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UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES DEDICADOS PARA O DESENVOLVIMENTO E 

ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR (MFV) EM SISTEMAS 

DE PRODUÇÃO ENXUTA – LEAN PRODUCTION 

 

1. RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar os impactos da utilização de 

softwares dedicados para elaboração do Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV). O 

MFV é um dos principais instrumentos para a otimização dos processos produtivos 

em Sistemas de Produção Enxuta. Seu objetivo consiste em identificar e racionalizar 

o fluxo de valor dentro de uma determinada linha produtiva.  Para a realização deste 

trabalho, efetuaram-se levantamentos bibliográficos relacionados com o tema 

Mapeamento do Fluxo de Valor, Engenharia de Produção e Softwares dedicados 

para esta aplicação. As análises efetuadas demonstraram que os softwares de apoio 

à construção dos mapas de fluxos agilizam o processo de sua construção e facilitam 

as análises e tomada de decisões visando a melhoria dos processos.  

Palavras Chaves: Mapeamento do Fluxo de Valor, Value Stream Mapping, 

Softwares de Simulação, Engenharia de Produção, Lean Production. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Uma organização depende de uma produção competitiva. Ser competitiva 

significa procurar continuamente oferecer qualidade de seus produtos aliada a 

prazos que representem as necessidades de seus clientes e custos que permitam 

praticar os preços menores possíveis (BEKESAS, 2012). 

Atualmente, com o aumento da competitividade empresarial, a utilização dos 

conceitos do Lean Production é estratégico para qualquer organização que busca 

ser bem conceituada no mercado. O Mapeamento do Fluxo de Valor, que é uma 

ferramenta do Lean Production, auxilia na implementação de uma linha de produção 

enxuta tornando a visão sobre o que gera valor para a empresa mais clara. Através 

da elaboração de um Mapa do Fluxo de Valor Atual da empresa, e após as análises 

necessárias, torna-se possível a elaboração de um Mapa do Fluxo do Valor Futuro, 

visando principalmente a eliminação de desperdícios e otimização dos processos. 



Para auxiliar na análise do que realmente deve ser feito para alcançar estes 

objetivos propostos, pode-se utilizar softwares dedicados que facilitam a 

estruturação e o desenho do Mapa do Fluxo de Valor Atual. A partir disto será 

realizada uma análise para a identificação dos reais problemas na linha de 

produção. A utilização deste software, conjugado com modelos de simulação de 

dados permite que depois de elaborado o Mapa do Fluxo de Valor Futuro e antes de 

aplicá-lo na linha produtiva sejam realizados testes para análise da efetiva melhora 

gerada na linha de produção. Através da simulação é possível verificar quais 

melhorias são viáveis e quais não são, e depois disto, aplicá-las efetivamente na 

linha de produção.  

Simulação e mapeamento de fluxo de valor são ferramentas que podem 

auxiliar as tomadas de decisão sobre as mudanças em um ambiente de produção. 

Cada membro de uma equipe de implantação observa os detalhes de um MFV para 

determinar as áreas onde as melhorias podem ser introduzidas. Em seguida, 

conjuntamente, eles podem determinar as questões de comportamento do sistema 

de produção e mostrar onde as melhorias devem ser introduzidas (ANAND e 

KODALI, 2009). 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Demonstrar os impactos da utilização de softwares dedicados 

para a elaboração e análise do Mapeamento do Fluxo de Valor em uma 

organização. Objetivos Específicos: Efetuar um levantamento de dados e 

informações sobre o Mapeamento do Fluxo de Valor e sua evolução, tendo como 

base a literatura especializada disponível na base de dados; Analisar os impactos do 

Mapeamento do Fluxo de Valor na melhoria dos indicadores de desempenho das 

empresas que utilizam esse sistema; Identificar de que forma estes softwares podem 

auxiliar na elaboração, desenvolvimento e análise do Mapeamento do Fluxo de Valor 

dentro da empresa, visando a implementação dos conceitos do Lean Production. 

