melhorias de produção. Este processo de análise é 

definido como Mapeamento de Fluxo de Valor. 

 O processo de análise e estudo múltiplas plantas ou de várias empresas é definido por 

Womack & Jones (2004) como sendo o Mapeamento de Fluxo de Valor Estendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O enfoque dado neste trabalho seguirá a mesma linha desenvolvida por Rother & 

Shook (1999). Este estudo se limitará à análise de “porta-a-porta” dentro da empresa. O 

processo de Mapeamento de Fluxo de Valor será abordado desde a entrega de matéria-prima 

pelos fornecedores até a entrega do produto ao cliente ao final da linha de produção. A Figura 

2.12 representa o escopo da realização do Mapeamento de Fluxo de Valor que será utilizado 

Nível do Processo 

Planta Única 

(Porta-a-Porta) 

Múltiplas Plantas 

Várias Empresas 

Figura 2.11 Nível organizacional para realização inicial do Mapeamento de Fluxo de Valor 

Fonte: Ghinato & Ferro, Fórum Lean Nordeste, 2003 
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no presente estudo. 

É importante destacar que o Mapeamento de Fluxo de Valor não é apenas do fluxo de 

material na linha de produção. O Mapeamento de Fluxo de Valor apresenta também o fluxo 

de informação. O fluxo de informação na cadeia produtiva é o que determina o que deve ser 

feito e quando fazê-lo. Os dois fluxos trabalham juntos, mas não necessariamente na mesma 

direção (Rother & Shook, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a definição do escopo do mapeamento do fluxo de valor segue o processo em si de 

Mapeamento. 

2.5.3 O Processo de Mapeamento da Cadeia de Valor 

 O Mapeamento de Fluxo de Valor parte de uma família de produtos, depois é criado o 

mapa de estado atual onde serão feitas as análises relativas ao sistema de funcionamento da 

linha de produção. Após isto será criado um mapa de estado futuro. Para que isto seja possível 

é necessária a existência de um responsável pelo fluxo de valor, o gerente de fluxo de valor. 

2.5.3.1 Selecionando uma Família de Produtos 

 Para o Mapeamento de Fluxo de Valor ser realizado é necessário escolher uma linha de 

produtos que tenham as mesmas características de produção. Não se trata da escolha de 

produtos com as mesmas características, mas sim produtos que tenham em comum a 

passagem pelos mesmos processos na cadeia produtiva sofrendo agregação de valor. A Figura 

2.13 apresenta onde deve-se iniciar o Mapeamento de fluxo de valor, na família de um 

produto. 
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Figura 2.12 O Escopo do Mapeamento do Fluxo de Valor 
Adaptado: Rother & Shook, 1999 
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 Rother & Shook (1999) argumentam que realizar o Mapeamento de Fluxo de Valor 

significa andar pela fábrica e desenhar as etapas de processamento (material e informações) 

para uma família de produtos de “porta-a-porta” na planta estudada. Estrutura-se o 

Mapeamento de Fluxo de Valor sendo realizado no nível de planta única.  

 Black (1998) aborda as famílias de produtos a partir da Tecnologia de Grupo. A 

Tecnologia de Grupo é uma técnica na qual peças similares são agrupadas em famílias. Uma 

família separada com base na fabricação teria o mesmo grupo ou seqüência de processos de 

fabricação. Desta forma com a Tecnologia de Grupo o layout funcional pode ser reestruturado 

em células. Cada célula sendo especializada em uma família de peças específicas. 

 O Léxico Lean (2003) define uma família de produtos, como um produto e suas 

variações que passam por etapas similares de processamento e equipamentos comuns. No 

Léxico Lean (2003) também é destacada a importância das famílias de produtos para os 

pensadores “enxutos”, pois elas são as unidades básicas de análise para os mapas de fluxo de 

valor. 

 Segundo Ghinato & Ferro (2003) a identificação de uma família de produtos consiste 

em verificar produtos que passam por etapas semelhantes de manufatura e equipamentos. A 

Tabela 2.2 apresenta o exemplo uma matriz de análise das etapas de processos e 

equipamentos versus produtos. 

 A identificação de uma família de produtos consiste em verificar quais os pontos de 

intersecção entre produtos e processos. No exemplo apresentado na Tabela 2.2 o Suporte de 

direção E e o Suporte de direção D podem ser considerados uma família, pois utilizam os 

mesmos processos e equipamentos existentes na cadeia. 

família de produto 

desenho do estado atual 

desenho do estado futuro 

Plano e Implantação 

Figura 2.13 Passo 1:  selecionando a família de um produto 
Adaptado: Rother & Shook, 1999 
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Tabela 2.2 Focalizar a Família de Produtos 

ETAPA DE PROCESSO E EQUIPAMENTO  

Solda 

a 

ponto 

Solda 

por 

Robô 

Remoção 

solda 

Pintura Montagem 

Manual 

Montagem 

Ferramenta 

Teste 

Eletrônico 

Suporte direção E X  X X X   

Suporte direção D X  X X X   

Braçadeira do 

Painel de 

Instrumentos 

 X    X X 

Trilho do Assento X    X X  P
R

O
D

U
T

O
 

Suporte do pára-

choque 

X     X  

Fonte: Ghinato & Ferro, Fórum Lean Nordeste, 2003 

  Black (1998) apresenta uma metodologia similar para identificação de famílias de 

produtos. Ele apresenta uma matriz para Análise do fluxo de produção. Nesta matriz os 

códigos das máquinas são escritos na linha horizontal superior e o número de identificação da 

peça na coluna vertical à esquerda. Então é realizada a identificação de grupos que utilizam as 

mesmas máquinas e reescreve-se a tabela colocando agrupadas as peças pertencentes a mesma 

família. A Tabela 2.3 mostra um exemplo da metodologia apresentada por Black (1998). 

Tabela 2.3 Identificação de Família de Produtos por Análise fluxo de produção  

N
º 

Pe
ça

 

Código da Máquina 
 

N
º 

Pe
ça

 

Código da Máquina 

 SE BR RET FR   SE BR RET FR 

1  X X X  2  X X  

2  X X   4  X X  

3 X  X X  1  X X X 

4  X X   3 X  X X 

Adaptado: Black, 1998 

 Na essência as duas metodologias partem da análise de operações em comum e 

agrupamento dos produtos que passam por elas. 
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2.5.3.2 Gerente de Fluxo de Valor 

 A definição de um responsável pelo fluxo de valor existente é fundamental para que o 

Mapeamento de Fluxo de Valor possa ser realizado e gerar resultados efetivos de mudança 

conforme planejado. 

 Womack & Jones (2004) destacam a importância de um gerente do fluxo de valor como 

o responsável por gerenciar e aperfeiçoar o fluxo de valor. Também ressaltam que é um erro 

comum nas empresas que apenas realizam o processo de mapeamento de fluxo de valor 

obtendo o Mapa de Estado Atual e criando um Mapa de Estado Ideal, não ter um responsável 

para aperfeiçoar o processo. Esse gerente é a pessoa que deve liderar o processo de 

mapeamento e assumir a responsabilidade por eliminar o desperdício do fluxo de valor de um 

produto, paralelamente implementando o fluxo contínuo e a produção puxada. 

 Rother & Shook (1999) descrevem como as seguintes tarefas de um gerente de fluxo de 

valor: 

- Relatar a pessoa mais influente da unidade os progressos da implementação enxuta; 

- Fazer as coisas acontecerem além dos limites funcionais e departamentais como uma pessoa 

de linha e não uma assessoria; 

- Liderar a criação dos mapas de fluxo de valor do estado atual e futuro, bem como do plano 

de implementação para sair do presente e chegar ao futuro; 

- Monitorar todos os aspectos da implementação das mudanças; 

- Caminhar e Checar o fluxo de valor, diariamente ou semanalmente; 

- Fazer da implementação uma prioridade máxima; 

- Manter e atualizar periodicamente o plano de implementação de mudanças; 

- Ter como foco ser uma pessoa que se envolve nos processos e é guiada pelos resultados. 

 O Léxico Lean (2003) define o gerente de fluxo de valor como o indivíduo com clara 

responsabilidade pelo sucesso de um fluxo de valor. O Léxico Lean (2003) ressalta que o 

gerenciamento de fluxo de valor se distingue das demais áreas da organização por ter 

responsabilidade sobre o fluxo de valor, mas não ter autoridade sobre o fluxo que fica por 

conta de cada departamento que controla os recursos, portanto o gerente de fluxo de valor 

lidera as mudanças em direção a melhoria do fluxo de valor através de influência e não por 

posição ocupada na linha de comando. Contudo deve ser lembrado que o gerente de fluxo de 

valor não é um assessor da cadeia de produção, mas participante dela. 

  O gerente de fluxo de valor é de grande importância para que sejam realizadas a 
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melhorias tanto nos processos, como no fluxo como um todo. O kaizen4 de fluxo que trata da 

melhoria do fluxo de valor e o kaizen de processo que é eliminação do desperdício, para 

ocorrerem conjuntamente precisam do elo de ligação entre a linha de produção e a alta 

administração este elo é o gerente de fluxo de valor. A Figura 2.14 mostra uma representação 

dos dois níveis de Kaizen (Fluxo e Processo) e como gradualmente o envolvimento e 

responsabilidade dos dois está ligado a Alta Administração e a linha de produção 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta gradação de responsabilidades e envolvimento deste a alta administração ao chão 

de fábrica, ocorre porque as mudanças por kaizen de fluxo e processo não são independentes. 

Elas fazem parte de mudanças no sistema produtivo como um todo e não pontualmente. 

2.5.3.3 Conceitos Utilizados no Mapeamento de Fluxo Valor 

 O objetivo do Mapeamento de Fluxo de Valor é analisar a situação de um sistema 

produtivo e propor melhorias nele. Após a seleção da família de produtos que terá seu sistema 

de produção estudado é realizado o desenho do seu estado atual. 

 Para ser realizado o desenho do mapa do estado atual é necessário definir alguns 

conceitos utilizados no mapa: 

T/C – Tempo de Ciclo/ “cycle time”. É a freqüência com que um peça ou produto é 

totalmente completada em um dos processos da linha de produção. Esse tempo inclui o tempo 

de operação mais o tempo requerido para preparar, carregar e descarregar os Materiais 

(Léxico Lean, 2003). 

                                                
4 Kaizen – Melhoria contínua de um fluxo completo de valor ou de um processo individual, a fim se agregar 

mais valor com menos desperdícios. (Léxico Lean, p. 38, 2003) 

KAIZEN DE FLUXO 

(Melhoria do Fluxo de Valor) 

KAIZEN DE PROCESSO 

(Eliminação do Desperdício) 

Alta 
Adm. 

Linha 
de 

Frente 

Foco 
Figura 2.14 Dois Níveis de Kaizen 
Fonte: Rother & Shook, 1999 
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VA – Tempo de Agregação de Valor / “Value Added Time”. É definido como o tempo de 

trabalho que efetivamente transforma o produto de maneira que o cliente está disposto a 

pagar. 

 

 

 

 

 

 

L/T - Lead Time. Definido como tempo que uma peça leva para mover-se ao longo de todo 

um fluxo de valor, desde o começo até o fim. É uma das mais importantes informações no 

processo de análise de mapeamento. A idéia é cronometrar o tempo desde a entrada na linha 

de produção até a saída. 

 

 

 

 

 

 Rother & Shook (1999) ressaltam que normalmente o tempo de agregação de valor é 

menor que o tempo de ciclo e este é menor que o lead time. Ou seja VA < T/C < L/T . 

T/R – Tempo de Troca / “changeover time”. Tempo necessário para realizar a mudança de 

tipo de operação em uma linha de produção. 

Tempo de Operação Efetiva. É o tempo de operação real da máquina, descontados tempos de 

troca e espera. 

Tempo Takt / “Takt Time” – É o tempo disponível para a produção dividido pela demanda do 

 

T/C 

Figura 2.15 T/C - Tempo de Ciclo 
Fonte: Adaptado de Rother & Shook, 1999 

Figura 2.16 VA - Tempo de Agregação de Valor 
Fonte: Adaptado de Rother & Shook, 1999 

Figura 2.17 L/T – Lead Time 
Fonte: Adaptado de Rother & Shook, 1999 
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cliente. O Tempo Takt é uma unidade tempo de referência informando de quanto em quanto 

tempo em média, a cliente precisa de uma peça produzida de acordo com o tempo disponível 

de produção. É uma métrica que servirá para definir o ritmo de produção. 

 Por exemplo, uma linha de produção com tempo total disponível diariamente de 8 

horas. Existe um intervalo de descanso regulamentar de 20 minutos realizado durante o turno. 

O tempo disponível total em segundos será 8 x 60 x 60 – 20 x 60 = 27600 segundos. 

Existindo pedidos mensais de 1230 peças do tipo A ocorerá uma demanda diária de 1230/22= 

55,91 aproximadamente 56 peças/dia. Logo: 

 Tempo Takt = (Tempo de produção disponível por dia / Demanda do cliente por dia) 

 No nosso exemplo: 

 Tempo Takt = 27600 / 56 = 493 segundos 

 Isto significa que a cada 493 segundos o cliente necessita de uma peça pronta. 

 O tempo takt foi usado pela primeira vez como ferramenta de gerenciamento na 

indústria alemão da década de 1930. Takt é um termo alemão de se refere a um intervalo 

preciso de tempo, como o ritmo definido por um metrônomo para uma orquestra. A 

Mitsubishi importou o termo na forma alemã nos seus esforços de produção de aviões no 

Japão. Posteriormente o termo foi adotado pela Toyota. O termo foi utilizado no inglês do 

final da década de 1980 e início da década de 1990 com a disseminação do pensamento 

enxuto (Léxico Lean, 2003 e Womack & Jones, 2004). 

 Rother & Shook (1999) ressaltam que a coleta de informações para construção do Mapa 

de estado atual deve ser feita enquanto se caminha ao lado dos fluxos reais de material e 

informações. As informações registradas em planilhas documentadas nos escritórios 

normalmente estão defasadas com relação aos dados reais. Portanto, não se deve tomar por 

base tempos padrão ou outras informações que não forem coletadas pessoalmente pelo 

indivíduo que estiver realizando o Mapeamento de fluxo de valor. Rother & Shook (1999) 

também orientam que todo o processo de construção dos Mapas de estado atual e futuro 

devem ser feito a mão e lápis, pois desenhar a mão irá concentrar o mapeador em no 

entendimento do fluxo e não em como utilizar o computador. 

 Neste trabalho não será seguida a recomendação de apresentar os Mapas de estado atual 

e futuro feitos a mão e com lápis, pois a proposta desta pesquisa é de unificar esta ferramenta 

analítica com a simulação computacional. 

2.5.3.4 O Mapa de Estado Atual da Empresa XYZ 

  Para ser montado o mapa de estado atual além dos conceitos supracitados, serão 
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necessários outros termos que serão apresentados conforme sejam utilizados no mapa e 

também uso dos ícones de representação dos elementos existentes na linha de sistema 

produtivo analisado. O anexo 1 apresenta os ícones utilizados no mapeamento de fluxo de 

valor. 

 Para criação de um mapa de estado atual se partirá de dados de uma empresa fictícia, a 

empresa XYZ. Este exemplo é baseado em um exemplo apresentado por Rother & Shook 

(1999). 

 A empresa XYZ produz dez tipos de produtos. No processo de mapeamento de fluxo de 

valor, a seleção de famílias de produtos gerou três famílias de produtos. A família alfa com 

três produtos, a família beta com dois produtos e a família gama com cinco produtos. 

 Algo extremamente importante é que o Mapa de Estado Atual não é a representação do 

layout da linha de produção, mas sim do fluxo de valor da linha de produção. Isto trás uma 

visão nova para processos muitas vezes vistos apenas através do desenho do layout de 

produção (Rother & Shook, 1999). 

 A família de produtos alfa é responsável por 70% da receita da empresa XYZ, por este 

motivo esta família foi escolhida para ser feito o mapa de estado atual dela. Os itens da 

família alfa são discos de aço feitos de chapas de aço carbono de 1,5 polegada de espessura 

com três diâmetros diferentes. Eles são dos tipos P, M e G. 

 Abaixo são descritos os dados relativos ao processo de produção da família alfa. 

Processos de Produção 

- Os processos de produção na empresa XYZ para família alfa consistem corte em chapa de 

aço carbono de 1,5 polegada de espessura com corte de plasma, realização de um furo no 

centro do disco, polimento na peça, embalagem, envio para estoque e o envio posterior para o 

cliente. 

- A troca entre os três tipos de discos (P, M e G) demora 1 hora no corte, 10 minutos no 

processo de furar e 10 minutos no polimento.  

- A empresa XYZ recebe chapas de aço do fornecedor semanalmente nas segundas-feiras. 

Requisitos do Cliente 

- 12000 peças por mês; 

 - 4000 peças do tipo P por mês; 

 - 4000 peças do tipo M por mês; 

 - 4000 peças do tipo G por mês; 

- A fábrica do cliente trabalha 2 turnos diários; 

- Uma entrega por dia na planta do cliente. 
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- Bandejas para pallets com 40 peças cada uma. O cliente só solicita número múltiplo de 40 

peças. Estas bandejas vão para o cliente com as peças e retornam para serem utilizadas 

novamente. 

