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RESUMO 

O chão-de-fábrica industrial é cada vez mais pressionado pelas partes interessadas 

(sociedade, clientes, governo, etc.) para a adoção da filosofia sustentável para a 

obtenção da redução do impacto ambiental, social e econômico nos processos de 

fabricação; e é a fase de fabricação que mais contribui, principalmente, para o 

impacto ambiental. Portanto, este trabalho tem como proposta analisar, através de 
um estudo de caso, a aplicabilidade da manufatura enxuta, principalmente da prática 

de mapeamento de fluxo de valor para medir a sustentabilidade, ou seja, medir as 

perdas ambientais, as perdas sociais e as perdas econômicas do processo de 

fabricação de um produto específico (no caso, um processo de fabricação de cabos 

refrigerados a água). Como resultado de pesquisa, foi possível identificar e 

quantificar as perdas econômicas, ambientais e sociais em cada etapa do processo 
de fabricação, como, por exemplo, o lead time, excesso e perda de água, de energia 

e de matéria-prima, e os riscos potenciais à saúde e segurança dos colaboradores. 

 
Palavras-Chaves: Sustentabilidade, Mapeamento de Fluxo de Valor, Produção. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The industrial plant floor is increasingly pressured by stakeholders (society, 

customers, government, etc.) to adopt a sustainable philosophy to achieve the 

reduction of environmental, social and economic impact in manufacturing processes; 

and it is the manufacturing phase that contributes most to the environmental impact. 

Therefore, the purpose of this paper is to analyze, through a case study, the 
applicability of lean manufacturing, mainly the practical value stream mapping of the 

flow of value to measure sustainability, that is, to measure environmental losses, 

social losses and economic losses from the manufacturing process of a specific 

product (in this case a water-cooled cable manufacturing process). As a result of the 

research, it was possible to identify and quantify the economic, environmental and 

social losses at each stage of the manufacturing process, such as lead time, excess 
and loss of water, energy and raw materials, and potential risks health and safety of 

employees. 

 
Keywords: Sustainability, Value Stream Mapping, Production. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentro da manufatura, a sustentabilidade está focada no menor uso dos 

recursos, incluindo energia, água, produtos químicos, resíduos e emissões para o ar 
e na água (UN, 1987 apud KURDVE et al., 2015). E com a pressão das partes 

interessadas para a redução do impacto ambiental, social e econômico negativo nos 

processos de fabricação, a adoção da filosofia sustentável torna-se uma 
necessidade competitiva (WONG; WONG, 2014), principalmente no nível tático e 

operacional da organização (GIRET; TRENTESAUX; PRABHU, 2015). 

A fase de fabricação contribui imensamente para o impacto ambiental, 

levando em consideração o ciclo de vida dos produtos, serviços ou sistemas 

industriais. Atualmente a minimização é uma prioridade e deve ser realizada 

orientando os sistemas de manufatura, começando com o desenvolvimento de 
critérios sustentáveis. Isso deve incluir ações que devem mudar os processos 

industriais, o tipo e a quantidade de recursos utilizados, o processo de resíduos, o 

controle de emissões e o conceito do produto (GUNASEKARAN; SPALANZANI, 

2012). 

Diante do exposto acima, este trabalho tem como objetivo medir a 

sustentabilidade, ou seja, as questões econômicas, sociais e ambientais em um 

processo de fabricação industrial, mais precisamente em um processo de fabricação 

de cabos refrigerados a água. 

Para a verificação da sustentabilidade do processo de fabricação, é analisada 

a aplicabilidade da manufatura enxuta, pois esta é considerada um sistema eficiente 

de manufatura (MOREIRA et al., 2014 apud PAMPANELLI; FOUND; BERNARDES, 

2014). 