 

4. METODOLOGIA 

Para realização da pesquisa utilizou-se a metodologia da pesquisa 

exploratória e pesquisa bibliográfica. A elaboração do projeto foi dividida em etapas: 

Etapa 1: Construção de uma base de dados sobre o tema escolhido através de 



artigos científicos, monografias, dissertações de mestrados, teses de doutorado e 

livros relacionados ao tema. Etapa 2: Seleção de artigos, teses, dissertações e 

livros, para a elaboração dos fichamentos da pesquisa. Etapa 3: Elaboração de 

revisão bibliográfica relacionada ao material estudado. Etapa 4: Identificação e 

caracterização de softwares aplicados na elaboração e desenvolvimento do 

Mapeamento do Fluxo de Valor. Etapa 5: Análise dos impactos destes softwares no 

resultados da implementação do Mapeamento do Fluxo de Valor. Etapa 6: 

Conclusões e considerações finais sobre o tema estudado. Etapa 7: Elaboração do 

artigo para ser submetido e apresentado no Congresso Nacional de Iniciação 

Científica – CONIC.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Sistemas de produção enxuta – Lean Production 

O termo “Lean Production” foi utilizado no final da década de 80, por um 

grupo de pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of Technology) que 

realizou uma pesquisa relacionada às indústrias automobilísticas mundiais. Através 

deste estudo, os pesquisadores verificaram que a empresa japonesa Toyota havia 

implementado uma nova filosofia de trabalho, cujas características eram diferentes 

do sistema tradicional de produção americano, caracterizado como sistema de 

produção em massa. Para esta nova filosofia de trabalho criada pela Toyota atribuiu-

se o nome de Sistema de Produção Enxuta ou Lean Production, porém também 

ficou conhecida como Sistema Toyota de Produção. Enquanto o Sistema de 

Produção em Massa, de Ford, apresentava ênfase na quantidade produzida e na 

formação dos estoques o Sistema Toyota buscava a redução dos estoques e a 

eliminação dos desperdícios priorizando a qualidade sobre a quantidade. Taiichi 

Ohno, engenheiro mecânico e um dos diretores da Toyota nos anos quarenta, foi 

considerado um dos idealizadores do Sistema Toyota de Produção apoiado nas 

ideias dos fundadores da empresa Sakichi Toyoda e Kiichiro Toyoda. 

Womack e Jones (1998) acreditam que a principal diferença entre as 

produções em massa e enxuta está nos objetivos finais de cada uma. Para os 

autores, os produtores em massa estabelecem para si uma meta limitada, ou seja, 

bom o suficiente, que redunda em níveis máximos aceitáveis de estoques, em uma 

quantidade tolerável de defeitos e em uma variedade limitada de produtos. Por outro 



lado, os produtores enxutos estabelecem para si uma meta ilimitada, ou seja, busca 

a perfeição, que redunda na busca da eliminação dos níveis de estoques, na 

ausência de defeitos e uma variedade de produtos. Ainda de acordo Womack e 

Jones (1998), nenhum produtor enxuto jamais conseguiu ou conseguirá atingir a 

perfeição, mas é inquestionável, também, que sua busca interminável gera 

resultados surpreendentes. 

Segundo Rother e Shook (1999) produção enxuta é o conjunto das melhores 

práticas que cruzam as fronteiras departamentais com o objetivo de eliminar 

desperdício e criar valor. 

De acordo com Riezebos et al (2009) os princípios da Manufatura Enxuta têm 

habilitado organizações dos setores industriais e de serviços a melhorar 

significativamente seus níveis de competitividade. A aplicação dos princípios 

enxutos, derivados do Sistema Toyota de Produção, melhoram, simultaneamente os 

níveis de produtividade, qualidade e serviços aos clientes. 

A proposta é de se fazer cada vez mais com menos: menos esforço humano, 

menos equipamento, menos tempo e menos espaço, e ao mesmo tempo, estar cada 

vez mais próximo do que os clientes desejam (WOMACK e JONES, 1998). 

Womack e Jones (1998) definem o pensamento enxuto como uma forma de 

especificar valor, alinhar na melhor sequência aquelas atividades que criam valor e 

realizá-las sem interrupção e de forma cada vez mais eficaz toda vez que alguém as 

solicitam. 

O primeiro passo para implementar melhorias baseadas nos princípios lean é 

a identificação das atividades que agregam e aquelas que não agregam valor na 

manufatura de um produto (SAHOO et al., 2008). 

 

5.2. Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) 

O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) é considerado uma das principais 

ferramentas do Sistema de Produção Enxuto, seu objetivo consiste em identificar o 

fluxo de valor dentro de uma determinada linha produtiva. O fluxo de valor engloba 

todas as atividades que agregam e que não agregam valor, ou seja, os desperdícios. 