Tempo de Trabalho 

- 20 dias em um mês; 

- Dois turnos de operação; 

- Oito (8) horas por turno, com hora extra se necessário; 

- Dois intervalos de 10 minutos durante cada turno. 

Departamento de Controle de Produção da XYZ 

- Recebe previsões por e-mail de 90/60/30 dias do cliente e insere no sistema MRP; 

- Recebe pedidos firmes do cliente todos os dias; 

- A XYZ gera e envia previsão de 6 semanas para o fornecedor de chapas de aço via MRP; 

- Compra chapas de aço carbono por pedidos semanais através de e-mail para o fornecedor; 

- Semanalmente define as necessidades de cada área baseada no sistema MRP, partindo da 

demanda dos clientes (níveis de estoque em processo, níveis de estoque de produtos acabados, 

tempos de paradas e refugos esperados); 

- Envia programação semanal para os processos de corte de plasma, furação, polimento e 

embalagem; 

- Envia programação diária das expedições a serem realizadas para o departamento de 

expedição. 

Informações do Processo 

1. Corte 

- Sistema de corte de plasma automático, sendo necessária colocação da chapa através de 

empilhadeira e fixação manual da chapa e a retirada manual das peças cortadas. As peças 

devem aguardar no estoque intermediário, após o corte para resfriamento. 

- Tempo de ciclo: 20 segundos 

- Tempo de Troca: 1 hora (de peça boa até peça boa) 

- Tempo Útil da Máquina de Corte: 90% 

- Estoque observado:  

 5 Dias de chapa para corte 

 6120 peças cortadas (Soma dos três tipos P, M, G) 

2. Furação 

- Colocação do disco na furadeira de coluna e furação manual, através de alavanca 

movimentada por operador. 
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- Tempo de ciclo: 13 segundos 

- Tempo de Troca: 10 minutos (de peça boa até peça boa) 

- Tempo Útil: 100% 

- Estoque observado: 4200 peças furadas (Soma dos três tipos P, M, G) 

3. Polimento 

- Processo realizando em uma polidora com colocação manual das peças com um operador. 

- Tempo de ciclo: 16 segundos 

- Tempo de Troca: 10 minutos (de peça boa até peça boa) 

- Tempo Útil: 100% 

- Estoque observado: 1920 peças polidas (Soma dos três tipos P, M, G) 

4. Embalagem 

- Processo manual com 1 operador. O operador pega as peças e às empilha verticalmente na 

bandeja e depois coloca o material em posição para ser colocado nos pallets. 

- Tempo de Ciclo: 28 segundos 

- Tempo de Troca: 0 segundos 

- Tempo Útil: 100% 

- Estoque observado: 2120 peças embaladas (Soma dos três tipos P, M, G) 

4. Departamento de Expedição 

- Retira peças do almoxarifado de produtos acabados e as coloca no caminhão para ser feita a 

entrega ao cliente. 

 O início do mapeamento de fluxo de valor é feito da direita superior, onde está o cliente 

final retornando para esquerda até os fornecedores. Desta forma definem-se os limites do 

Mapa de estado atual e iniciando do cliente identifica-se o que realmente está sendo agregado 

de valor para atendê-lo. 

 Representa-se o cliente com um ícone de fontes externas. Abaixo do cliente coloca-se 

uma caixa de dados onde é identificado o número de peças por mês exigidas pelo cliente e o 

número de turnos de trabalho do cliente. 

 Ligando o fornecedor ao processo produtivo há uma seta larga de deslocamento e um 

caminhão mostrando que nas segundas-feiras são entregues as encomendas de chapas de aço 

feitas pela empresa XYZ. Existe também uma seta larga com um caminhão saindo da empresa 

XYZ em direção ao cliente representando a entrega diária de peças prontas ao cliente. 

 Para representar os processos de produção envolvidos na manufatura da família Alfa, 

existem as caixas de processo com uma caixa de dados abaixo de cada uma delas 

apresentando os dados relativos a cada processo. Entre cada processo existe um triângulo 
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representando os estoques entre processos observados. 

 Para o sistema de produção funcionar precisa de informações para que seja determinado 

“o quê”, “quanto” e “quando” fazer. A representação destes fluxos de informação é feita 

através de setas que podem ser retas quando representarem fluxo de informação manual e em 

forma de raio quando representar fluxo de informação por meio eletrônico. Podem-se ver os 

fluxos de previsões de pedidos para 90/60/30 dias e pedido diário do cliente através de meio 

eletrônico até o Planejamento e Controle da Produção (PCP). No PCP as informações são 

processadas através do MRP. Gera e envia a programação semanal para os processos através 

de meio manual (setas retas) quanto cada processo deve produzir. O MRP também gera 

informações e envia para os fornecedores por meio eletrônico uma previsão para 6 semanas 

de encomendas de chapas e o pedido semanal de chapas. 

 Na parte inferior do mapa localiza-se a linha do tempo. Nesta linha do tempo existem 

dois níveis. No mais alto é representado o tempo que matéria-prima aguarda até efetivamente 

ter agregação de valor a ela. Na linha superior normalmente o tempo é expresso em dias. Na 

linha inferior é representado o tempo que ocorre agregação de valor, ele é expresso em 

segundos.  

 Os cálculos dos tempos nos dois níveis é muito simples. Na linha de tempos sem 

agregação de valor parte-se do número de peças exigidas pelo cliente por mês (12.000 

peças/mês). Este número de peças é divido pelo número de dias trabalhos em um mês pela 

empresa XYZ (20 dias): 

 

 

 Dividindo o número de peças nos estoques intermediários encontra-se o tempo de cada 

estoque para ser processado. Obterá-se então: 

6120/600 = 10,2 dias  4200/600 = 7 dias 1920/600 = 3,2 dias 2120/600 = 3,5 dias 

 Estes valores somados aos 5 dias de estoque de chapas totalizam 28,9 dias de lead time. 

Ou seja, a matéria-prima demora 28,9 dias desde a sua entrada na planta até a sua saída como 

produto acabado. No nível inferior da linha do tempo são colocados os tempos de agregação 

de valor que totalizam 77 segundos. 

 O Mapa de Estado Atual apresentado na Figura 2.18 é uma fotografia instantânea da 

linha de produção da empresa XYZ da família de produtos Alfa. A partir deste mapa podem-

se identificar quais pontos podem ser melhorados na linha de produção.  

 Pode-se concluir através da comparação na linha do tempo que o processo de agregação 

de valor ao produto é muito menor que o tempo em que a matéria-prima demora circulando na 

útildiapeças
úteisdias

mêsporpeças
_/600

_20

___12000 =
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planta sem ocorrer agregação de valor ao produto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Rother & Shook (1999) e Womack & Jones (2004) ressaltam não basta apenas fazer o 

mapa de estado atual. É necessário detectar os pontos de superprodução e outros desperdícios, 

criar um mapa de estado futuro, fazer um planejamento e executar as mudanças para sair da 

situação atual para a futura. 

2.5.3.5 O Mapa de Estado Futuro 

 A ferramenta de Mapeamento de Fluxo de Valor é uma ferramenta do Sistema Toyota 

de Produção que faz uso de uma série de conceitos do STP.  Portanto para ser criado o Mapa 

Fornecedor Cliente 
MRP 

Previsão 
90/60/30 dias 

Pedido Diário 

Previsão 

6 sem. 

Pedido Semanal 

E

Segundas 

 

Plataforma 

Expedição 

TC =20 seg 

TT =1 hora 

TU =90 % 

2 Turnos 

27000seg disp 

TC =28 seg 

TT = 0 

TU =100 % 

2 Turnos 
27000seg disp 

TC =16 seg 

TT =10 min 

TU =100 % 

2 Turnos 

27000seg disp 

Diário 

Programação Diária de 

Entregas 

12000 pças/mês 

 

 2 turnos 

Chapas 

5 dias 

2120 6120 1920 

Lead Time de 

Produção= 28,9 dias 
5 dias 

20 seg 

10,2 dias 3,2 dias 3,5 dias 

Tempo de Valor 

Agregado=  77seg 

Corte  

 

Embalar 

PCP 

Figura 2.18 Mapa de Estado Atual Família Alfa 
Adaptado de Rother & Shook, 1999 
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4200 
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de Estado futuro é necessário que seja feita à apresentação de alguns dos principais conceitos 

do Sistema Toyota de Produção que serão utilizados. 

 Ghinato (2000) apresenta uma representação dos principais componentes do Sistema 

Toyota de Produção através da Figura 2.19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo Ghinato (2000) os objetivos do Sistema Toyota de Produção são atender da 

melhor maneira possível os clientes produzindo com custo mais baixo, com menor Lead Time 

e com a mais alta qualidade produtos e serviços. 

 Ghinato (2000) apresenta as pilastras de sustentação do STP como sendo o Just-in-

Time, que é disponibilizar insumos certos, no momento certo, na quantidade certa, no local 

certo e o Jidoka ou Autonomação, que é a capacidade das máquinas funcionarem dotadas de 

inteligência e toque humano. Ghinato (2000) destaca que Jidoka é também disponibilizar ao 

operador ou às máquinas a autonomia de parar sempre que for detectado um erro. Monden 

(1984) refere-se a Autonomação como um sistema autônomo de controle de defeitos, que 

propicia o funcionamento da linha de produção com 100% dos produtos bons.  

 Segundo Ghinato (2000) o Just-in-Time é uma técnica que devido a sua divulgação no 

ocidente se confunde com o Sistema Toyota de Produção. Contudo ela é um componente do 

sistema de produção enxuta. O Just-in-Time tem nas bases do seu funcionamento os Fluxos 

Contínuos de material e de informação, que é a não retenção destes insumos em lotes 

Separação
 Homem/
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Figura 2.19 A Estrutura do Sistema Toyota de Produção 
Fonte: Ghinato, 2000 
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intermediários entre processos, o takt time e o sistema de produção puxada. O item 2.4 

apresentado neste trabalho mostra a diferença entre o Sistema de Produção Puxada e Sistema 

de Produção Empurrado. Na Figura 2.9 podem ser observados os dois sistemas assim como 

também a representação do fluxo contínuo no sistema de produção puxada onde ocorre um 

fluxo unitário entre as estações de trabalho. Este fluxo é uma representação da técnica Just-in-

Time, onde as peças fluem da esquerda para direita conforme as informações de solicitações 

de peças fluem da direita para esquerda. Este fluxo no sistema de produção puxada segue um 

ritmo. Este ritmo é o takt time que foi apresentado no item 2.5.3.3. O takt time é o ritmo que o 

fluxo de contínuo na produção puxada deve seguir. Pode-se identificar como elemento físico 

acionador no processo de produção puxada com o Just-in-Time como sendo o kanban.  

 O kanban é um sistema de cartões acionadores de processo na linha de produção. 

Womack & Jones (2004) afirmam o kanban é utilizado na etapa final de mudança de um 

sistema de produção empurrada com um sistema de MRP, para um sistema de produção 

puxada desconectado do MRP que deixa de enviar ordens de produção para cada etapa da 

linha de produção. Black (1998) reforça que um sistema de manufatura que trabalha 

utilizando Just-in-Time pode funcionar sem um sistema kanban, porém isto não 

recomendável. 

 Monden (1984) apresenta o fluxo de dois kanbans (um kanban de Requisição e Um 

kanban de ordem de produção) através da Figura 2.20.   

 

 

 

 

 

 

 

 O processo de funcionamento do sistema kanban consiste em uma operação 

subseqüente (A) necessitar de matéria-prima (a) então envia um cartão kanban para um 

processo anterior solicitando. A matéria-prima (a) estava em um estoque intermediário com 

um kanban de ordem de produção afixado nela. Ao ser retirada do estoque intermediário, a 

matéria-prima (a) irá com o kanban de requisição afixado nela para o processo (A) e o kanban 

a 

Linha de Máquinas 

(Um Processo Precedente) 
b 

Linha de Montagem 

(Um Processo Subsequente) 

B C 

Kanban de ordem de produção Kanban de Requisição 

Figura 2.20 O Fluxo de dois kabans 
Fonte: Monden, 1984 
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de ordem de produção ficando sozinho voltará para o processo precedente ativando a 

fabricação de matéria-prima (a) que voltará para o estoque intermediário. Este sistema é 

conhecido como Sistema de Kanban Duplo (Kanban de Duplo Cartão) segundo Black (1998) 

ou como kanban tipo A segundo Ghinato (2000). 

 Ghinato (2000) destaca que a aplicação da Jidoka ou Autonomação tem como pré-

requisitos uma quebra de paradigma da indústria tradicional que é a separação 

homem/máquina. O processo de separação do homem da máquina consiste em o operador 

afastar-se da máquina enquanto ela realiza uma tarefa e ele poder operar outra máquina 

simultaneamente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 A Figura 2.21 apresenta o conceito tradicional onde o operador, por exemplo, solta a 

peça acabada, fixa uma nova peça, inicia a operação da máquina e aguarda a máquina 

terminar para reiniciar o ciclo novamente soltando a peça acabada. Também na Figura 2.21 

pode-se observar o conceito de separação homem/máquina, onde um operador controla duas 

máquinas aproveitando o intervalo de espera de uma máquina, ele opera a outra. Monden 

(1984) e Ghinato (2000) ressaltam que para ser possível esta separação homem/máquina, o 

mais importante é que a máquina tenha a capacidade de detectar qualquer anormalidade e 

parar imediatamente. 

 Os elementos de detecção de anormalidades que evitam proativamente a execução 

irregular de uma operação são os dispositivos Pokayoke. Modem (1984) cita estes 

dispositivos como follproof (a prova de tolo), Baka-Yoke (a prova de besta, quadrúpede5) ou 

Pokayoke (a prova de falhas). Contudo, a forma mais comum na literatura de produção enxuta 

                                                
5 Tradução livre feita por Ghinato (2003) em sala de aula na disciplina Sist. de Produção II do PPGEP–UFPE. 
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Figura 2.21 A Separação Homem/Máquina 
Fonte: Ghinato, 2000 
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destes dispositivos serem citados é como Pokayoke, segundo Black (1998), Ghinato (1996 e 

2000), Léxico Lean (2003), Ohno (1997) e Shingo (1996).  

 Os dispositivos Pokayoke são elementos de controle de operações que evitam que 

atividades sejam executadas de forma errada preventivamente. Por Exemplo, uma peça que 

tem um furo que não permite ser colocada em uma posição incorreta, pois este furo não se 

acoplará em um pino de encaixe existente na máquina operatriz é um dispositivo Pokayoke. 

Um outro exemplo bem simples de um dispositivo Pokayoke é apresentado na Figura 2.22. O 

drive de leitura de disquetes 3,5” em um computador não aceita a inserção do disquete na 

posição errada. 

  

 

 

 

 

 

 

 Ghinato (2000) argumenta que os dispositivos Pokayoke são a maneira como o conceito 

Jidoka é colocado em prática permitindo a separação homem/máquina. 

 Segundo Monden (1984) e Ghinato (2000) os dispositivos Pokayoke são aplicados na 

causa raiz dos defeitos de forma que estes dispositivos utilizam o regime de inspeção 100% 

das operações. Ou seja, todos o produtos passam pela inspeção que evitará um possível 

defeito que poderia ser causado sem a utilização dos dispositivos Pokayoke. 

 Conforme Monden (1984) e Ghinato (2000) o Just-in-Time e a Autonomação ou Jidoka 

são apoiados pelo Heijunka, pelas Operações Padrão e pelo Kaizen. O Heijunka é o processo 

de nivelamento da produção onde é montada uma seqüência de montagem de diferentes 

modelos que se repetida ciclicamente fornece ao final do mês de produção todos os diferentes 

modelos demandados.  

 Segundo Ghinato (2000) as Operações Padrão tem como componentes o takt time, a 

rotina-padrão de operações e a quantidade-padrão de inventário em processamento. Assim 

como Monden (1984), Ghinato (2000) destaca que a padronização das operações é realizada 

para obter o máximo de produtividade através da identificação e padronização dos elementos 

 
Figura 2.22 Disquete 3,5” com um dispositivo Pokayoke. 
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de trabalho que agregam valor e da eliminação das perdas. 

 Conforme Ghinato (2000) o processo de Kaizen é o processo de melhoria contínua onde 

a padronização das melhorias torna a geração de melhorias estável de forma a agregar mais 

valor ao produto ou serviço com a eliminação das perdas. Este processo de melhoria contínua 

está atrelado à utilização do ciclo PDCA de Deming ver Figura 2.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo Ishikawa apud Ghinato (1995) o ciclo PDCA é composto pelo Planejar 

(Estabelecer metas e objetivos e Estabelecer o método), Executar (Educar e treinar e 

Executar), Verificar (Verificar os efeitos) e Agir (Agir Apropriamente). Contudo, o ciclo 

PDCA conforme Shingo apud Ghinato (1995) é na realidade composta de três fases Planejar, 

Executar e Verificar, pois a fase Agir deve estar já incorporada à fase Verificar. 