E dentre as práticas da manufatura enxuta, é destacado o Mapeamento de 

Fluxo de Valor (MFV), pois esta prática possui capacidade de analisar as perdas 

existentes no fluxo do material e no fluxo das informações no processo de fabricação 

(ROTHER; SHOOK, 2003). O Mapeamento de Fluxo de Valor possui, na literatura, 
estudos com extensão ambiental e sustentável (PAJU et al., 2010; MULLER; 

STOCK; SCHILLIG, 2014; PAMPANELLI; FOUND; BERNARDES, 2014; CHIARINI, 

2014; MARUDHAMUTHU; KRISHNASWAMY, 2011; RUISHENG; LOW; SONG, 
2015; KURDVE et al., 2015; FAULKNER; BADURDEEN, 2014; BROWN; 
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AMUNDSON; BADURDEEN, 2014), e dentre estes estudos destaca-se o 

Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável (Sus-VSM), desenvolvido recentemente 

por Faulkner e Badurdeen (2014) e aplicado por Brown, Amundson e Badurdeen 
(2014) em três casos diferentes (considerando o volume e a variedade de produtos). 

Portanto este trabalho estuda a aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor 

Sustentável (Sus-VSM) para a medição da sustentabilidade do processo de 

fabricação, em que é verificada a possibilidade de medir as vertentes econômica, 

social e ambiental do processo. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como informado no item acima, o problema (questão) de pesquisa deste 

trabalho é: 

 

O uso do Mapeamento de Fluxo de Valor permite medir a sustentabilidade do 

processo de fabricação de cabos refrigerados a água? 
 

Para responder ao problema (questão) de pesquisa acima, foi definida a 

seguinte hipótese de pesquisa: 

 

O Mapeamento de Fluxo de Valor permite medir a sustentabilidade do 

processo de fabricação de cabos refrigerados a água. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é verificar a possibilidade de medição da 
sustentabilidade do processo de fabricação de cabos refrigerados a água através do 

uso do Mapeamento de Fluxo de Valor. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo determinado acima, foram delineados como objetivos 

específicos: 

 Realizar uma revisão da literatura, com a finalidade de estabelecer as 

bases teóricas necessárias para a realização do presente trabalho; 

 Determinar as características e as abordagens do Mapeamento de Fluxo 

de Valor, baseado na revisão da literatura; 

 Elaborar o relatório final do estudo de caso realizado. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Como mencionado anteriormente o desenvolvimento deste trabalho 

considerou apenas medir a sustentabilidade do processo de fabricação de cabos 

refrigerados a água; portanto, não é foco deste a realização de melhoria da 

sustentabilidade em umas das três vertentes (ambiental, social e econômica) do 

estudo de caso. 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

De acordo com Rebelo; Santos e Silva (2016), as principais razões para que 

as organizações de pequeno porte programem sistemas de gestão integrada são as 

pressões externas, por exemplo, pressões das grandes empresas e/ou empresas 

multinacionais. Estas empresas especificam como requisitos contratuais a aplicação 

de sistemas de gestão ambiental, sistemas de gestão da qualidade, sistemas de 
gestão da saúde e segurança do trabalho e sistemas de gestão da responsabilidade 

social. 

Portanto esta é a principal justificativa para a realização deste trabalho, pois a 

cultura da sustentabilidade está implantada na maioria das grandes organizações e 

estas, sob a visão de parceria e de extensão do seu negócio, estão buscando em 
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seus fornecedores a questão da preocupação com o meio ambiente, com a questão 

social e com a questão econômica. 

No Brasil, geralmente os fabricantes de cabos refrigerados a água são 
empresas de pequeno porte que fornecem seus produtos para corporações de 

primeiro nível da cadeia de materiais metalúrgicos, ou seja, empresas de grande 

porte que geralmente possuem a cultura da sustentabilidade e que cobram a 

questão da sustentabilidade também de seus fornecedores. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para poder relatar o desenvolvimento deste trabalho, a dissertação foi 

desenvolvida de acordo com o Quadro 1. 

Quadro 1 - Estrutura do Trabalho  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Fonte: Elaborado pelo Autor 
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No capítulo 1, é apresentado o problema de pesquisa e os objetivos deste 

trabalho; além do estabelecimento da delimitação e justificativa deste. 