Após esta identificação é possível criar um mapa de fluxo atual da linha produtiva. 

O MFV é um meio para auxiliar na identificação dos fluxos de materiais e 

informações presentes em uma linha produtiva. É uma ferramenta que permite 

auxiliar no planejamento da produção e é um método universal, que através de uma 



simbologia apropriada pode ser entendido em qualquer idioma. No fluxo total de 

valor Rother e Shook (1999) relatam que há dois fluxos que caminham 

paralelamente. Um é o fluxo de material, que representa o fluxo do produto físico 

dentro da fábrica. O outro é o fluxo da informação, que representa o fluxo dos dados 

que dizem a cada processo o que manufaturar ou realizar em seguida. Algumas 

etapas devem ser seguidas para a construção do Mapeamento do Fluxo de Valor 

dentro de uma organização, são elas: Etapa 1 - Escolher um produto, ou uma linha 

produtiva. Recomenda-se trabalhar com apenas um tipo de produto, de modo que a 

identificação do que agrega ou não valor seja mais precisa do que o trabalho com 

vários tipos de produtos ao mesmo tempo. Etapa 2 – Elaboração do Mapeamento do 

Fluxo de Valor do Estado Atual, onde serão esboçadas as necessidades dos clientes 

e as etapas do processo. Etapa 3 – Identificação das perdas e desperdícios e 

apresentação das oportunidades de melhorias, nesta etapa todos os envolvidos com 

a construção do MFV deverão dar as suas opiniões e contribuir com ideias em 

relação com o que deverá ser feito para trazer melhorias. Etapa 4 – Elaboração do 

Mapeamento do Fluxo de Valor do Estado Futuro, onde após analisadas todas as 

ideias deverá ser desenhado um novo mapa, visando a melhoria proposta. Etapa 5 – 

Implementação do Estado Futuro. Nesta etapa de finalização deverá ser 

implementado na linha produtiva todas as melhorias propostas. A tabela 1 apresenta 

a simbologia básica utilizada para a elaboração do MFV relacionada aos processos, 

clientes e fornecedores.   

Tabela 1 – Representação de Processos, Clientes e Fornecedores. 

Símbolo Característica Carregamento Retirada 

 

Cliente/Fornecedor/ 

Processo externo 

 

 

 Colaborador   

 

 

Processo interno de 

fabricação 

  

 

 

Dados do processo   

Fonte: Pinho, 2014 



Na tabela 1 destaca-se que apenas nos processos envolvendo clientes, 

fornecedores ou processos externos são utilizadas setas representativas de 

carregamento ou retirada. A tabela 2 apresenta a simbologia básica utilizada para a 

elaboração do MFV relacionada aos estoque e fluxo de materiais.   

 

Tabela 2 – Representação Estoques e Fluxo de Material. 

Símbolo Característica Carregamento Retirada 

 

Fluxo de Material 

empurrado 
  

 

Fluxo de material 

puxado 
  

 

 

 

Inventário / 

Estoque 
 

 

 

 

 

Supermercado 

Opcional 
 

 

Fluxo de Material 

FIFO 
  

 

 

Buffer 

 

 

Fonte: Pinho, 2014 

 

A tabela 2 destaca a representação de estoques e fluxo de material e sua 

importância para a adequada elaboração do MFV em sistemas de manufatura 

enxuta. Já tabela 3, representada abaixo, apresenta a simbologia básica utilizada 

para a elaboração do MFV relacionada aos meios de transportes.   

 

 

 



Tabela 3 – Representação dos meios de transporte 

Símbolo Característica 

 Transporte Caminhão 

 

 

Transporte Manual 

 

 

Empilhadeira 

 

 

Trem 

Fonte: Pinho, 2014 

 

Os símbolos observados na tabela 3, referentes aos meios de transportes, 

permite a visualização da logística utilizada no processo, facilitando  a análise para 

sua racionalização. Permite também verificar a quantidade de material que será 

transportada. Estas devem estar descritas acima do símbolo do meio de transporte 

escolhido. 

A tabela 4 apresenta a simbologia básica utilizada para a elaboração do MFV 

relacionada aos fluxos de informações.   

 

Tabela 4 – Representação fluxo de informação. 

Símbolo Característica Símbolo Característica 

 

 

Go and See, coleta 

de informações no 

local. 

 

 

Kanban em lotes. 

 

 

Fluxo de 

informação manual 

 

 

Caixa de entrada 

para Kanban. 