Ghinato(1995) ressalta que na essência a estrutura do ciclo PDCA continua a mesma, pois o 

componente Agir ficaria implícito na abordagem de Shingo. 

 Segundo Ghinato (2000) sem a estabilidade dos processos no Sistema Toyota de 

Produção toda a estrutura não funciona. Pois, sem a existência de uma forma sistemática de 

resolução de problemas ocorrerá um processo de “apagar incêndios”. 

 Ghinato (2000) destaca que no centro de todo o funcionamento do Sistema de Produção 

Enxuta está a segurança moral dos colaboradores da organização. Sem o apoio dos 

colaboradores da organização todos os processos do STP não terão suporte para funcionar. 

Como o desenvolvimento de um projeto enxuto está ligado às pessoas que o implantarão e 

participaram na criação de mudanças no sistema produtivo, mudanças que incorram em 

aumento de produtividade atrelado a demissões colocarão provavelmente a colaboração dos 

funcionários por terra.  

 Os conceitos apresentados acima serão importantes na apresentação do Mapa de Estado 
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Figura 2.23 Kaizen: Melhoria Contínua e Padronização 
Fonte: Ghinato, 2000 
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Futuro proposto que segue na Figura 2.24. Este Mapa de estado futuro é uma proposta para 

melhoria do Mapa de estado atual apresentado na Figura 2.18.  

 Rother & Shook (1999) apresentam oito questões que devem ser respondidas na 

montagem do Mapa de Estado Futuro: 

1 – Qual é o takt time da família escolhida? 

2 – A produção será para um supermercado de produtos acabados do qual os clientes puxam 

ou diretamente para expedição? 

3 – Onde pode se usar o fluxo contínuo? 

4 – Onde será necessário introduzir os sistemas puxados com supermercados? 

5 – Em que ponto único da cadeia de produção (Processo Puxador) ocorrerá à programação da 

produção? 

6 – Como será nivelado o mix de produção no processo puxador? 

7 – Qual o incremento de trabalho que será liberado uniformemente do processo puxador? 

8 – Quais as melhorias de processo serão necessárias para fazer fluir o fluxo de valor 

conforme as especificações do projeto do futuro estado? 

 Seguindo Rother & Shook (1999) para elaboração do Mapa estado futuro da Figura 2.24 

foram respondidas as perguntas acima. 

1 – Qual é o takt time da família escolhida? 

 A família Alfa conforme apresentado no item 2.5.3.4 tem os seguintes dados para 

cálculo do takt time:  

Tempo de trabalho disponível por turno: 28.800 seg – 600 seg = 28.200 seg 

Demanda do Cliente por turno = 600 peças / 2 turnos = 300 peças 

 

 

 O Takt time da família Alfa é 94 segundos. Isto significa que a XYZ deve entregar uma 

peça acabada a cada 94 segundos no final da linha de produção. 

2 – A produção será para um supermercado de produtos acabados do qual os clientes puxam 

ou será diretamente para expedição? 

 Segundo Rother & Shook (1999) a produção para um supermercado de produtos 

acabados é a melhor saída para iniciar a mudança no sistema de produção se não existir 

grande confiabilidade na demanda dos clientes e nas alterações que irão ser feitas na linha de 

produção. No exemplo de Mapa de estado futuro na Figura 2.24 se partirá de um sistema de 

produção para um supermercado de produtos acabados.  

 Neste sistema de supermercado os produtos são puxados pela expedição conforme os 

peças 300

seg 28.200

por turno Cliente doDemanda 

por turno disponível  trabalhode Tempo 
 takt time ==
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kanbans de retirada chegam nos pedidos diários. Os produtos acabados que estão 

armazenados neste sistema de supermercado têm junto a eles os kanbans de produção. O 

produto ao ser retirado com o kanban de retirada deixa o kanban de produção sem um 

produto. Este kanban de produção irá voltar para o setor de Corte / Furação / Polimento / 

Embalagem ativando o setor para fabricar um novo produto acabado que irá para o 

supermercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Onde pode se usar o fluxo contínuo? 

 Rother & Shook (1999) partem da análise de um gráfico de barras para comparar as 

operações existentes na linha de produção e o takt time. Baseado nos dados do exemplo 
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apresentado se obterá o gráfico de barras mostrado na Figura 2.25. Segundo Rother & Shook 

(1999) deve-se dividir o tempo total de trabalho pelo takt time (77 segundos dividido por 94 

segundos) obtendo-se assim o número de operadores necessários, 0,82 operador, ou seja, 1 

operador.  

 Na Figura 2.24 pode-se perceber que ficará uma única célula representando o fluxo 

contínuo de produção. 

4 – Onde será necessário introduzir os sistemas puxados com supermercados? 

 O objetivo desta questão segundo Rother & Shook (1999) é identificar em que pontos 

do mapa de estado futuro, além da resposta da questão 2, será necessário a colocação de 

supermercados. Na Figura 2.24 definiu-se que será necessária a colocação de um 

supermercado no setor de chapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inicialmente o fornecedor de aço entrega os pedidos semanalmente, contudo ele poderá 

se adaptar e atender a pedidos diários. Rother & Shook (1999) destacam que se for organizado 

o sistema de entrega do fornecedor de forma a atender vários outros clientes ao longo de um 

sistema de “entregas programadas” (“milk run”) deve ser possível conseguir o total diário de 

aço necessário. Isto pode ocorrer mesmo se o fornecedor não reduzir os tamanhos de lotes 

mínimos para entregas de chapas de aço, pois o somatório de pedidos atendidos dos vários 

clientes irá fechar os lotes mínimos. Sendo realizada a entrega de pedidos diários poderá se 

reduzir o estoque de chapas de 5 dias para 1,5 dia que é uma redução de 70% do estoque de 

chapas. Paralelamente a regularização do estoque, também será feita a estabilização da 

demanda para o fornecedor das chapas de aço. 

 Rother & Shook (1999) frisam que a programação feita através de kanbans para o 

fornecedores será mais precisa do que a previsão feita por um sistema MRP, pois ela irá 

Figura 2.25 Gráfico de Barras e o takt time 
Adaptado de Rother & Shook, 1999 
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requisitar realmente apenas o necessário. 

 Um ponto importante a ser destacado na questão de incluir os fornecedores no sistema 

de pedidos através de kanbans é destacado por Monden (1984). Monden (1984) apresenta a 

censura feita em 1977 no parlamento japonês pelo Partido Comunista Japonês e depois pela 

Comissão de Livre Comércio, que argumentavam que os pedidos de compra feitos por kanban 

são uma transferência de risco de produção da empresa que solicita o produto (no caso as 

indústrias Toyota) para o fornecedor que terá que arcar os custos de ter um estoque montado 

para atender as possíveis variações de demanda feitas através destes pedidos por kanban. 

Monden (1984) justifica que a Toyota como forma de solucionar estes problemas agiu em 

duas linhas de ações básicas. A primeira linha de ações foi reduzir para menos de 10 % a 

variação para mais ou menos entre as estimativas de produção mensal e o que efetivamente 

era solicitado através do kanban. A segunda linha de ações da Toyota foi apoiar a estruturação 

dos fornecedores para eles também utilizarem o Sistema Toyota de Produção nivelando a 

produção deles e se adaptando para a utilização do sistema kanban. 

5 – Em que ponto único da cadeia de produção (Processo Puxador) ocorrerá à programação da 

produção? 

 Percebe-se que no mapa de estado futuro na Figura 2.24 o ponto no processo de 

produção que será o Processo Puxador, onde entrará a programação será na célula Corte / 

Furação / Polimento / Embalagem. 

6 – Como será nivelado o mix de produção no processo puxador? e 7 – Qual o incremento de 

trabalho que será liberado uniformemente do processo puxador? 

 As questões 6 e 7 são interligadas de modo que é mais interessante respondê-las 

conjuntamente. 

 O processo de nivelamento da linha de produção é um dos mais importantes passos para 

a implantação do Sistema de produção Enxuta. 

 Liker (2005) ressalta que na Toyota um dos principais objetivos é eliminar a tríade 

Muda, Muri e Mura. 

 Muda é a não agregação de valor, o desperdício. Muri é o oposto, é a sobrecarga de 

pessoas ou de equipamentos. E Mura é o desnivelamento. Liker (2005) destaca que a 

eliminação da Mura pode ser visto como a resolução dos outros Ms. Ele justifica que em 

sistemas tradicionais de produção às vezes há mais trabalho do que as pessoas ou máquinas e 

outras vezes há falta de trabalho devido ao desbalanceamento do que será produzido na linha 

de produção. 
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 Segundo Liker (2005) o processo de nivelamento da linha de produção tem quatro 

benefícios. O primeiro é a flexibilidade para fabricar o que o cliente deseja quando ele deseja. 

O segundo é a redução do risco de não vender produtos. O terceiro é o uso balanceado de 

mão-de-obra e de máquinas. E o quarto benefício é ter a demanda uniformizada para os 

processos e para os fornecedores da planta. 

 Para se realizar o nivelamento é importante explicar o conceito de pitch. Segundo 

Rother & Shook (1999) e o Léxico Lean (2003) pitch é a quantidade de tempo necessária em 

uma área de produção para completar um contêiner de produtos. A fórmula para o pitch é 

definida como sendo: 

pitch = takt time x quantidade na embalagem 

 Rother & Shook (1999) destacam que normalmente o pitch é um valor entre 5 e 60 

minutos nas empresas de manufatura. Contudo isto não é um padrão e dependerá da linha de 

produção. Rother & Shook (1999) enfatizam que definido o pitch uma maneira de pensar é 

considerá-lo como a “referência de tempo para administração”. Baseado no pitch será feito o 

nivelamento da produção de forma compassada e uniforme.  

 No caso da família alfa exemplificada os pedidos são múltiplos de 40 que preencherão 

os pallets (Contêiner). O pitch da família alfa será 94 seg x 40 peças = 3760 seg = 62,7 

minutos. Isto significa que no nivelamento da produção o processo puxador deve deverá 

receber instruções para produzir a quantidade de uma embalagem (40 peças) sendo retirada a 

cada 62 minutos e 40 segundos. Serão necessários kanbans correspondentes a cada pitch. 

Como são 4000 peças de cada tipo P, M e G mensalmente e as embalagens serão com 40 

peças em 20 dias úteis por mês, serão 4000 : 40 : 20 = 5 kanbans para cada tipo de peça 

diariamente. Isto totalizará 15 kanbans para os três tipos de peças diariamente. O heijunka é a 
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Figura 2.26 Os Três Ms 
Fonte: Liker, 2005 



 

 50 

 

forma de como distribuir sequenciar estes kanbans. 

 Ghinato (2000) define o heijunka como a criação de uma programação nivelada através 

do sequenciamento de pedidos em um padrão repetitivo e do nivelamento das variações 

diárias de todos os pedidos para corresponder a demanda no longo prazo. Ghinato (2000) 

afirma que a programação da produção através do heijunka permite a combinação de itens 

diferentes de forma a garantir um fluxo contínuo de produção de forma a nivelar também a 

necessidade dos recursos de produção.  Liker (2005) e Rother & Shook (1999) destacam o 

quadro de nivelamento (heijunka box) como sendo uma das maneiras de viabilizar a liberação 

de quantidades pequenas e uniformes de trabalho.  

 Rother & Shook (1999) destacam que uma possibilidade seria de se colocar um 

sequeciamento em lotes de kanbans, no caso da família alfa os kanbans poderiam ser 

enviados para a linha de produção da seguinte forma: 

PPPPPMMMMMGGGGG 

 Rother & Shook (1999) afirmam que o envio de kanbans em lotes desta forma coloca 

por terra a flexibilização que se deseja na linha de produção. O objetivo é ter um fluxo de 

produção de forma nivelada produzindo lotes com trocas constantes de forma que o mix de 

produção das peças deve ficar com o seguinte sequenciamento: 

PMGPMGPMGPMGPMG 

 Ghinato (2000) e Rother & Shook (1999) destacam a importância de se realizar um 

processo de kaizen (melhoria contínua) de forma ter dispositivos que proporcionem a 

eliminação das perdas e seja possível a implementação do nivelamento com trocas rápidas 

sem falhas no tempo certo. Para isto ser possível surge a oitava pergunta. 

 8 – Quais as melhorias de processo serão necessárias para fazer fluir o fluxo de valor 

conforme as especificações do projeto do futuro estado? 

 Responder a questão oito é um dos principais desafios de como implementar o sistema 

de produção enxuta. Pois se trata de como viabilizar toda a implantação do Mapa de Estado 

Futuro proposto. Esta questão se desdobra em uma série de questões relativas a cada ponto 

que será alterado na linha de produção. 

 Para viabilizar os fluxos de material e de informação propostos no mapa de estado 

futuro serão necessárias as seguintes melhorias de processos: 

- Colocar um sistema de resfriamento que permita a transferência imediata do corte para a 

furação. Este resfriamento pode ser realizado também na furação com colocação do disco a 

ser furado imerso em fluido de corte, que também irá melhorar o desempenho no sistema de 

furação. 
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- Aumentar o tempo útil da máquina de corte. 

- Redução da soma dos tempos de troca no corte (1 hora), furação (10 minutos), polimento 

(10 minutos) e embalagem (0 minutos) de 80 minutos para 10 minutos. Este tempo de 10 

minutos foi obtido através do seguinte cálculo: 

 

 

 

 Desta forma será obtido o tempo de 10 minutos disponível para alterar o tipo de produto 

a ser fabricado. 

 A redução do tempo de troca de um tipo para outro de produto pode ser realizado 

utilizando as técnicas de Troca Rápida de Ferramentas que Shingo (1996) apresenta de forma 

extremamente clara e objetiva. O intuito das técnicas de Troca Rápida de Ferramentas é 

reduzir o tempo de set-up para iniciar uma operação. O Léxico Lean (2003) apresenta seis 

etapas de redução de set-up para reduzir o tempo necessário para a troca de um modelo de um 

processo da última peça do produto anterior até a primeira peça boa do produto seguinte: 

1 – Medir o tempo total do set-up do estado atual. 

2 – Identificar os elementos internos e externos, calculando os tempos individuais. 

3 – Converter o máximo possível de elementos internos em externos. 

4 – Reduzir o tempo dos elementos internos restantes. 

5 – Reduzir o tempo dos elementos externos. 

6 – Padronizar o novo procedimentos. 

 Estas melhorias estão representadas no Mapa de Estado Futuro na Figura 2.24. Contudo 

é importante ressaltar que não serão as únicas melhorias necessárias. Pois num processo de 

mudança de linha de produção como este os problemas surgirão, o que fará com que o 

empenho dos envolvidos no projeto seja peça chave para que as melhorias ocorram, voltando 

novamente como Ghinato (2000) destaca que a participação dos empregados da empresa é um 

elemento fundamental. 

 Seguindo Rother & Shook (1999) é interessante montar um quadro comparativo entre a 

situação do mapa de estado atual (Figura 2.18) e o mapa de estado futuro proposto (Figura 

2.24) com relação ao Lead time.  

 A Tabela 2.4 apresenta a Melhoria do lead time total de produção. Nesta tabela a coluna 

total de giros de estoque foi obtida através da seguinte equação: 
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 O número de dias úteis por mês é de 20 dias. 

Tabela 2.4 Melhoria do lead time da empresa XYZ 

 Chapas Estoque em trânsito 

Corte/Furação 

/Polimento/Embalagem 

Produtos 

Acabados 

Lead Time de 

Produção 

Total de 

Giros de  

Estoque 

Antes 5 dias 20,4 dias 3,5 dias 28,9 dias 8 

Depois6 1,5 dia 0 dia 1,5 dia 3 dias 80 

Adaptado de Rother & Shook, 1999 

  Segundo Rother & Shook (1999) os impactos do nivelamento da produção são maiores 

ainda do que a implantação inicial do fluxo contínuo e da produção puxada. 

2.5.3.6 Plano de Trabalho 

 Liker (2005) e Rother & Shook (1999) destacam que para ser possível a mudança para 

sair do estado atual e chegar ao estado futuro proposto é necessário um Plano de 

Implementação que defina como será feito o processo de mudança. 

 Liker (2005) afirma a utilização de seminários Kaizen é uma das melhores formas de 

definir “o que, quando e quem” para se realizar as mudanças. Nestes seminários Kaizen as 

atividades de implementação podem incluir: 

- Redistribuição de áreas de trabalho para facilitar o fluxo unitário das peças. 

- Organização do local de trabalho (5S e indicadores visuais). 

- Criação de instruções de trabalho padronizadas. 

- Revisão de procedimentos coorporativos. 

- Recriação de formulários e documentos. 

- Atividades de solução de problemas para revelar as causas de problemas de qualidade. 

- Especificações ou mesmo mudanças para qualquer tecnologia de informação necessária 

para sustentar o processo melhorado. 

- Treinamento de pessoas no novo processo. 