Baseado no problema de pesquisa descrito nesse capítulo, o capítulo 2 
descreve a revisão da literatura para a obtenção e formulação das hipóteses de 

solução, ou seja, é revisada a filosofia e a aplicação da Manufatura Enxuta, em que 

se destacam o Mapeamento de Fluxo de Valor, o conceito de sustentabilidade e 

suas vertentes (ambiental, social e econômica); e, por fim, a extensão ambiental e 

sustentável do Mapeamento de Fluxo de Valor. 

As hipóteses determinadas no capítulo 2 são testadas no capítulo 3, através 

da realização de estudo de caso em um processo de fabricação de cabos 

refrigerados a água. 

No capítulo 4, são analisados os resultados relevantes e inesperados 

encontrados no estudo de caso; e, ainda, é realizada uma discussão/interpretação 

das relações desses resultados com o problema de pesquisa. 
Por fim, no capítulo 5, é apresentada a conclusão desta pesquisa, ou seja, 

são expostos os possíveis usos dos resultados em nível do campo de conhecimento 

acadêmico e industrial, e são consideradas algumas pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA E FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES 

Neste capítulo, é realizada uma revisão da literatura para a obtenção 

formulação das hipóteses de solução a fim de atender o problema de pesquisa 

relacionado no primeiro capítulo. 

2.1 SUSTENTABILIDADE 

O paradigma verde é um conceito moderno de gestão que proporciona às 
organizações oportunidades para o aumento da eficiência ambiental em seus 

processos, permitindo, portanto, a redução dos impactos ambientais sem prejudicar 

os objetivos financeiros (DUARTE; CRUZ-MACHADO, 2013; REYES, 2015). Ainda 

Shrivastava (1995) e Rao (2004) apud Galeazzo, Furlan e Vinelli (2014) comentam 

que as práticas verdes são um conjunto de ferramentas que permitem limitar e 

reduzir os impactos ambientais (Quadro 2). 
Mas a sustentabilidade, além de tratar dos objetivos ambientais e financeiros 

(econômicos) da organização, também trata dos objetivos sociais. De acordo com 
World Commission on Environmental and Development (1987) apud Garretson et al. 

(2016), a sustentabilidade significa primordialmente “satisfazer as necessidades das 

gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras em 

satisfazerem as suas necessidades”. As três vertentes da sustentabilidade são 

(Quadro 2): 

 Ambiental: relacionada com o planeta; 

 Econômico: relacionada com o lucro; 

 Social: relacionada com as pessoas. 

 

Ainda, segundo Elkington (1994) e Gimenez; Sierra e Rodon (2012), as três 

vertentes da sustentabilidade (ambiental, econômica e social) são conhecidas por 

Triple Bottom Line (TBL); por conseguinte, as três vertentes da sustentabilidade 

trazem a importância de consideração dos custos, dos impactos sociais e ambientais 

(TORRES JUNIOR; GATI, 2009). 
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Quadro 2 - Práticas Verdes 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

O Quadro 2 demonstra a relação e os efeitos entre as três vertentes da 
sustentabilidade no contexto industrial. A indústria tem como motor de geração a 

economia, localizada no topo, o qual emite e fornece emissões e resíduos para a 

natureza e, também, emite e fornece poluição para a sociedade; em contrapartida 

para o atendimento da sociedade, fornece produtos e serviços. A natureza tem como 
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motor de geração o meio ambiente, localizada no lado esquerdo, que fornece os 

recursos naturais para a indústria. E, por fim, a sociedade, que tem como motor o 

trabalho e o conhecimento, fornece os recursos humanos e o conhecimento para a 
indústria (ÁLVAREZ; BÁRCENA; GONZÁLEZ, 2017). 