 

 

Fluxo de 

informação 

eletrônico. 

 

 

Quadro Kanban. 

 

 

Informações, ou 

seja, descrição, 

processamento. 
 

Sequenciamento, 

ou seja, 

nivelamento. 



 

 

Kanban de 

produção. 

 

 

Colaborador. 

 

 

Kanban de 

transporte. 

 

 

Kaizen-Blitz. 

Fonte: Pinho, 2014 

 

Observa-se nesta tabela que os símbolos que representam o fluxo de 

informação são importantes para o Mapa do Fluxo de Valor, pois ao desenhar o 

Mapa do Fluxo de Valor Futuro, irão representar as mudanças que devem ser 

efetuadas. 

 

6. RESULTADOS 

Através dos estudos realizados, foi possível identificar e analisar diversos 

softwares dedicados para elaboração do mapeamento do fluxo de valor. Após 

estudos e testes dos softwares relacionados a esta aplicação foram selecionados 

três softwares específicos para este processo. Esta seleção contemplou o Software 

Visio, que conta com opções para criar além do mapa do fluxo de valor, diagramas, 

fluxogramas, diagramas de rede, etc . Identificou-se também, o software Smart 

Draw, que permite que os desenhos do mapa do fluxo de valor sejam feitos, porém 

não possui a opção para fazer a simulação do mapeamento, e o software Process 

Simulator, da empresa Promodel Corporation que trabalha integrado ao software 

Visio, da empresa Microsoft. Com ele é possível elaborar o modelo do Mapa do 

Fluxo de Valor do Estado Atual e realizar uma simulação deste para verificar quais 

as potenciais melhorias do processo. Depois pode-se selecionar as melhorias 

prioritárias para serem implementadas no projeto. A partir desta etapa é possível 

criar e simular o Mapa do Fluxo de Valor do Estado Futuro, visando verificar se 

realmente as melhorias que foram implementadas apresentaram os resultados 

esperados. Finalmente, pode-se confirmar ou não a viabilidade das ações de 

melhorias planejadas. Assim sendo conclui-se que o Process Simulator, integrado 

ao Visio, apresenta-se como uma ferramenta adequada e diferenciada na 

implementação e análise do Mapa do Fluxo de Valor nas aplicações dos conceitos 

de lean nas empresas. A tabela 5 apresenta um resumo das análises efetuadas no 

estudo, indicando os softwares selecionados e seus impactos para a elaboração dos 

MFV. 



Tabela 5: Caracterização dos Softwares para Apoio na Construção do Mapa do 
Fluxo de Valor Selecionados na Pesquisa 

Softwares 
Selecionados 

Empresa 
Impactos para o Desenvolvimento e 

Análise do MFV  

Process Simulator Promodel 

Trabalha integrado ao software Visio, 
da empresa Microsoft. Agiliza a 
elaboração dos MFV. Permite a 
realização da modelagem e simulação 
dos mapas. Gera gráficos de 
resultados. Permite a otimizar os 
resultados através das análise das 
simulações efetuadas, facilitando a 
tomada de decisões e a implementação 
das medidas propostas. 

Smart Draw LLC 

Facilita a estruturação e montagem dos 
mapas do fluxo de valor. Agiliza a sua 
elaboração. Não possui a opção para 
fazer a simulação do mapeamento. 

Visio Microsoft 
Conta com opções para criar o mapa do 
fluxo de valor e realizar análises 
básicas do mesmo. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram efetuados levantamentos de dados bibliográficos disponíveis em sites 

especializados, livros, artigos científicos, teses e dissertações para o 

aprofundamento do tema estudado. Realizou-se um aprofundamento de estudo na 

bibliografia selecionada, envolvendo os trabalhos acadêmicos e livros, mais 

relevantes e diretamente ligados ao tema do trabalho. Identificou-se os softwares 

relacionados com o mapeamento do fluxo de valor disponíveis no mercado. Os 

estudos realizados demonstraram que a utilização dos softwares dedicados para a 

elaboração dos MFV agiliza a sua estruturação e desenvolvimento. A modelagem e 

simulação do Mapeamento do Fluxo de Valor, utilizando o Software Process 

Simulator, integrado ao Software Visio, permite a otimização dos seus resultados 

em processos de aplicação da manufatura enxuta, auxiliando na implementação de 

melhorias em linhas de produção. 
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