 Liker (2005) também destaca que nestes seminários kaizen provavelmente vários 

problemas abordados não terão solução imediata. Muitas mudanças dependerão dos clientes e 

outras da aprovação da alta gerência. Neste ponto é interessante destacar o Rother & Shook 

(1999) colocam. Rother & Shook (1999) ressaltam que após se dividir a implementação em 

                                                
6 Depois da implantação do Fluxo Contínuo, Produção Puxada e Nivelamento da produção. 
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etapas e criar um Plano de Fluxo de Valor que defina o que exatamente se deseja fazer, a 

administração média e alta de empresa deve assumir publicamente que concorda com o 

documento que representa o Plano de Fluxo de Valor, preferencialmente assiná-lo e se 

empenhar ao máximo para que ele seja cumprido. Isto implica na administração se envolver 

nos processos no nível do chão de fábrica e saber como eles funcionam a ponto de poder 

ensinar como eles operam. 

 Rother & Shook (1999) destacam que este envolvimento é de suma importância para 

mostrar o comprometimento da administração de organização para implementação das 

mudanças. 

2.6 Simulação de Sistemas de Discretos 

Pidd (1994) afirma que para realizar mudanças em sistemas pode-se escolher três 

caminhos possíveis: 

 1 - Tentar implementar o que se deseja no mundo real, ou seja, alterar o sistema que 

está em funcionamento ou implementar um novo. Isto traz sérios riscos. 

 2 - Criar um modelo matemático para representar a situação estudada e realizar um 

estudo. Este modelo provavelmente atenderá bem sistemas pequenos como filas, porém com 

sistemas maiores e complexos se tornará inviável a análise. 

 3 – Realizar uma simulação computacional de um modelo do sistema de interesse e 

testar possibilidades de mudanças nos parâmetros do modelo para obter possíveis resultados 

no sistema real. 

 A simulação é uma ferramenta poderosa de análise na solução de diversos problemas 

relacionados a processos, manufatura, dentre outros, especialmente quando o crescente 

aumento da competitividade entre os sistemas produtivos com a globalização, torna de suma 

importância o estudo de técnicas e teorias que proporcionem aumento da produtividade.  

 A simulação também permite várias possibilidades a custos mais baixos do que as 

outras duas possibilidades apresentadas, como realizar análises de um sistema ainda não 

existente, obtendo-se informações importantes para o objetivo do estudo realizado. Deve-se 

lembrar que a viabilidade da utilização da simulação depende da correta escolha dentre as três 

formas de resolução. A base inicial para utilização da simulação é a construção de um modelo 

lógico matemático que deve representar da melhor forma possível o sistema real.  

2.6.1 Sistemas Discretos e Contínuos 

Segundo Banks et al. (2001) os sistemas podem ser considerados como discretos ou 
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contínuos. Law & Kelton (1982) apud Banks et al. (2001) afirmam que na prática poucos 

sistemas são completamente discretos ou contínuos. O que define como classificar um sistema 

como discreto ou contínuo é a predominância da características mais de um do que do outro.  

Banks et al. (2001) definem sistema discreto com um sistema onde as ações (eventos) 

não se desenvolvem a todo instante, mas em apenas alguns deles. Nos intervalos entre esses 

instantes, nada ocorre no modelo. A Figura 2.27 apresenta um exemplo de Sistema de 

Variáveis Discretas. 

Os sistemas contínuos são aqueles que o estado das variáveis mudam continuamente 

conforme o passar do tempo, segundo Banks et al. (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2.28 apresenta um exemplo de sistema de variáveis contínuas, citado por 

Banks et al. (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os modelos de simulação, pressupõe-se que tais modelos sejam construídos para 

dar suporte à resolução de um conjunto de questões apresentado pelo criador do modelo. 

Sendo assim, na maioria dos casos, a construção de um modelo demasiadamente preciso não 
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Figura 2.27 Sistema de Variáveis Discretas 
Fonte: Banks et al., 2001 

0 tempo 

Figura 2.27 Sistema de Variáveis Contínuas  
Fonte: Banks et al., 2001 
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significa satisfação das necessidades, pois um modelo menos preciso (do ponto de vista 

temporal) poderia fornecer uma solução melhor em menos tempo. Assim, para os casos em 

que não há necessidade de acompanhamento contínuo dos eventos, utilizam-se os modelos de 

eventos discretos.  

2.6.2 Definições de Simulação 

 As definições de simulação normalmente estão atreladas aos itens sistema, processo, 

atividade, modelos e computadores.  

 Law & Kelton (1982) definem simulação uma técnica usada por computadores para 

imitar, ou simular as operações ou processos de várias espécies do mundo real. 

 Monks (1987) define a simulação como um método de modelar a essência de uma 

atividade ou sistema, de modo que possam ser feitas experiências para avaliar o 

comportamento do sistema ou o seu efeito ao longo do tempo. 

 Banks et al. (2001) definem simulação como uma imitação de operações de um 

processo ou sistema real. 

 Segundo Banks et al. (2001) a simulação permite observar o comportamento de 

modelos de um ou mais sistemas existentes com a finalidade de tirar conclusões relativas às 

suas características operacionais. Ela é uma técnica indispensável na solução de muitos 

problemas sendo usada para descrever e analisar o comportamento de um sistema real, além 

de responder perguntas sobre este sistema. Tanto sistemas conceituais, como sistemas 

existentes, podem ser modelados com a simulação. 

 Essencialmente, pode-se definir a simulação como um modelo dinâmico que tem como 

objetivo representar processos de um sistema real, contudo por se tratar de um modelo a 

simulação é uma representação passível de ter incompatibilidades com a realidade. 

2.6.2.1 Vantagens e Desvantagens da Simulação 

Segundo Banks et al. (2001), Law & Kelton (1982) e Prado (2004) as seguintes 

vantagens podem ser citadas com o uso da simulação: 

- Simulação pode promover a solução criativa de problemas. Através da criação de 

modelos, soluções intuitivas para problemas do dia-a-dia da empresa podem ser modeladas e 

testadas resultando em avaliações quantitativas. Soluções apresentadas apenas 

qualitativamente podem ser desconsideradas por falta de critérios objetivos de análise ou pela 

ausência de números que a justifiquem; 

- Simulação pode identificar causas de problemas. Permite a experimentação com as 
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interações de um sistema ou subsistema complexo. Permite também identificar causas de 

restrições como gargalos e faltas de material; 

-Simulação pode prever resultados. Pela sua capacidade de prever resultados a 

simulação serve para analisar projetos e sistemas ainda inexistentes. Além disso, alterações de 

sistemas existentes podem ser testadas sem que se tenha que alterar a rotina do sistema real, o 

que implicaria em gastos e perda de tempo. Exemplos dessas alterações podem incluir a 

escolha entre dois equipamentos diferentes, a inclusão de novos produtos em uma linha de 

produção, alterações de volumes de produção e muitos outros. Permite também explorar 

possibilidades de novas políticas, procedimentos e métodos gerenciais; 

- Simulação pode considerar a variação de sistemas. Outra vantagem dos sistemas de 

simulação é a possibilidade de considerar as variações que atingem os sistemas reais, de uma 

forma científica e através de princípios estatísticos. Essas variações podem ter impactos 

sensíveis nos sistemas reais e não podem ser desconsideradas. Outros tipos de modelos podem 

ser usados para considerar aleatoriedade; 

- Simulação pode promover soluções totais. As abordagens tradicionais geralmente 

dividem os problemas em problemas menores para facilitar a sua resolução. A simulação de 

sistemas permite que todos os condicionantes de um problema sejam analisados 

simultaneamente, o que permite que sejam consideradas as relações entre eles. Além disto 

essa forma de trabalho exige a participação efetiva de pessoas de todas as áreas envolvidas na 

modelagem e na avaliação das soluções geradas. Com isso há uma redução sensível de críticas 

e resistência à implantação das soluções decorrentes do estudo de simulação. Ocorre então a 

construção de consenso através de opiniões objetivas. Mesmo as hipóteses menos prováveis 

podem ser testadas e comparadas; 

- Simulação pode ser eficiente do ponto de vista econômico. O uso de simulação pode 

compensar financeiramente, pois serve para treinamento de pessoal, de troca de idéias e 

experiências e para estruturação de soluções. A sua capacidade de avaliação de alternativas 

permite que se calcule rapidamente os impactos da entrada de novas estratégias e conceitos 

administrativos na empresa, além de permitir avaliar o desempenho de investimentos em 

capital sem que haja o seu comprometimento efetivo. Pode-se fazer também a especificação 

de requisitos de equipamentos e dispositivos, o que pode baratear os custos e aumentar a 

produtividade. Além disso, os recentes avanços tecnológicos baratearam os investimentos 

necessários para o desenvolvimento de estudos de simulação; 

- Simulação pode preparar a empresa para mudanças. A preparação para mudanças 

organizacionais, de informação e ambientais pode ocorrer através da resposta a suposições 
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feitas sobre elas e pela observação dos resultados obtidos do modelo de Simulação. Além 

disso, os modelos podem ser usados para treinar pessoal na utilização de um novo 

equipamento ou forma de organizar o trabalho; 

- Simulação pode promover agilidade. A possibilidade de comprimir e expandir o tempo 

permite realizar análises sobre longos períodos de funcionamento do sistema em um curto 

espaço de tempo. A visualização da planta funcionando em duas ou três dimensões facilita o 

entendimento do tomador de decisão leigo mais do que com o uso de plantas de engenharia; 

- Simulação pode gerar conhecimento. Permite entender o porquê de determinado 

fenômeno do sistema real através de modificações e observação de detalhes. Isso desenvolve 

o entendimento baseado na experiência sobre o funcionamento do sistema e não sobre idéias 

de como o sistema supostamente funcionaria. Como também o próprio processo de construção 

do modelo leva a discussões que promovem o aumento do nível de entendimento sobre o 

sistema; 

- Simulação pode ser usada para verificar soluções analíticas geradas por outros 

métodos;  

- Simulação pode ser mais simples que outras ferramentas. Uma vez construído, um 

mesmo modelo pode ser utilizado várias vezes para realizar uma análise. Os dados utilizados 

em simulação, em alguns casos, podem ser obtidos mais facilmente que outros métodos. Isto 

também faz com haja menor necessidade de simplificações matemáticas do mundo real, o que 

aumenta o grau de representatividade do modelo.  

As principais desvantagens citadas por Banks et al. (2001) e Law & Kelton (1982) são 

as seguintes: 

- A construção do modelo requer treinamento especial que demanda tempo e 

experiência. A experiência pode ter um impacto considerável no tempo para se desenvolver o 

modelo conceitual; 

- Os resultados da simulação podem ser difíceis de interpretar em função da 

aleatoriedade; 

- A modelagem e análise de simulações podem levar relativamente mais tempo e custar 

mais; 

- A simulação pode ser usada inapropriadamente quando soluções de outra natureza 

resolveriam o mesmo problema em menor tempo ou custo.  

Banks et al. (2001) argumentam em defesa do uso da simulação que as desvantagens 

citadas podem ser resolvidas através da ação dos desenvolvedores de software de simulação 

que têm continuamente desenvolvido pacotes com modelos pré-concebidos, nos quais é 
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necessário somente entrar com os dados da operação. Estes modelos são chamados de 

Templates. Outro argumento que favorece o uso da simulação é que muitas ferramentas de 

análise de dados têm sido desenvolvidas. Por fim, outro argumento favorável à simulação 

computacional é o aumento na capacidade de processamento, fazendo com que as simulações 

sejam realizadas de forma cada vez mais rápida. 

2.6.2.2 Quando a Simulação Pode Ser Aplicada 

Segundo Banks et al. (2001) e Law & Kelton (1982) o uso da simulação está ligado a 

cada vez maior disponibilidade de ferramentas de simulação, o aumento da capacidade 

computacional e os avanços nas metodologias de simulação. Estes três fatores fizeram da 

simulação uma das técnicas mais usadas e aceitas em tarefas de análise e desenvolvimento de 

sistemas. A simulação pode ser utilizada para as seguintes finalidades: 

- Estudar as interações internas de um sistema complexo, ou de um subsistema dentro de 

um sistema complexo. 

- Realizar alterações nas informações, na organização e no ambiente do sistema para 

observar seus efeitos. 

- Experimentar novos projetos ou novos procedimentos antes de implementá-las, e assim 

estar preparado para o que puder acontecer. 

- Identificar as variáveis mais importantes de um sistema e como elas interagem através do 

estudo dos sinais de entrada e das saídas resultantes. 

- Verificar soluções analíticas, sendo neste caso utilizado como um instrumento de 

validação. 

- Adquirir maior conhecimento sobre o modelo de simulação e sobre o processo de 

desenvolvimento do modelo para melhorias do sistema. 

 Harrel & Tumay (1995) propõem a Simulação como adequada para os seguintes casos: 

a- Desenvolver um modelo de outra natureza seja difícil ou impossível; 

b- Existam duas ou mais variáveis aleatórias interdependentes;  

c- A dinâmica do sistema seja muito complexa;  

d- O objetivo principal do estudo seja observar o comportamento do sistema com o 

passar do tempo 

e- E onde uso da animação seja importante. 

Segundo Harrel & Tumay (1995) a Simulação é indicada principalmente para os 

aspectos operacionais do sistema, tendo pouca eficiência para avaliar aspectos humanos como 

níveis de habilidade, interesses e relações interpessoais. 
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2.6.2.3 Áreas de atuação da simulação 

 Law & Kelton (1982) e Banks (1994) citam várias áreas de aplicação da simulação. 

Podem ser destacadas as seguintes, por exemplo:  

1. Sistemas de manufatura 

- Sistemas de manipulação e movimentação de materiais 

- Operações de montagem 

- Planejamento da operação entre sistemas de estoques 

- Manufatura ágil (sistema distribuído, sistemas inteligentes, sistemas 

autônomos) 

2. Sistemas de saúde 

- Custo e faturamento de produtos farmacêuticos 

- Otimização do atendimento em ambulatórios 

- Gerenciamento dos recursos hospitalares 

3. Sistemas envolvendo recursos naturais 

- Gerenciamento de sistemas de coleta de lixo 

- Operação eficiente de plantas nucleares 

- Atividades de restauração do ambiente 

4. Sistemas de transporte 

- Transferências de cargas 

- Operações de containers em portos 

- Postos de pedágio flexíveis de acordo com a demanda 

5. Sistemas de construção civil 

- Processo de montagem de pontes suspensas 

- Novos paradigmas do processo construtivo 

- Interface para as ferramentas de projeto e construção 

6. Sistemas de restaurantes e entretenimento 

- Análise do fluxo de clientes em fast-foods 

- Determinação do número ideal de funcionários de empresas de serviços 

- Atividades em parques temáticos 

7. Reengenharia e processo de negócios 

- Integração de sistemas baseado no fluxo de tarefas 

- Análise de soluções 

8. Processamento de alimentos 
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- Operações no processamento de pescados 

- Avaliação da capacidade no processamento de cereais 

9. Sistemas computacionais 

- Sistemas com arquitetura Cliente/Servidor 

- Redes heterogêneas 

  Law & Kelton (1982) destacam que outros sistemas podem se tornar viáveis com a 

redução de custos dos processos de simulação, isto inclui a redução dos custos de hardware e 

o aumento no acesso as tecnologias de simulação.  

2.6.2.4 Histórico dos Softwares de Simulação 

Banks et al. (2001) apresentam seis fases no histórico da Simulação: 

1955-1960 O Período de Pesquisa 

1961-1965 O Advento 

1966-1970 O Período de Formação 

1971-1978 O Período de Expansão 

1979-1986 O Período de Consolidação e Regeneração 

1987-        O Período de Ambientes Integrados 

Segundo Banks et al. (2001), entre 1955 e 1960 ocorreu o Período de pesquisa e 

desenvolvimento de softwares que poderiam ser utilizados para simulação. Neste período as 

simulações são geradas a partir de programas como FORTRAN e outras linguagens de 

programação não específicas para simulação. Do período de 1961 até 1965 ocorre o 

surgimento de linguagens de programação de simulação precursoras das linguagens de 

simulação atuais. Dos packages do FORTRAN surgiram, por exemplo, SIMSCRIPT e GASP 

dentre outros, do ALGOL derivaram o SIMULA e o GPSS.  

No período de 1966 a 1977, conforme Banks et al. (2001), conceitos foram revistos e 

refinados de maneira a melhorar a “visão de mundo”, ou seja, a maneira como o software 

representa a realidade analisada. Neste período os avanços de hardware fizeram com que os 

softwares fossem submetidos a muitas revisões e reestruturações. Entre 1971 e 1978 o uso dos 

softwares começa a ser disseminado principalmente através do uso de redes com mainframes. 

De 1979 até 1986 o uso de softwares de simulação ganha espaço nos computadores desktops, 

softwares como o SLAM II e SIMAM concorrem no mercado de softwares com abordagens 

diferentes da representação da “visão de mundo” utilizada. 

O período de 1987 até o atual é marcado por softwares com cada vez mais capacidade 

de representação de situações a serem simuladas nos mais diferentes níveis e sistemas com 
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representação gráficas em duas dimensões e em três dimensões. 