Figura 1 - Triple Bottom Line 

 
          Fonte: Adaptado de Álvarez; Bárcena; González (2017) 

2.1.1 Vertente Ambiental (Sustentabilidade Ambiental) 

A vertente ambiental da sustentabilidade tem como preocupação a eficiência 

da utilização dos recursos, tendo como objetivo a preservação do meio ambiente 
para as futuras gerações (WANG et al., 2015). E complementando, Townsend 

(2008) relata que a sustentabilidade ambiental está relacionada aos recursos 

naturais, ao ambiente, ao aquecimento global, às preocupações ambientais, à 
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gestão de resíduos, à redução do consumo de energia elétrica, ao consumo de 

recursos, à gestão da poluição e das emissões, etc. 
Segundo Conding et al. (2012), para as empresas alcançarem a 

sustentabilidade ambiental, é necessária a adoção de sistemas de gestão ambiental, 

de gestão da cadeia de suprimentos verdes, etc. Mas, em contrapartida, Pampanelli, 

Found e Bernardes (2014) dizem que o pensamento da manufatura enxuta aborda a 

questão ambiental (vertente ambiental) através da eliminação de resíduos 

ambientais. 

Portanto, é possível considerar, como hipótese de pesquisa, que a 

manufatura enxuta permite abordar a questão ambiental em um processo de 

fabricação específico (Ha). 

2.1.2 Vertente Econômica (Sustentabilidade Econômica) 

White; Pearson, e Wilson (1999) comentam que a ideia principal da vertente 

econômica é de que a geração atual deve ser responsável por suas decisões que 
impactam negativamente a prosperidade das gerações futuras. E, ainda, Gotschol; 

Giovanni e Vinzi (2014) dizem que a adoção da sustentabilidade econômica é 

fundamental para que as organizações obtenham sucesso financeiro em longo 

prazo. 

Uma das alternativas para a obtenção da sustentabilidade econômica, 

segundo Chiarini (2014), é adoção de manufatura enxuta, pois as práticas da 
manufatura enxuta permitem aperfeiçoar o fluxo dos produtos e serviços através da 

diminuição do desperdício (das perdas). 

Logo, é possível considerar como hipótese de pesquisa que a manufatura 

enxuta permite abordar a questão econômica em um processo de fabricação 

específico (He). 
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2.1.3 Vertente Social (Sustentabilidade Social) 

Lozano e Huisingh (2011) comentam que a vertente social preocupa-se com 

as práticas sociais focadas nos colaboradores da organização e na comunidade 

próxima da organização. 

Para que as organizações tenham um sistema de produção sustentável, é 

necessária a adoção de uma visão holística que considere o triple bottom line das 

operações (ELKINGTON, 1998). Para isso, é necessária a adoção de produto 

manufaturado em processos que tenham impacto negativo mínimo sobre o meio 

ambiente, que conservem o consumo de energia elétrica e dos recursos naturais, 

que sejam economicamente sólidos e, também, que sejam seguros para os 

colaboradores e para as comunidades (U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, 2013 
apud GARRETSON et al., 2016). 

E para reduzir estes impactos negativos, as organizações desenvolveram 

métricas e indicadores que quantificam o desempenho econômico, ambiental e 

social (FENG; JOUNG, 2011). Mas, atualmente, as práticas das indústrias para o 

cálculo do desempenho da sustentabilidade não são padronizadas, portanto estas 
práticas são baseadas somente em informações ad hoc e métodos não uniformes 

para calcular o desempenho dos processos de produção (GARRETSON et al., 

2016). 

Portanto, da mesma maneira como foi determinado na questão ambiental e 

na econômica, é possível considerar que a manufatura enxuta permite abordar a 

questão social em um processo de fabricação específico (Hs). 

2.2 MANUFATURA ENXUTA (LEAN) 

O pensamento enxuto mudou a forma de as organizações produzirem seus 

produtos e, deste modo, tem obtido a comprovação de que eleva ainda mais a 
eficiência da produção (MOREIRA et al. apud PAMPANELLI; FOUND; 

BERNARDES, 2014). Segundo Bicheno apud Pampanelli, Found e Bernardes 

(2014), o pensamento enxuto tem como referência três dimensões: qualidade, 

entrega e custo; ou seja, “produzir exatamente o que o cliente quer, quando ele quer 
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e pelo preço justo”. Isto permite concluir que o pensamento enxuto aperfeiçoa os 

recursos (tempo, pessoas, máquinas, espaço, etc.) e reduz os desperdícios. 

Godinho Filho e Fernandes (2004) comentam que a manufatura enxuta 
originou-se na década de 1950, no Japão. Eiji Toyoda, da Toyota, identificou que o 

sistema tradicional da época (produção em massa) não era adequado no Japão, 

portanto desenvolveu uma nova abordagem de produção, o qual tinha como 
técnicas: produção em pequenos lotes, redução de set up, redução de estoques, alto 

foco na qualidade, etc. Ou seja, a manufatura enxuta estava possibilitando uma 

resposta rápida quando na ocorrência de problemas na produção e, também, 

permitindo a melhoria contínua em relação à eliminação do desperdício através do 

acompanhamento e da análise da produção pelo próprio pessoal do chão-de-fábrica 

(GODINHO FILHO; FERNANDES, 2004). 

Para traduzir da melhor forma possível a filosofia da manufatura enxuta, seus 

princípios e suas práticas, é necessário primeiramente entender a sua essência, a 
qual, segundo Ohno (1988), é: reduzir o tempo entre a solicitação do produto/pedido 

pelo cliente até a realização do pagamento deste produto/serviço (MULLER; 

STOCK; SCHILLIG, 2014). Portanto, a manufatura enxuta é um sistema que se 

destina a maximizar a utilização da capacidade de produção e a minimizar os 

inventários através da redução da variabilidade do sistema (DE TREVILLE; 
ANTONAKIS, 2006; SINGH et al., 2010; BYRNE; WOMACK, 2012; WOMACK; 

JONES, 2005), ou seja, reduzindo e/ou eliminando todas as formas de atividades 
que não agregam valor (LARSON; GREENWOOD, 2004; SINGH et al., 2010; 

WOMACK; JONES, 1996; WOMACK; JONES, 2005). 

Para reduzir a variabilidade do sistema e eliminar as atividades que não 

agregam valor, é necessário classificar os tipos de perdas. Conforme alguns 

pesquisadores (por exemplo, Womack; Jones e Roos (1990); Cruz-Machado e 

Leitner, (2010); Reyes (2015); Miller; Pawloski e Standridge (2010); Ohno (1988) e 
Vais et al. (2006)) os princípios de perdas são: 

 Superprodução; 

 Tempo de espera; 

 Transporte; 

 Inventário; 

 Movimentação; 
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 Produtos com defeitos; 

 Superprocessamento. 

 

Ainda alguns autores (como Miller; Pawloski e Standridge (2010) e Ball 

(2015)) consideram um oitavo princípio: recursos humanos. 

Para a manufatura enxuta ser capaz de eliminar as perdas, ou seja, eliminar 

as atividades que não agregam valor, é utilizada uma série de práticas (Tabela 2.1). 

Logo, é identificado como hipótese de pesquisa que a manufatura enxuta, 

através da filosofia da redução das perdas e do uso de suas práticas, permite ter 

uma abordagem para a sustentabilidade de um processo de fabricação específico 

(Hg). 

2.2.1 Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) 

Dentre as práticas da manufatura enxuta apresentadas no Quadro 3, o 

Mapeamento de Fluxo de Valor tem a capacidade de analisar as perdas existentes 

(os oito princípios de perdas) no fluxo do material e no fluxo de informações do 

processo de fabricação, através de forma gráfica e simples, permitindo que a 

organização tenha uma visão global de todas as etapas por onde o material/produto 

passa (ROTHER; SHOOK, 2003). 
Para a elaboração do Mapeamento de Fluxo de Valor, segundo Rother e 

Shook (2003), é necessário seguir quatro etapas: 

1º  Definir uma família de produtos, levando em consideração o valor de 

importância do produto para o cliente (por exemplo: produtos com alto 

volume de fornecimento); 