Segundo Harrel & Tumay (1995) a simulação computadorizada começou a ser usada 

na década de 1950 na indústria aerospacial dos EUA. Somente na década de 1960 é que 

começaram a surgir as primeiras aplicações em sistemas industriais. Esse processo foi lento 

devido principalmente à baixa capacidade de processamento dos computadores existentes na 

época. 

Assim como Banks et al. (2001) destacam, Harrel & Tumay (1995) afirmam que as 

primeiras simulações foram desenvolvidas nas linguagens de aplicação geral existentes na 

época, principalmente em FORTRAN e posteriormente em Pascal e C. Esta primeira etapa foi 

bastante longa até que surgissem as primeiras linguagens específicas de simulação. 

Recentemente, as linguagens de simulação aumentaram sua abrangência de aplicação através 

da programação orientada a objetos (POO) e da simulação com base na web. As linguagens 

de simulação são linguagens de programação com blocos de código (comandos) de alto nível, 

que procuram representar ações e elementos característicos dos sistemas industriais. Entre 

essas linguagens, Harrel & Tumay (1995) destacam GPSS, SIMSCRIPT, SIMAN, SLAM 

dentre outras. Seu desenvolvimento se deveu principalmente à necessidade de produtividade 

das ferramentas computacionais, pois os modelos de simulação facilmente tornam-se 

extensos. Os blocos de código são similares a comandos e são facilmente reutilizáveis, 

gerando programas menores e em menor tempo.  

Harrel & Tumay (1995) ressaltam que a terceira onda de desenvolvimento das 

ferramentas computacionais para simulação ocorreu na década de 80, quando surgiram os 

simuladores, alguns destinados a aplicações industriais específicas. Esses sistemas passaram a 

serem chamados de simuladores, porque não apresentavam capacidades de programação. 

Esses sistemas eram específicos, pois elevaram ainda mais o nível de diálogo com o usuário 

através de elementos de sistemas de manufatura parametrizáveis, o que permitiu que 

tomassem o primeiro lugar das linguagens de simulação no desenvolvimento de modelos de 

sistemas produtivos industriais. Conforme Harrel & Tumay (1995) entre esses pacotes 

computacionais figuram AutoMod, Promodel, Witness, Arena e outros.  

2.6.2.5  Conceitos e Componentes de uma Simulação 

Banks et al. (2001) e Law & Kelton (1982) destacam conceitos importantes ligados à 

simulação. Eles dão embasamento teórico para o processo de criação de modelos lógico-

matemáticos de simulação. São os seguintes: sistema, componentes de um sistema (entidade, 

atributo, evento, estado, variável), modelo de um sistema, tipos de modelos, simulação de 
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eventos discretos e de eventos contínuo. Observa-se a seguir o detalhamento dos conceitos: 

Sistema: É definido como o conjunto de objetos que são agrupados com a finalidade 

de interação e interdependência voltadas par a realização de um propósito. Um exemplo é o 

sistema produtivo para manufatura de automóveis. 

Os Componentes de um Sistema são os elementos que formam o sistema. São eles: 

Entidade: É um objeto que possui interesse no sistema, como por exemplo, pessoa, 

máquinas. 

Atributo: É uma propriedade de uma entidade. 

Atividade: Representa uma ação, por exemplo, retificar a peça. 

Evento: É uma ocorrência instantânea que pode mudar o estado do sistema. 

Estado de um Sistema: É o conjunto de variáveis necessárias para descrever o sistema 

em um determinado instante. 

A Tabela 2.5 apresenta exemplos propostos por Banks et al. (2001) de sistemas e 

componentes destes, entidades, atributos, atividades, eventos e variáveis de estado. 

Tabela 2.5 Sistemas e seus componentes 
Sistema Entidades Atributos Atividades Eventos Variáveis de estado 
Bancos Clientes Conta corrente depósito, retirada Chegada ao banco, 

saída do banco 
número de caixas 
ocupados, número de 
clientes esperando 

Transporte Veículos 
Transportadores 

Malha viária, destino transporte 
(movimentação) 

Chegada na estação, 
saída da estação 

número de veículos 
esperando em cada 
estação, número de 
veículos em transito 

Manufatura Máquinas Velocidade, 
capacidade, taxa de 
falhas 

usinagem, 
estampagem, 
soldagem 

falha, quebra estado da máquina 
(ocupado, livre, 
quebrada) 

Comunicações Mensagens Comprimento, 
destino 

transmissão de 
mensagens 

Chegada da 
mensagem ao 
destino 

número de 
mensagens 
esperando para serem 
transmitidos 

Inventário Almoxarifado, 
estoque 

Capacidade retirada de partes Pedido Nível do estoque, 
demanda prevista 

Fonte: Banks et al., 2001 

Modelo de um Sistema: Um modelo é definido como sendo a representação de sistema 

real, com o propósito de estudo deste sistema. Aspectos que envolvem um determinado 

sistema são representados em um modelo e o modelo, por definição, é a simplificação do 

sistema. Existe um interesse sobre os limites ou fronteiras de um modelo que supostamente 

represente o sistema. O modelo deve ser suficientemente detalhado para que se permita obter 

conclusões sobre o sistema real. Banks et al. (2001) afirmam que diferentes modelos de um 

mesmo sistema podem ser necessários com o propósito de investigar mudanças possíveis. 

Tipos de Modelo: Modelos podem ser classificados como sendo matemáticos ou físicos, 

estáticos ou dinâmicos, determinísticos ou estocásticos, e discretos ou contínuos e híbridos.  
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Banks et al. (2001) afirmam que os modelos podem ser classificados como matemáticos 

ou físicos. Um modelo matemático usa notação simbólica e relações matemáticas para 

representar um sistema. Um modelo de simulação é um tipo particular de modelo matemático 

de um sistema. Os modelos dinâmicos representam sistemas e como eles se comportam em 

função dos eventos passados e com o decorrer do tempo. Modelos estáticos representam 

sistemas e como eles se comportam em função apenas dos eventos atuais, isto é não se 

considera os eventos passados. Já os modelos determinísticos têm um conjunto conhecido de 

entradas, os quais resultarão em um único conjunto de saídas. Modelos estocásticos possuem 

um ou mais variáveis aleatórias como entrada que levam a saídas aleatórias. Assim, as saídas 

da simulação estocástica devem ser tratadas como estimativas estatísticas das características 

reais de um sistema. 

Por fim, Banks et al. (2001) destacam os modelos discretos e contínuos definidos de 

acordo com as mesmas considerações que definem se um sistema é discreto ou contínuo. 

Contudo, um modelo de simulação discreta não é usado apenas para modelar um sistema 

discreto, nem um modelo de simulação contínua é exclusivo para modelar sistemas contínuos. 

Modelos de simulação são de fato muito úteis para análise em conjunto de fenômenos 

discretos e contínuos. A escolha de qual deles usar é função das características do sistema e 

do objetivo do estudo. 

2.6.3  Passos em um Estudo de Simulação 

 Law & Kelton (1982), Banks et al. (2001) e Prado (2004) apresentam a sistematização 

da simulação para melhoria e otimização para um bom desenvolvimento do processo. A 

aplicação da simulação em vários tipos de estudos resulta em variações na maneira de se 

realizar simulação. Alguns passos básicos são: 

• Identificação do problema; 

• Planejamento do estudo; 

• Formulação do modelo matemático; 

• Construção de um programa de computador para o modelo; 

• Especificação dos valores das variáveis; 

• Corridas de simulação; 

• Avaliação dos resultados; 

• Proposição de novo experimentos.  

 A Figura 2.29 representa sistematização do processo de simulação de um sistema. Segue 
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abaixo a descrição destes passos comum aos processos de simulação segundo Banks et al. 

(2001). 

 1. Formulação do problema. Inicia-se com a declaração do problema de forma clara, 

de modo que todos possam entender as implicações dessa declaração. Essa formulação servirá 

de ponto de partida, mas poderá ser atualizada quando se souber mais a respeito do sistema. 

 2. Determinação dos objetivos e plano geral do projeto. O sucesso do processo se 

inicia pelo estabelecimento e registro das questões que serão respondidas pelo modelo. 

Também deve haver um questionamento sobre se a Simulação é realmente a metodologia 

adequada para auxiliar a responder essas questões. Também devem ser especificados os 

cenários a serem considerados e quais critérios serão utilizados para avaliar cada um deles. As 

necessidades de dados e as hipóteses consideradas também devem ser levantadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29 Sistematização do Processo de Simulação 
Fonte: Banks et al., 2001 



 

 65 

 

 3. Desenvolvimento do conceito do modelo. Esta é uma das etapas mais difíceis do 

processo e uma das que exige mais experiência prática. Nesta fase é desenvolvido o conceito 

geral do modelo. Normalmente parte-se de um modelo mais simples ao qual vão sendo 

acrescentados os detalhes até que se tenham subsídios suficientes para responder às questões 

propostas inicialmente. Como o modelo é construído visando responder essas questões é 

necessário o envolvimento do usuário do modelo para capturar as suas expectativas com 

relação ao tipo de resposta esperada.  

 4. Coleta de dados. Esta etapa pode ser bastante complexa e exige bastante tempo, pois, 

em geral, as informações necessárias se encontram dispersas, resumidas em excesso ou 

simplesmente não existem. Às vezes, as informações existem, mas o usuário do modelo 

desconhece a sua existência. Também, deve-se evitar coletar dados desnecessários, o que 

reduz o tempo disponível para as outras atividades. 

 5. Codificação. Nesta fase o modelo conceitual deve ser recriado em uma linguagem de 

programação genérica (por exemplo, Pascal ou C++), em uma linguagem de simulação (por 

exemplo, GPSS ou SIMAN) ou em um simulador (por exemplo, Arena, AutoMod ou 

Promodel). Esta etapa depende da experiência do modelador em traduzir o modelo conceitual 

em um modelo computadorizado. 

 6. Verificação do modelo. Consiste na comparação do modelo computadorizado com o 

modelo conceitual para se determinar se o que foi programado corresponde ao que foi 

planejado. Neste ponto Banks et al. (2001) sugere que se possível, sejam usados os princípios 

de engenharia de software como o desenvolvimento modular, criação de verificações internas 

ao modelo, teste com valores aleatórios, criação de comentários dentro do modelo, 

acompanhamento do programa passo a passo e a utilização de animação. 

 7. Validação do modelo. Nesta etapa, depois de verificado o modelo, pretende-se 

verificar se o modelo representa de fato o sistema real. Entre os testes sugeridos por Banks et 

al. (2001) estão testes de degeneração (para taxas de chegada altas), validação da aparência 

(observando se as saídas fazem sentido), comparação das saídas com dados históricos e a 

análise de sensibilidade (observando se os resultados estão apontando as tendências 

esperadas). Na realidade o bom senso e a experiência são considerados como fundamentais no 

processo de validação. Este processo é repetido até que o modelo seja julgado aceitável. 

 8. Projeto experimental. Determinação do período de inicialização, duração dos 

tamanhos das simulações e do número de replicações. 

 9. Simulações e análise de produção. Para levantar medidas de desempenho, 

determinação dos intervalos de confiança e dos experimentos projetados. 
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 10. Mais simulações para determinação da precisão estatística desejada. 

 11. Documentação e criação de relatórios. Existem dois tipos de documentação a do 

programa e a do experimento. A documentação do programa (do modelo de simulação) é 

imprescindível quando o programa é usado novamente e, é fundamental para a confiança dos 

usuários do sistema que podem tomar decisões baseados nos dados gerados. Os relatórios dos 

experimentos fornecem a “história” do projeto de simulação. Os resultados das análises 

devem ser apresentados de forma clara e concisa em um relatório final. Isto permite que os 

usuários do modelo revejam na formulação final os critérios, por quais alternativas foram 

comparadas, os resultados de experimentos e a solução recomendada. É importante que a 

documentação seja feito periodicamente para serem registrados os progressos feitos. 

 12. Implementação do modelo. O sucesso da fase de implementação depende de como 

foram conduzidos os passos anteriores. Se o usuário esteve envolvido durante o processo de 

edição do modelo e entende a natureza do modelo e suas saídas este poderá contribuir 

efetivamente para a fase de implementação. 

 Prado (2004) apresenta como passos de um projeto de simulação a seguinte seqüência 

lógica de estruturação em duas fases: 

 1 – Planejamento: 

 - Identificação do Problema. 

 - Análise do Fenômeno. 

 - Montagem do Plano do Projeto. 

 2 – Execução: 

 - Modelagem: 

 - Modelagem da situação atual 

   - Modelagem da situação do novo cenário 

 - Validação dos resultados. 

- Apresentação dos resultados. 

- Confecção da documentação final. 

Pode-se perceber que apesar de algumas variações da amplitude que Banks et al. (1999) 

(Enfoque no Processo de Simulação) e Prado (2004) (Projeto de Simulação) fazem sobre os 

passos a serem seguidos, o cerne na realização das simulações é o mesmo nas duas citações. 

2.6.4 Simulação de Sistemas de Manufatura 

Segundo Walde (1991) apud Cassel (199?), a utilização da simulação em sistemas de 

manufatura foi durante muito tempo restrita devido a dois fatores, a dúvida dos tomadores de 

decisão com relação aos resultados da simulação e à necessidade de grandes recursos 
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computacionais. Contudo o softwares existentes atualmente são muito mais “amigáveis” e o 

programas de simulação básicos funcionam em quase todos os computadores desktop.  

Cassel (199?) afirma que a simulação pode ser utilizada de diversas formas nos sistemas 

de manufatura. Pois, os processos de simulação podem ser utilizados em praticamente todas 

as áreas das empresas com os mais diferentes fins.  

Os sistemas industriais, segundo Cassel (199?), têm uma estrutura dinâmica e complexa 

de maneira que o uso da simulação torna-se uma ferramenta de grande valia para representar 

as variações que ocorrem na manufatura. A simulação pode ser utilizada como ferramenta de 

suporte a decisões, pois ela permite que se façam testes do tipo “o que acontece se”. Ela aceita 

alterações de características do modelo no programa de maneira a se testar o que aconteceria 

se estas mudanças fossem feitas no sistema real, sem a necessidade de movimentação ou 

aumento de máquinas, equipamentos ou funcionários. O processo de simulação em 

manufatura permite também verificar como o sistema atual está funcionando, identificar onde 

estão seus principais problemas e o que pode ser melhorado. 

Cassel (199?) destaca que o processo de simulação de um sistema de manufatura é 

muito importante para um entendimento maior na forma como o sistema funciona desde os 

executivos até os funcionários do chão de fábrica. Isto é importante para facilitar a 

visualização do sistema de manufatura como um todo, não apenas uma visão parcial, assim 

como fomentar a participação de todos no processo de melhoria e comprometimento nas 

mudanças. 

O processo de simulação para sistemas de manufatura, segundo Cassel (199?), pode ser 

utilizado para as mais diferentes atividades como análise dos processos de montagem para 

melhoria da produção, análise dos equipamentos de fabricação para redução de setup, análise 

de layout e análise da movimentação de materiais, dentre outras. 

Law & McComas (1990) apud Cassel (199?) identificam oito fatores como 

fundamentais para o sucesso de um projeto de simulação de manufatura. Estes oito fatores são 

divididos em três grupos: 

I. Técnicas 

1- Conhecimento sobre metodologia de simulação, modelos estocásticos de Pesquisa 

operacional, teoria de probabilidade e estatística. 

2- Modelar a aleatoriedade do sistema de maneira razoável. 

3- Escolher o software apropriado e utilizá-lo corretamente. 

4- Usar procedimentos estatísticos apropriados para interpretar os dados de saída da 

simulação. 
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II. Gerenciais 

5- Formular corretamente o problema. 

6- Empregar boas técnicas de gerenciamento de projetos. 

III. Precisão de Dados 

7- Obter boa informação nos procedimentos de operação do sistema e lógica de 

controle. 

8- Estabelecer a validade e a credibilidade do modelo. 

 O uso de simulação para sistemas de manufatura é uma importante ferramenta para 

análises, com objetivo de melhorar os processos produtivos aumentando a eficiência e a 

eficácia do sistema estudado. Para ser possível realizar um processo de simulação de 

manufatura é muito importante a escolha do software a ser utilizado, este tema é abordado 

neste trabalho na próxima seção. 

2.6.5  A Escolha do Software de Simulação 

Saliby (2004) afirma que atualmente existe uma vasta e também crescente 

disponibilidade de softwares de simulação no mercado devido a crescente popularidade do 

uso da simulação como ferramenta de modelagem e análise de problemas. A seleção 

adequada passa a ser um dos fatores de sucesso dos projetos de simulação, pois estes 

softwares normalmente representam investimentos significativos para as empresas.  

Saliby (2004) destaca que a seleção do software deverá ser feita cada vez mais com 

base em critérios objetivos, levando em conta não apenas as características dos produtos, mas 

também das aplicações que se pretende desenvolver. 

 Saliby (2004) destaca os softwares de simulação a eventos discretos direcionando-os 

para manufatura. Porém, ele destaca que dependendo da aplicação não se deve desconsiderar 

a possibilidade de uso de planilhas eletrônicas (EXCEL® e outros) e produtos acessórios, 

especialmente no caso de situações mais simples em que a variável tempo não é relevante ou 

situações em que relógio pode ser modificado a intervalos constantes. Saliby (2004) ressalta 

que também é necessário que não sejam esquecidos os programas de apoio estatístico à 

simulação, como por exemplo os que servem para identificar distribuições de probabilidade 

para os dados de entrada ou direcionados para a análise de resultados e experimentação. 

 Banks (1997) apud Saliby (2004) apresenta uma lista de sugestão de características a 

serem considerados na seleção de um software de simulação: 

• Entrada (Input): 

Recurso de apontar mouse e clicar. 
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Utilização de desenhos CAD. 

Importação de arquivos. 

Exportação de arquivos. 

Sintaxe compreensível. 

Controle interativo de execução. 

Interface com outra linguagem. 

Recurso para análise de dados de entrada. 

• Processamento: 

Possibilidade de modelagem complexa. 

Velocidade. 

Flexibilidade de execução de corridas. 

Geração de valores aleatórios. 

Reinicialização de estatísticas e geradores. 

Replicações independentes. 

Variáveis globais e de atributo. 

Programação: flexibilidade lógica. 

Portabilidade (Capacidade de ser rodado em computadores como desktops) 

• Saída (Output): 

Relatórios padronizados. 

Relatórios personalizados ("customizados"). 

Geração de gráficos. 

Manutenção de bancos de dados. 

Coleta do resultado de expressões matemáticas. 

Medidas de desempenho específicas da aplicação ("customizadas"). 

Saída em arquivos. 

• Ambiente: 

Facilidade de uso. 

Facilidade de aprendizado. 

Qualidade da documentação. 

Recursos de animação. 

• Fornecedor do software: 

Estabilidade. 

História. 

Suporte. 



 

 70 

 

• Custo: 

Aquisição de licença. 

Atualizações. 

Treinamento e suporte.  

 Banks (1997) apud Saliby (2004) também afirma que outros autores apresentam 

sugestões adicionais, como por exemplo: 

• Uso de templates7 para modelagem mais rápida. 

• Uso do conceito de programação orientada a objetos. 

• Interface com outras ferramentas de software como CAD, planilhas, bancos de dados, 

por exemplo. 

• Recursos de otimização experimental; 

• Aplicações Internet; 

 • Controle em tempo real. 

  Saliby (2004) apresenta na Tabela 2.6 softwares de simulação, a empresa responsável 

pelo seu desenvolvimento, seus sites e se existem representantes no Brasil, como possíveis 

programas de simulação a serem selecionados dependendo das necessidades de cada projeto 

de simulação. 

Tabela 2.6 Softwares para simulação 

Produto Empresa Endereço da HomePage Representante 

ARENA Rockwell Software www.arenasimulation.com Sim 

AutoMod Autosimulations www.autosim.com Sim 

Extend Imagine That www.imaginethatinc.com Não 

GPSS H Wolverine Software Não disponível Sim 

Micro Saint Micro Analysis & Design www.madboulder.com Sim 

ProModel ProModel Corporation www.promodel.com Sim 

SIMPLE ++ AESOP (Alemanha) www.aesop.de Não disponível 

Simscript II.5 e MODSIM III CACI Products Company www.caciasl.com Não disponível 

TAYLOR IIb F&H Simulations (Holanda) www.taylorii.com Não disponível 

VisSim Visual Solutions www.vissim.com Sim 

Fonte: Saliby, 2004 

 Cassel (199?) destaca que as principais características para a escolha de um software de 

                                                
7 Templates são arquivos com modelos de sistemas pré-concebidos que facilitam na criação de um novo modelo 

de simulação.  
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simulação de manufatura a serem consideradas são: 

 - Quantidade de Memória necessária para processamento das simulações utilizando o 

software escolhido. 

 - Flexibilidade do programa modelar diferentes sistemas de manufatura. 

 - Facilidade de programação. Existem programas que exigem um bom programador e 

outros podem ser utilizados por um leigo na área de programação rapidamente. 

 - Tratamento estatístico. Os sistemas de manufatura, normalmente, têm algum tipo de 

comportamento aleatório de maneira que o pacote de simulação selecionado deve ter boas 

capacidades estatísticas. 

 - Portabilidade. 

 - Capacidade de gerar dados de saída claros e que possam ser parametrizados, se 

possível com saídas gráficas. 

 - Capacidade de uso de dados externos. 

 - Velocidade na execução do modelo para ser possível a sua simulação freqüentemente. 

 - Animação gráfica para auxiliar na verificação e validação dos modelos. 

 Cassel (199?) destaca que deve se analisar um possível trade-off no processo de escolha 

do software de simulação de manufatura. Podendo ser necessária a escolha de uma 

característica em detrimento da outra.  
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CAPÍTULO 3 

COMPARATIVO ENTRE SOFTWARES NA 

ADEQUAÇÃO AO VSM 



 

 73 

3 COMPARATIVO ENTRE SOFTWARES NA ADEQUAÇÃO AO VSM 

 O objetivo deste trabalho é avaliar e selecionar softwares aplicáveis para a modelagem 

e simulação de cadeias de valor na qual a lógica da produção puxada seja implementada. 

Especificamente testar três softwares e verificar qual deles melhor se adequou ao 

Mapeamento de Fluxo de Valor. Isto tem como intuito maior à busca da possibilidade de 

otimizar o processo de análise de sistemas de manufatura. 

 Foram utilizados três tipos de software para a análise comparativa. Um software de 

simulação amplo (ARENA), um software específico de Mapeamento de Fluxo de Valor e o 

uso um software genérico para cálculos, uma planilha de cálculo (Excel). 

 Foram seguidos os passos de simulação apresentados na seção 2.6.3 – Passos de um 

Estudo de Simulação: 

 - Identificação do Problema 

 - Planejamento do Estudo 

 - Formulação do modelo matemático (O próprio Mapa de estado atual) 

 - Construção de um programa de computador para o modelo (Os três softwares 

testados) 

 - Especificação dos valores das variáveis (Dados disponíveis no Mapa de estado atual) 

 - Corridas de Simulação 

 - Avaliação dos resultados 

 - Proposição de novo experimentos 

 A análise dos três softwares seguiu estes passos citados por Law & Kelton (1982), 

Banks et al. (2001) e Prado (2004). 

3.1 Critérios Comparativos entre Softwares 

 Os critérios para realizar a análise comparativa entre os três softwares baseiam-se em 

alguns dos critérios citados por Saliby (2004), apresentados na seção 2.6.5. Saliby (2004) 

afirma que a seleção do software para simulação deve ser feita com base em critérios 

objetivos, levando em conta além as das características dos produtos, as aplicações que se 

pretende desenvolver. 

 Saliby (2004) lista seis principais características a serem analisadas (Entrada, 

Processamento, Saída, Ambiente, Fornecedor do Software e Custo). Cada uma destas seis 

características tem sub-itens já citados na seção 2.6.5. 
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 No processo de análise deste trabalho foram utilizados três critérios: 

I. Recursos Disponíveis no Desenvolvimento 

II. Adequação ao VSM 

III. Custos de Licença e Treinamento 

 Cada um destes três critérios agrupa algumas das seis características listadas por 

Saliby (2004) e outras incluídas para complementar a análise voltada ao Mapeamento de 

Fluxo de Valor. São as seguintes: 

I. Recursos Disponíveis no Desenvolvimento 

Entrada 

• Recurso de apontar mouse e clicar. 

• Utilização de desenhos CAD. 

• Sintaxe compreensível. 

• Controle interativo de execução. 

• Recurso para análise de dados de entrada. 

Saída 

• Relatórios padronizados. 

• Relatórios personalizados ("customizados"). 

• Saída em arquivos. 

II. Adequação ao VSM 

Ambiente 

• Facilidade de uso. 

• Facilidade de aprendizado. 

• Número de horas destinadas para construção do Mapa de Estado Atual apresentado 

no item 2.5.3.4. 

• Disponibilidade de Recursos voltados ao VSM, especificamente ícones de 

mapeamento de fluxo de valor como os apresentados no Anexo 1. 

III. Custos de Licença e Treinamento 

 Custo 

• Aquisição de licença. 

• Treinamento 

 Estes critérios foram usados para comparar os três softwares com relação à adequação 

ao Mapeamento do Fluxo de Valor. 
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3.2 Análise das Possibilidades de Softwares 

 Para o estudo da viabilidade do uso de softwares de simulação em conjunto com o 

Mapeamento de Fluxo de Valor (Value Stream Mapping - VSM), foi realizada a análise de 

softwares que poderiam ser utilizados para este fim. Para efeito de análise foi utilizado o 

Mapa de Estado Atual (Figura 2.12) apresentado na seção 2.5.3.4 - O Mapa de Estado Atual 

da Empresa XYZ. Os parâmetros utilizados para verificação e comparação da viabilidade 

foram recursos disponíveis no desenvolvimento, o nível de dificuldade no uso software para 

adequação ao VSM e custos de licença e de treinamento. Estes parâmetros foram escolhidos 

dentre os citados no item 2.6.5 - A Escolha do Software de Simulação. 

3.2.1 Análise do software ARENA 

3.2.1.1 Recursos Disponíveis no Desenvolvimento 

 Inicialmente o software ARENA foi analisado para verificar a sua adequação no uso 

com o VSM. O ARENA foi escolhido como software de simulação porque além de ser um 

programa referenciado por autores como Law & Kelton (1982), Banks  et al. (2001), Saliby 

(2004) e Prado (2004), tinha os seguintes fatores a seu favor: 

- Grande disponibilidade de material de treinamento e desenvolvimento em português e 

inglês, livros como o de Prado (2004) e apostilas disponíveis na internet. 

- Disponibilidade do uso do software no formato Training/Evaluation Mode. Neste formato 

o software ARENA funciona em modo de treinamento com limitações, sem ser necessário 

adquirir licença para o usuário. 

 O uso do ARENA está atrelado ao estudo de seus recursos e forma de funcionamento. 

No processo de aprendizado no uso deste programa foi necessária a abordagem de alguns 

itens de sua forma de funcionamento e em especial de sua “visão de mundo”, ou seja, a 

maneira como o programa representa e analisa a realidade. 

 O ARENA, segundo Prado (2004), visualiza o sistema a ser modelado estruturado 

como um conjunto de estações de trabalho que prestam serviços a clientes; estes clientes são 

chamados também de entidades e transações, que se deslocam no sistema. No caso da 

montagem do Mapa de Estado Atual da Figura 2.18 as entidades serão peças geradas a partir 

das chapas de aço que irão entrar no sistema sendo manufaturadas até serem colocadas na 

expedição para serem despachadas para o cliente. 

 É importante destacar que um fator extremamente limitante no uso do ARENA no 
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modo Training/Evaluation Mode é que ele aceita processar apenas 100 entidades por 

simulação. Isto afetou consideravelmente a capacidade de realização da análise do ARENA 

no processo de simulação do mapa de estado atual. Pois, tendo 100 peças (entidades), sendo 

processadas no sistema, ele automaticamente interrompe a simulação e informa não ser 

possível concluí-la. 

 O Arena tem recursos para desenvolvimento dos mais variados tipos de representação 

de sistemas a serem modelados. O Arena tem capacidade de simular sistemas como por 

exemplo: atendimento de filas em Agências Bancárias, carregamento e descarregamento de 

navios em um porto, linha de manufatura, sistemas de escolhas baseado em probabilidades e 

sistemas com correias transportadoras. 

 O software também tem dois softwares de apoio para análise estatística de dados de 

entrada (Input Analyzer) e de saída (Output Analyzer). Este recurso facilita, na entrada de 

dados, a construção do modelo e o refinamento. E na saída de dados, possibilita a verificação 

se os dados estão corretos, se o sistema simulado é estável, qual o tamanho máximo da fila no 

sistema, dentre outros itens. 

 Na análise realizada no Arena do Mapa de Estado Atual, inicialmente foi montado um 

fluxograma representado os processos escolhidos para serem analisados. Este fluxograma está 

destacado na Figura 2.30 e sendo indicado na Figura 2.31, pela seta cinza na parte inferior. A 

seta quadriculada aponta a parte gráfica da representação do Mapa de estado atual. 

 Por não se dispor de dados de quais as distribuições probabilísticas de cada um dos 

processos analisados, seguindo Prado (2004), para efeito de verificação inicial da simulação 

foi utilizada da distribuição uniforme ou retangular, com valores máximos e mínimos iguais. 

Isto parte dos valores estáticos apresentados inicialmente nos tempos de ciclo de cada 

processo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Fluxograma do Mapa de Estado Atual no ARENA 

Imagem Capturada da Área de Trabalho do Software Arena 7.0 

 Por não se dispor de dados de quais as distribuições probabilísticas de cada um dos 

processos analisados, seguindo Prado (2004), para efeito de verificação inicial da simulação 
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foi utilizada da distribuição uniforme ou retangular, com valores máximos e mínimos iguais. 

Isto parte dos valores estáticos apresentados inicialmente nos tempos de ciclo de cada 

processo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 O mapa de Estado Atual no ARENA 
Imagem Capturada da Área de Trabalho do Software Arena 7.0 

 

 Devido a limitação de número de entidades em processamento do modo de 

treinamento do ARENA, foram necessárias várias alterações para ser possível realizar 

corridas no sistema. Uma das alterações foi retirar no fluxograma os elementos intermediários 

de estoque, pois o sistema processava mais de 100 entidades e interrompia o processamento. 

 Apesar de se realizar a validação do modelo através do ARENA, as corridas de 

simulação não foram realizadas com tempo superior a 3600 segundos, se fosse considerada a 

entrada das chapas no sistema em uma função diferente de constante de uma peça a cada 

minuto. 

 Foram realizadas quatro corridas com este modelo com intuito de obter os números 

relativos ao processamento de 12000 peças/mês. Foram utilizados os tempos de 3600, 36000, 

360000 e por fim 720000 segundos. Os relatórios das quatro corridas realizadas estão no 

Anexo 2. 
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 Nos relatórios apresentados no Anexo 2,  podem ser observados que os dados relativos 

ao tempo total de processamento (Entity 1.TotalTime 77.000) 77 segundos e taxas de 

utilização dos operadores (OPERADOR1.Utilization .33333) são constantes, nos quatro 

relatórios. Estes valores se mantiveram constantes porque as distribuições utilizadas foram 

constantes com valores máximos e mínimos iguais, para adequação ao modelo de 

Mapeamento de fluxo de valor. Estes valores, Tempo total de processamento e taxa de 

utilização dos operadores, permaneceriam constantes independentemente do tempo de 

simulação. 

3.2.1.2 Adequação ao VSM 

 Analisando a adequação no uso do ARENA no mapeamento do fluxo de valor para o 

exemplo, pôde-se perceber que o software dispõe de muitos recursos de processamento. 

Entretanto o software exige treinamento específico, conhecimentos em distribuições 

estatísticas, um considerável dispêndio de tempo para poder realizar os desenhos 

representativos do Mapeamento de Fluxo de Valor. E também, devido à simplicidade do 

modelo de mapeamento de fluxo de valor, no que diz respeito aos tempos de processamento, o 

programa terminou sendo sub-utilizado. 

3.2.1.3 Custos de Licença e de Treinamento 

 Os custos para o adquirir a licença Arena Basic 9.0 (Single) obtidos no site 

http://www.arenasimulation.com/buy/ em 30 de junho de 2005 foi de $ 795.00 (Dólares) e o 

treinamento com o representante oficial da Rockwell Software no Brasil, que é a Paragon, no 

treinamento básico "BUSINESS MODELING COM Arena Business® e Visio®" com 16 

horas-aula é de R$ 1.195,00 (Reais),  mais deslocamento e hospedagem em São Paulo, onde 

se localiza o centro de treinamento da Paragon ( dados obtidos no site 

http://www.paragon.com.br/). 

3.2.2  Softwares específicos para Mapeamento de Fluxo de Valor 

Na busca de um software que pudesse ser utilizado na melhor forma possível para 

simulação do VSM, realizou-se uma busca através da Internet pelo site de busca Google 

(www.google.com.br). Através desta pesquisa na Internet foram identificados os seguintes 

softwares considerados a princípio relevantes: 
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Tabela 3.1 Softwares para Mapeamento de Fluxo de Valor 

Software para VSM Site 

eVSM - Eletronic Value Stream Mapping http://www.evsm.com/home/GKIL_gif_1.htm 

iGrafx Flowcharter 2005 Multilingual http://www.gemba.com/netready/store/ 

ValueStreamDesigner http://www.valuestreamdesigner.com/ 

Informações obtidas na Internet, junho de 2005 

 Destes três softwares localizados, o primeiro e o terceiro disponibilizam download do 

software para realização de testes. O Segundo apenas descreve características técnicas do 

iGrafx Flowcharter 2005 Multilingual. Foi realizado então o download para avaliação dos 

softwares eVSM - Eletronic Value Stream Mapping e ValueStreamDesigner. Porém o 

programa eVSM - Eletronic Value Stream Mapping apresentou falhas de instalação que 

impediram de se realizar a sua implantação. O software ValueStreamDesigner foi instalado 

sem problemas e os testes foram realizados nele. 

3.2.2.1 Recursos Disponíveis no Desenvolvimento 

O software ValueStreamDesigner foi desenvolvido pela empresa alemã Traleon 

GmbH. Ele é um software intuito na elaboração do VSM. Têm tutoriais com vídeo que 

apresentam de forma simples como gerar um mapa de fluxo valor. Ele tem também recursos 

de simulação, porém sem animação gráfica. A Figura 3.3 mostra a tela do vídeo com tutorial 

disponível no site da Traleon. Endereço: http://www.traleon.org/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Vídeo Tutorial da Traleon disponível on line 
Imagem Capturada no site da Traleon, junho de 2005 

 

Na Figura 3.4 pode-se ver a área de trabalho do ValueStreamDesigner com a a 
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representação do mapa de estado atual.  

Ao ser iniciado o software inicia a área de trabalho com o ícone Customer. A partir 

deste ponto são definidas todas as necessidades do Cliente, como a demanda diária através da 

formação da lista de pedidos do cliente. 

 O software tem capacidade de gerar cálculos de como takt time, lead time e outros 

ligados essencialmente ao Mapa de fluxo de valor. Ele tem disponível a entrada de dados com 

variações de média, desvio padrão, valores máximos e mínimos, quantidades por lotes, dentre 

outros recursos de entrada de dados. Além disto tem a possibilidade de geração de relatórios 

estatísticos gráficos com os resultados de simulações realizadas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Mapa de estado atual no ValueStreamDesigner 
Imagem Capturada da Área de Trabalho do Software ValueStreamDesigner 

3.2.2.2 Adequação ao VSM 

O software ValueStreamDesigner foi desenvolvido especificamente para criação do 

Mapa de Fluxo de valor. Ele tem recursos destinados especificamente para o desenvolvimento 

do Mapa como itens como ícones do VSM, takt time, lead time, identificação de lotes, 

famílias de produtos e outros conceitos de produção enxuta, inerentes ao Mapa de Fluxo de 

Valor. 

3.2.2.3 Custos de Licença e de Treinamento 

No levantamento feito em busca de softwares específicos para realização do 
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Mapeamento de Fluxo de valor foram identificados os custos dos outros dois softwares além 

do ValueStreamDesigner, apesar destes outros não terem sidos analisados. 

 eVSM - Eletronic Value Stream Mapping, valor $ 299.00 (Dólares) por máquina, sem 

informações sobre treinamento. 

 iGrafx Flowcharter 2005 Multilingual, valor $395.00 (Dólares) por licença, sem 

informações sobre treinamento. 

 A Traleon tem um sistema de envio de e-mail, que no cadastramento no site para 

realização do download do programa ValueStreamDesigner, é enviado um prospecto no 

formato .pdf que define o valor de duas versões do programa. Static Edition (Ferramenta 

VSM) EUR 800 ou $960.00 e a versão Dinamic Edition (VSM com simulação) EUR 1950,00 

ou $ 2340.00. O valor do treinamento é EUR 700 ou US$ 840.00, mais as despesas de 

Viagem e Hospedagem na Alemanha. É importante destacar que o software é muito fácil de 

ser manuseado e seus tutoriais facilitam em muito a aprendizagem no seu uso.  Podendo se 

considerar dispensável os custos de treinamento básico. 

3.2.3  Uso de Planilha de Cálculo Excel 

 Segundo Saliby (2004), não se deve em nenhum momento descartar a possibilidade do 

uso de recursos de software mais simples como uma planilha de Excel no processo de análise 

de um sistema de produção. Desta forma exploramos a possibilidade do uso de planilha do 

Excel no processo de análise para simulações do VSM. 

3.2.3.1 Recursos Disponíveis no Desenvolvimento 

O Excel não é um software desenvolvido para realizar processos de simulação. 

Contudo as planilhas de cálculo podem ser de grande valia nos cálculos do Mapa de Fluxo de 

Valor. Pois na essência as operações matemáticas mais utilizadas no processo de Mapeamento 

de Fluxo de Valor são as mais básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão). Isto é, nos 

moldes mais simples do mapeamento. Em processos mais complexos, o mapeamento pode 

requerer cálculos matemáticos avançados, por exemplo, o cálculo do número de kanbans em 

uma linha mista de com múltiplas famílias de produtos sendo processadas ou o 

comportamento de determinados processos seguindo distribuições estatísticas. 

 No Excel praticamente inexistem recursos de animação gráfica, a não ser que seja 

usada programação em Visual Basic Aplication (VBA),  que é a liguagem de programação 

dos softwares do Microsoft Office. Por outro lado, sendo necessária à exploração do uso de 

expressões matemáticas o Excel, por ser um programa geral, atende a praticamente todos os 
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cálculos necessários.  

 O processo de construção da planilha foi seguindo o roteiro proposto por Rother & 

Shook (1999) apresentado no item 2.5 deste trabalho. Montagem da família de produtos, 

identificação dos tempos dos processos, estoques intermediários, cálculos de takt time, pitch, 

disponibilidade de tempo, tempo disponível e demandas estão todos detalhados na planilha de 

cálculo apresentada no Anexo 3.  

 Com relação à representação gráfica o desenho realizado no Word foi utilizado como 

referência na visualização do processos. 

 A Figura 3.5 apresenta a representação do Mapa de Estado Atual na planilha de Excel. 

A planilha de cálculos de Excel é apresentada no Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Mapa de Estado Atual no Excel 
Imagem Capturada da Área de Trabalho do Software Excel 

 
 O processo simulação na planilha de Excel consistiu de testar valores nos campos de 
número de peças, dias úteis por mês, tempos nos processos, lead time dos estoques 
intermediários e verificar quais valores gerados poderiam ser obtidos, por exemplo, no lead 
time total, takt time e número de operadores necessários para gerar uma célula de trabalho em 
um Mapa de estado futuro. 

3.2.3.2 Adequação ao VSM 

 O Software Excel mostrou-se dentro de sua limitação capaz atender as necessidades 

básicas para geração dos cálculos no processo de Mapeamento do Fluxo de Valor, como 

também na geração de valores possíveis quando feitas alterações nos dados de tempos e 

estoques. Em último caso, pode se considerar que ao serem testados valores nos dados de 
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processamento, redução de tempo de processamento, por exemplo, realiza-se um processo de 

simulação de valores. 

 O Excel mostrou-se de fácil uso, de grande facilidade no aprendizado, um número de 

horas dependido para fazer o Mapa de estado atual menor que no software Arena e maior que 

no ValueStreamDesigner. 

 Destaca-se as limitações com relação aos recursos gráficos de representação no Excel 

do Mapeamento de Fluxo de Valor. 

3.2.3.3 Custos de Licença e de Treinamento 

 O custo para adquirir o pacote Microsoft Office Estudante e professor é de R$ 399,00. 

Já para Pessoa Jurídica é R$ 1.449,00. A Microsoft disponibiliza gratuitamente cursos no seu 

site (http://office.microsoft.com/pt-br/ ). 

3.3 Comparativo entre Arena, VSD e Excel no Mapeamento da Cadeia de Valor 

 Realizando uma análise comparativa entre os três softwares, usando os parâmetros 

citados na seção 3.1, foram montadas as tabelas comparativas: Tabela 3.2, Tabela 3.3 e Tabela 

3.4. 

  Tabela 3.2 Recursos Disponíveis no Desenvolvimento de Simulação 

 Recursos Disponíveis no Desenvolvimento  
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Total 
ARENA 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
VSD 1 0 1 1 0 0 0 0 3 
EXCEL 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

 

 A pontuação na Tabela 3.2 Recursos no Desenvolvimento de Simulação, baseou-se no 

software dispor (1 - Hum) ou não dispor (0 - Zero) do recurso especificado. 
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 Pode-se perceber, seguindo esta classificação, que o Arena tem alta disponibilidade de 

recursos para desenvolvimento de simulações, o ValueStreamDesigner tem média/baixa 

disponibilidade e o Excel tem baixa disponibilidade de recursos. 

 A Tabela 3.3 Adequação ao VSM foi gerada pontuando-se com sim (1 - Hum) e não (0 

- Zero ) os itens Facilidade de uso, Facilidade de aprendizado e ter os Ícones para construção 

do Mapa de Estado Atual (apresentados no Anexo 1).  

 Já o item Número de horas para elaboração do Mapa de Estado Atual, teve a 

pontuação de zero a dois. Esta pontuação de zero a dois, seguiu a lógica do programa que 

consumiu mais tempo para implantação do VSM recebeu zero, o intermediário hum e o mais 

rápido dois. 

  Tabela 3.3 Adequação ao VSM 
Adequação ao VSM 

 Ambiente  
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Total 
ARENA 0 0 0 0 0 

VSD 1 1 2 1 5 
EXCEL 1 1 1 0 3 

 

 A Tabela 3.4 Custos de Licença e Treinamento apresenta os critérios relativos aos 

custos de aquisição de licença e treinamento. Os valores em dólar foram convertidos pela 

cotação de 05 de julho de 2005. 

 Estes critérios podem ser analisados de duas maneiras com ou sem os custos de 

treinamento, incluindo custos de viagens para treinamento. Sendo considerado o nível de 

dificuldade de aprendizagem dos softwares o ARENA é o que exige maior investimento de 

tempo para se dominarem os recursos disponíveis dele. O ValueStreamDesigner é um 

programa intuitivo e com tutoriais em vídeo, gratuitos, que torna o aprendizado dos seus 

recursos básicos muito simples. Os custos de treinamento do ValueStreamDesigner são  



 

 85 

maiores que os do ARENA, em especial relativo a viagem e deslocamento (Alemanha X São 

Paulo). Porém, devido a facilidade de uso do ValueStreamDesigner, em comparação com o 

ARENA, torna-se dispensável o treinamento básico do ValueStreamDesigner. Por outro lado, 

para dominar os recursos do Arena da melhor forma possível, o treinamento oficial torna-se 

quase que obrigatório, incluindo o deslocamento e estadia em São Paulo. 

 A Tabela 3.4 apresenta os custos de licença e treinamento, desconsiderando a 

necessidade de treinamento oficial e deslocamento para o software ValueStreamDesigner. Os 

valores considerados para viagem de treinamento do Arena,  para cidade de São Paulo, foram 

estimados baseados em valores de passagem de avião Recife – São Paulo, estadia e despesas 

gerais em valores de junho de 2005. 

   Tabela 3.4 Custos de Licença e Treinamento 

Custos de Licença e Treinamento 
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Total 
ARENA 1.884,20 1.195,00 2.500,00 5.579,20 

VSD 5.545,80   5.545,80 
EXCEL 1.449,00   1.449,00 

   Valores em Reais 

 As informações das Tabelas 3.2, 3.3 e 3.4 foram base na elaboração da Tabela 3.5, que 

apresenta um comparativo entre os três softwares analisados. 

 A Tabela 3.5 apresenta os critérios comparativos entre o Arena, ValueStreamDesigner 

e o Excel na adequação destes softwares ao Mapeamento de Fluxo de Valor, utilizando como 

base a implantação do Mapa de Estado Atual da seção 2.5.3.4 - O Mapa de Estado Atual da 

Empresa XYZ. 
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Tabela 3.5 Comparativo entre Softwares Analisados 

Software 
Recursos Disponíveis 

no Desenvolvimento 

Adequação ao 

VSM 

Custos Licença e 

Treinamento 

ARENA Alta disponibilidade Baixa R$ 5.579,20 

ValueStreamDesigner 
Média/Baixa 

Disponibilidade 
Alta R$ 5.545,80 

Planilha de Excel Baixa Disponibilidade Média R$ 1.449,00 

 

 Baseado nos critérios Recursos Disponíveis no Desenvolvimento, Adequação ao VSM e 

Custos de Licença e Treinamento apresentados na Tabela 3.5 e nas colocações feitas, podem-

se chegar a algumas conclusões. O software Arena é o que dispõe de mais recursos no 

processo de desenvolvimento de simulações. Os softwares ValueStreamDesigner e Excel 

tiveram um desempenho melhor no critério Adequação ao VSM. E Excel no critério Custos de 

Licença e Treinamento se destaca como sendo a melhor opção.  

 Deve-se lembrar que outros fatores como histórico do fornecedor e disponibilidade para 

montagem de processos complexos não foram utilizados nesta análise.  

É interessante ressaltar que adquirir um software de simulação como o Arena, para 

realizar um processo de Mapeamento de Fluxo de Valor, pode ser um investimento que não 

atenda tão bem quanto um software como o Excel (Genérico) ou o ValueStreamDesigner 

(Específico para  VSM) à necessidade da empresa que vá utilizá-lo em simulações de VSM. 

Pois, além de ser necessária a aquisição de licença do Arena com custos elevados, são 

necessários especialistas que demandam fortes investimentos em mão-de-obra qualificada. 
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4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 Ao final da deste estudo, após o levantamento de referencial teórico e a análise de três 

tipos de softwares diferentes no capítulo anterior, foi possível chegar à conclusão de que é 

possível utilizar o Mapeamento de Fluxo de Valor em conjunto com um software de maneira 

eficiente, sem perder a essência do VSM. 

 Para atingir o objetivo principal, procurou-se atender aos objetivos específicos, relativos 

ao referencial teórico sobre Sistemas de Manufatura, Modelagem de Sistemas, Simulação e 

Mapeamento de Cadeia de Valor, como também apresentar a ferramenta Mapeamento de 

Fluxo de Valor e por fim a apresentação de uma proposta de Mapeamento Dinâmico feita 

através da análise comparativa entre softwares de diferentes níveis de orientação para 

simulação. Neste capítulo, são apresentadas as conclusões feitas sobre o tema abordado e 

finalmente as limitações do estudo e recomendações para futuras pesquisas. 

4.1 Conclusões 

Seguindo os objetivos propostos desta dissertação foi possível gerar algumas 

considerações sobre os processos de definição de cadeia de valor, simulação, mapeamento de 

fluxo de valor e o uso de softwares para simulação do Mapa de Fluxo de Valor. 

O primeiro objetivo específico se refere busca de referenciais teóricos relativos aos 

Sistemas de Manufatura, Modelagem de Sistemas, Simulação e Mapeamento de Cadeia de 

Valor, neste levantamento teórico foi perceptível como as bases de estudo destes pontos estão 

intimamente ligadas à produção acadêmica de países Europeus e à dos Estados Unidos. Em 

vários momentos foi possível identificar textos produzidos no Brasil que tinha como base 

textos de poucos autores estrangeiros, por exemplo, na área de simulação Law & Kelton 

(1982) e Banks et al (2001). Isto demonstra o quão necessárias são as pesquisas brasileiras e 

produção acadêmica nas áreas citadas. 

O Segundo objetivo, apresentar a Ferramenta Mapeamento de Fluxo de Valor, foi 

embasado em um referencial bibliográfico relativamente pequeno, Rother & Shook (1999), 

por se tratar de uma técnica específica que a produção além de artigos, vem ocorrendo um 

aumento crescente em meados da década de 1990.  Com a divulgação do pensamento enxuto 

com o livro A Máquina que Mudou de Womack, lançado no final da década de 1980 e 

posteriormente com o livro Lean Thinking – Pensamento Enxuto, também de Womack, em 

meados da década de 1990, o Mapeamento de Fluxo de Valor é citado como uma ferramenta a 
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ser utilizada para a indústria de manufatura otimizar seus sistemas de produção. De maneira 

que os “manuais de utilização” do Mapeamento de Fluxo de Valor são poucos, mas com a 

divulgação do pensamento Enxuto, provavelmente eles irão se multiplicar. 

O terceiro e último objetivo, a apresentação de uma proposta de Mapeamento Dinâmico, 

partiu do processo de comparação entre três tipos de softwares diferentes: um de simulação 

genérico, um software específico de montagem de Mapas Fluxo de Valor e o uso de planilha 

de cálculo. 

Baseados na análise comparativa entre os três softwares (Arena, ValueStreamDesigner e 

Excel), pôde-se concluir o software que melhor se adequou no uso em conjunto com o VSM, 

utilizando apenas os três critérios escolhidos, foi o ValueStreamDesigner. Ele teve o segundo 

melhor desempenho no critério Recursos Disponíveis para Desenvolvimento, ficou com o 

melhor desempenho no critério Adequação ao VSM, apesar de ter tido desempenho 

equivalente ao Arena no critério Custos de Licença e Treinamento.  

Contudo, levados em conta os custos e como critério de desempate o porte da empresa 
8que utilizará o software com o VSM, pôde-se concluir que a planilha de cálculo Excel 

atenderia perfeitamente às empresas de pequeno e médio porte, nos processos de simulação de 

VSM, a serem testados na linha de produção.  Já para empresas de médio e grande porte a 

planilha de cálculo Excel ou o ValueStreamDesigner, atenderiam aos projetos voltados para o 

Mapeamento de Fluxo de Valor.  

Um ponto importante a ser destacado é que a essência do mapeamento de fluxo de valor 

é a simplicidade, este é um dos maiores fatores de sucesso no uso do VSM. No processo de 

elaboração dos Mapas existe a recomendação explícita de não se utilizar o computador, pois o 

maior enfoque é analisar os processos produtivos e não manusear um software. Porém um 

software que atenda necessidades específicas no processo de mapeamento e que minimize a 

perda no enfoque principal, que é mapear os processos para melhorá-los, pode ser usado sem 

problemas gerando até a melhoria no processo de análise. 

4.2 Limitações e Sugestões para Futuras Pesquisas  

As principais limitações do trabalho são: 

• O número de softwares analisados permite fazer generalizações com ressalvas sobre 

                                                
8 A classificação de porte de empresa segue a classificação do BNDES: Microempresas – Receita Operacional 

Bruta anual até R$ 1.200 mil, Pequenas – ROB de R$ 1.200 mil até R$ 10.500 mil, Média – ROB de R$ 10.500 

mil até R$ 60.000 mil e Grande empresa – ROB acima de R$ 60.000 mil. 
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a escolha do melhor programa para ser utilizado no Mapeamento de Fluxo de Valor; 

• A não utilização de todos os recursos possíveis de um dos softwares (ARENA), 

pode ser colocada como um ponto negativo no processo de análise.  

 

As sugestões para futuras pesquisas são as seguintes: 

• Aplicar a pesquisa em um número maior de softwares, para que se alcance maior 

amplitude nos resultados; 

• Realizar os testes com a versão full do Software Arena; 

• Verificar a existência de outros softwares específicos para Mapeamento de Fluxo de 

Valor; 

• Fazer uma investigação em outras fontes bibliográficas nacionais e internacionais 

não contempladas neste trabalho, de possíveis pesquisas que tenham abordado os 

modelos de simulação e mapeamento de fluxo de valor.  
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ANEXO 1 

Ícones do Mapeamento de Fluxo de Valor (Fonte: Rother & Shook, ) 
 
 

Ícones de Materiais Representa Descrição 

 

Processo de Produção Uma caixa de processo 
equivale a uma área de 
fluxo. Todos os processos 
devem ser identificados. 
Também usado para 
departamentos como o de 
Controle da Produção. 
 

 

Fontes Externas Usado para mostrar 
clientes, fornecedores e 
processos de produção 
externos. 
 

 

Caixa de Dados Usado para registrar 
informações relativas a um 
processo de manufatura, 
departamento, cliente etc 

 
400 peças 

2 dias 

Estoque Quantidade e tempo devem 
ser anotados. 

 

Entrega por Caminhão Anotar a freqüência de 
entregas 

 

Movimento de materiais da 
produção por EMPURRADA 

Material que é produzido e 
movido para frente antes 
do processo seguinte 
precisar; geralmente 
baseado em uma 
programação 

 
 

Segunda 
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Ícones de Materiais Representa Descrição 

 

Movimento de produtos 
acabados para o cliente 
 

 

 

Supermercado Um estoque controlado 
de peças que é usado 
para a programação da 
produção em um 
processo anterior. 
 

 

Retirada Puxada de 
materiais, 
geralmente de um 
supermercado 
 

 

Transferência de quantidades 
controladas de material entre 
processos em uma sequência 
"primeiro a entrar - primeiro a 
sair". 

Indica um dispositivo 
para limitar a quantidade 
e garantir o fluxo de 
material (FIFO) entre os 
processos. A quantidade 
máxima deve ser 
anotada. 

 
 

Ícones de Informação Representa Descrição 
 

 
Fluxo de informação 
manual 
 

Por exemplo: 
programação da produção 
ou programação da 
entrega 

 
 

Fluxo de informação 
eletrônica 

Por exemplo via 
"Troca Eletrônica de 
Dados" 

 
 
 
 

Informação 
 

Descreve um fluxo de 
informação 

máx. 20 peças 

Programação 

Semanal 
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Kanban de Produção (linhas 
pontilhadas indicam a rota do 
kanban) 

O kanban "um por 
container". Um cartão ou 
dispositivo que avisa um 
processo quanto do que 
pode ser produzido e dá 
permissão para fazê-lo. 

 
Ícones de Informação Representa Descrição 

 
 

Kanban de Retirada Um cartão ou dispositivo 
que instrui o 
movimentador de 
material para obter e 
transferir peças (por 
exemplo: de um 
supermercado para o 
processo consumidor). 

 

Kanban de Sinalização Kanban "um por lote". 
Sinaliza quando o ponto 
de reposição é alcançado 
e outro lote precisa ser 
produzido. Usado quando 
o processo fornecedor 
deve produzir em lotes 
por causa de trocas 
necessárias. 

 

Bola para puxada 
seqüenciada 

Dá instrução para 
produzir imediatamente 
uma quantidade e tipo 
pré- determinado, 
geralmente uma unidade. 
Um sistema puxado para 
processos de 
submontagem sem usar 
um supermercado. 

 

Posto de Kanban Local onde o kanban é 
coletado e mantido para 
transferência. 

 

Kanban chegando em lotes  

 

Nivelamento de Carga Ferramenta para 
interceptar lotes de 
kanban e nivelar o seu 
volume e mix por um 
período de tempo. 

 

 

 

20 
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Programação da produção 
"vá ver" 

Ajuste da programação 
com base na verificação 
dos níveis de estoque. 

 
 
 
 
 

Ícones Gerais Representa Descrição 

 
 

Necessidade de Kaizen Destaca as melhorias 
necessárias em processos 
específicos que são 
fundamentais para se 
chegar ao fluxo de valor 
desejado. Pode ser usada 
para planejar os 
workshop kaizen. 

 

Estoque de Segurança ou 
Pulmão 

"Pulmão" ou "estoque de 
segurança" devem ser 
anotados. 

 

Operador Representa uma pessoa 
vista de cima. 
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ANEXO 2 

Relatórios de Simulação no ARENA 
 
 
 
 
           ARENA Simulation Results 
                                         Fernando Castilhos 
 
                                  Summary for Replication 1 of 1 
 
Project: MAPA DE ESTADO ATUAL                                        Run execution date : 7/ 5/2005 
Analyst: Fernando Castilhos                                          Model revision date: 7/ 5/2005 
 
Replication ended at time      : 3600.0 Seconds  
Base Time Units: Seconds 
 
                                           TALLY VARIABLES 
Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 
_________________________________________________________________________________________ 
Entity 1.VATime                             77.000     (Insuf)    77.000     77.000         59     
Entity 1.NVATime                            .00000     (Insuf)    .00000     .00000         59     
Entity 1.WaitTime                           .00000     (Insuf)    .00000     .00000         59     
Entity 1.TranTime                           .00000     (Insuf)    .00000     .00000         59     
Entity 1.OtherTime                          .00000     (Insuf)    .00000     .00000         59     
Entity 1.TotalTime                          77.000     (Insuf)    77.000     77.000         59     
EMBALAR.Queue.WaitingTime                   .00000     (Insuf)    .00000     .00000         60     
FURACAO.Queue.WaitingTime                   .00000     (Insuf)    .00000     .00000         60     
CORTE.Queue.WaitingTime                     .00000     (Insuf)    .00000     .00000         61     
POLIMENTO.Queue.WaitingTime                 .00000     (Insuf)    .00000     .00000         60     
 
                                     DISCRETE-CHANGE VARIABLES 
 
Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 
__________________________________________________________________________________________ 
Entity 1.WIP                                1.2786     (Insuf)    .00000     2.0000     2.0000     
OPERADOR1.NumberBusy                        .33333     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR1.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR1.Utilization                       .33333     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR2.NumberBusy                        .21667     (Insuf)    .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR2.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR2.Utilization                       .21667     (Insuf)    .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR3.NumberBusy                        .26667     (Insuf)    .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR3.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR3.Utilization                       .26667     (Insuf)    .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR4.NumberBusy                        .46194     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR4.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR4.Utilization                       .46194     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000     
EMBALAR.Queue.NumberInQueue                 .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
FURACAO.Queue.NumberInQueue                 .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
CORTE.Queue.NumberInQueue                   .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
POLIMENTO.Queue.NumberInQueue               .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
 
                                             OUTPUTS 
Identifier                                   Value 
___________________________________________________________ 
Entity 1.NumberIn                           61.000     
Entity 1.NumberOut                          59.000     
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                                      ARENA Simulation Results 
                                         Fernando Castilhos 
 
                                  Summary for Replication 1 of 1 
 
Project: MAPA DE ESTADO ATUAL                                        Run execution date : 7/ 5/2005 
Analyst: Fernando Castilhos                                          Model revision date: 7/ 5/2005 
 
Replication ended at time      : 36000.0 Seconds  
Base Time Units: Seconds 
                                           TALLY VARIABLES 
Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 
__________________________________________________________________________________________ 
Entity 1.VATime                             77.000     .00000     77.000     77.000        599     
Entity 1.NVATime                            .00000     .00000     .00000     .00000        599     
Entity 1.WaitTime                           .00000     .00000     .00000     .00000        599     
Entity 1.TranTime                           .00000     .00000     .00000     .00000        599     
Entity 1.OtherTime                          .00000     .00000     .00000     .00000        599     
Entity 1.TotalTime                          77.000     .00000     77.000     77.000        599     
EMBALAR.Queue.WaitingTime                   .00000     .00000     .00000     .00000        600     
FURACAO.Queue.WaitingTime                   .00000     .00000     .00000     .00000        600     
CORTE.Queue.WaitingTime                     .00000     .00000     .00000     .00000        601     
POLIMENTO.Queue.WaitingTime                 .00000     .00000     .00000     .00000        600     
 
                                     DISCRETE-CHANGE VARIABLES 
Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Entity 1.WIP                                1.2828     (Corr)     .00000     2.0000     2.0000     
OPERADOR1.NumberBusy                        .33333     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR1.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR1.Utilization                       .33333     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR2.NumberBusy                        .21667     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR2.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR2.Utilization                       .21667     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR3.NumberBusy                        .26667     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR3.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR3.Utilization                       .26667     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR4.NumberBusy                        .46619     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR4.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR4.Utilization                       .46619     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
EMBALAR.Queue.NumberInQueue                 .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
FURACAO.Queue.NumberInQueue                 .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
CORTE.Queue.NumberInQueue                   .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
POLIMENTO.Queue.NumberInQueue               .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
 
                                             OUTPUTS 
 
Identifier                                   Value 
_____________________________________________________________ 
 
Entity 1.NumberIn                           601.00     
Entity 1.NumberOut                          599.00     
OPERADOR1.NumberSeized                      601.00     
OPERADOR1.ScheduledUtilization              .33333     
OPERADOR2.NumberSeized                      600.00     
OPERADOR2.ScheduledUtilization              .21667     
OPERADOR3.NumberSeized                      600.00     
OPERADOR3.ScheduledUtilization              .26667     
OPERADOR4.NumberSeized                      600.00     
OPERADOR4.ScheduledUtilization              .46619     
System.NumberOut                            599.00     
 
Simulation run time: 0.00 minutes. 
Simulation run complete. 
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            ARENA Simulation Results 
                                         Fernando Castilhos 
 
                                  Summary for Replication 1 of 1 
 
Project: MAPA DE ESTADO ATUAL                                        Run execution date : 7/ 5/2005 
Analyst: Fernando Castilhos                                          Model revision date: 7/ 5/2005 
 
Replication ended at time      : 360000.0 Seconds  
Base Time Units: Seconds 
 
                                           TALLY VARIABLES 
 
Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 
__________________________________________________________________________________________ 
Entity 1.VATime                             77.000     .00000     77.000     77.000       5999     
Entity 1.NVATime                            .00000     .00000     .00000     .00000       5999     
Entity 1.WaitTime                           .00000     .00000     .00000     .00000       5999     
Entity 1.TranTime                           .00000     .00000     .00000     .00000       5999     
Entity 1.OtherTime                          .00000     .00000     .00000     .00000       5999     
Entity 1.TotalTime                          77.000     .00000     77.000     77.000       5999     
EMBALAR.Queue.WaitingTime                   .00000     .00000     .00000     .00000       6000     
FURACAO.Queue.WaitingTime                   .00000     .00000     .00000     .00000       6000     
CORTE.Queue.WaitingTime                     .00000     .00000     .00000     .00000       6001     
POLIMENTO.Queue.WaitingTime                 .00000     .00000     .00000     .00000       6000     
 
                                     DISCRETE-CHANGE VARIABLES 
 
Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 
__________________________________________________________________________________________ 
Entity 1.WIP                                1.2832     1.0194E-04 .00000     2.0000     2.0000     
OPERADOR1.NumberBusy                        .33333     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR1.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR1.Utilization                       .33333     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR2.NumberBusy                        .21667     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR2.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR2.Utilization                       .21667     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR3.NumberBusy                        .26667     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR3.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR3.Utilization                       .26667     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR4.NumberBusy                        .46662     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR4.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR4.Utilization                       .46662     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
EMBALAR.Queue.NumberInQueue                 .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
FURACAO.Queue.NumberInQueue                 .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
CORTE.Queue.NumberInQueue                   .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
POLIMENTO.Queue.NumberInQueue               .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
 
                                             OUTPUTS 
Identifier                                   Value 
_____________________________________________________________ 
Entity 1.NumberIn                           6001.0     
Entity 1.NumberOut                          5999.0     
OPERADOR1.NumberSeized                      6001.0     
OPERADOR1.ScheduledUtilization              .33333     
OPERADOR2.NumberSeized                      6000.0     
OPERADOR2.ScheduledUtilization              .21667     
OPERADOR3.NumberSeized                      6000.0     
OPERADOR3.ScheduledUtilization              .26667     
OPERADOR4.NumberSeized                      6000.0     
OPERADOR4.ScheduledUtilization              .46662     
System.NumberOut                            5999.0     
 
Simulation run time: 0.00 minutes. 
Simulation run complete. 
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                                      ARENA Simulation Results 
                                         Fernando Castilhos 
 
                                  Summary for Replication 1 of 1 
 
Project: MAPA DE ESTADO ATUAL                                        Run execution date : 7/ 5/2005 
Analyst: Fernando Castilhos                                          Model revision date: 7/ 5/2005 
 
Replication ended at time      : 720000.0 Seconds  
Base Time Units: Seconds 
 
                                           TALLY VARIABLES 
Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 
__________________________________________________________________________________________ 
Entity 1.VATime                             77.000     .00000     77.000     77.000      11999     
Entity 1.NVATime                            .00000     .00000     .00000     .00000      11999     
Entity 1.WaitTime                           .00000     .00000     .00000     .00000      11999     
Entity 1.TranTime                           .00000     .00000     .00000     .00000      11999     
Entity 1.OtherTime                          .00000     .00000     .00000     .00000      11999     
Entity 1.TotalTime                          77.000     .00000     77.000     77.000      11999     
EMBALAR.Queue.WaitingTime                   .00000     .00000     .00000     .00000      12000     
FURACAO.Queue.WaitingTime                   .00000     .00000     .00000     .00000      12000     
CORTE.Queue.WaitingTime                     .00000     .00000     .00000     .00000      12001     
POLIMENTO.Queue.WaitingTime                 .00000     .00000     .00000     .00000      12000     
 
                                     DISCRETE-CHANGE VARIABLES 
Identifier                                  Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 
__________________________________________________________________________________________ 
Entity 1.WIP                                1.2833     5.5995E-05 .00000     2.0000     2.0000     
OPERADOR1.NumberBusy                        .33333     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR1.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR1.Utilization                       .33333     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR2.NumberBusy                        .21667     4.1509E-05 .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR2.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR2.Utilization                       .21667     4.1509E-05 .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR3.NumberBusy                        .26667     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR3.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR3.Utilization                       .26667     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     
OPERADOR4.NumberBusy                        .46664     6.2177E-05 .00000     1.0000     1.0000     
OPERADOR4.NumberScheduled                   1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     
OPERADOR4.Utilization                       .46664     6.2177E-05 .00000     1.0000     1.0000     
EMBALAR.Queue.NumberInQueue                 .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
FURACAO.Queue.NumberInQueue                 .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
CORTE.Queue.NumberInQueue                   .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
POLIMENTO.Queue.NumberInQueue               .00000     (Insuf)    .00000     .00000     .00000     
 
                                             OUTPUTS 
Identifier                                   Value 
_____________________________________________________________ 
Entity 1.NumberIn                           12001.     
Entity 1.NumberOut                          11999.     
OPERADOR1.NumberSeized                      12001.     
OPERADOR1.ScheduledUtilization              .33333     
OPERADOR2.NumberSeized                      12000.     
OPERADOR2.ScheduledUtilization              .21667     
OPERADOR3.NumberSeized                      12000.     
OPERADOR3.ScheduledUtilization              .26667     
OPERADOR4.NumberSeized                      12000.     
OPERADOR4.ScheduledUtilization              .46664     
System.NumberOut                            11999.     
 
 
Simulation run time: 0.02 minutes. 
Simulation run complete. 
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