2º  Elaborar o mapa do estado atual, ou seja, demonstrar as perdas 
existentes atualmente no processo de fabricação da família de produtos 

determinados na primeira etapa. É considerada, no mapeamento, a 

representação do cliente, de todas as operações de fabricação (inclusive 

a expedição), do fornecedor, do fluxo de informações e dos valores do 
lead time; 

3º  Elaborar o mapa do estado futuro, ou seja, projetar para curto e médio 

prazo a situação do processo de fabricação da família de produtos 
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determinados na primeira etapa, desconsiderando as perdas encontradas 

na segunda etapa; 

4º  Elaborar o plano de trabalho, descrevendo as etapas de implementação, 
os objetivos e as metas, os responsáveis e os prazos. 

 

Diante da capacidade do Mapeamento de Fluxo de Valor revisada acima, 

complementamos como hipótese de pesquisa que a Manufatura Enxuta, através da 

prática referida, permite medir a sustentabilidade do processo de fabricação (Hg¹). 

2.2.2 Mapeamento da Manufatura Sustentável 

Em contrapartida, Paju et al. (2010) em sua pesquisa analisaram 

metodologias integradas denominadas Mapeamento da Manufatura Sustentável 

(SMM), que visualizam e monitoram os impactos ambientas. O Mapeamento de 

Manufatura Sustentável é adequado para a comunicação entre o nível de produção 

e o nível de gestão. E o principal propulsor deste método são os objetivos de 
melhoria que definem os indicadores ambientais, econômicos e sociais, além de 

proporcionar ilustrações visuais do estado atual e do estado futuro do processo de 

fabricação, como também permitir que as metas de melhoria possam ser alteradas 

de acordo com as necessidades das partes interessadas da organização. 

O Mapeamento de Manufatura Sustentável ainda conecta os parâmetros de 

produção com os indicadores de sustentabilidade. Neste contexto, o Mapeamento 
de Fluxo de Valor (VSM) é geralmente usado para analisar e desenvolver os 
sistemas de fabricação (PAJU et al., 2010). 

O Quadro 4 demonstra as categorias e os indicadores que podem ser usados 
no Mapeamento de Manufatura Sustentável (PAJU et al., 2010). 

O Mapeamento de Manufatura Sustentável ainda conecta os parâmetros de 

produção com os indicadores de sustentabilidade. Neste contexto, o Mapeamento 

de Fluxo de Valor (VSM) é geralmente usado para analisar e desenvolver os 
sistemas de fabricação (PAJU et al., 2010). 
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Quadro 3 - Práticas da Manufatura Enxuta 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 4 - Categoria e Indicadores Usados no Mapeamento de Manufatura 
Sustentável 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Paju et al. (2010) 

 

Dentro do contexto do Mapeamento de Manufatura Sustentável, existem na 

literatura diversas pesquisas/modelos que analisam o impacto ambiental tendo como 

base a utilização do Mapeamento de Fluxo de Valor com extensão ambiental. 

2.2.3 Pesquisas/Modelos com Aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor com 

Extensão Ambiental 

 MODELO 1 

 

Muller, Stock e Schillig (2014) relacionam o consumo de energia elétrica 

diretamente ao tempo utilizado para a fabricação de produtos. Portanto, quanto 
maior o tempo, maior será o consumo de energia elétrica. E, se existe tempo sem 

valor agregado na operação, também haverá o consumo de energia elétrica sem 

valor agregado nesta operação. 

Portanto Muller, Stock e Schillig (2014) consideram que a energia elétrica, em 

um tempo de ciclo, é composto de (Figura 2): 

 Energia elétrica com valor agregado (Eva); 
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 Energia elétrica sem valor agregado (Enva). 

Figura 2 - Consumo de Energia em uma Correia Transportadora 
 

 

 

 
 

 
 

 

                  Fonte: Adaptado de Muller, Stock e Schillig (2014) 

E para identificar o tempo com e sem valor agregado, Muller, Stock e Schillig 

(2014) utilizaram a prática EVSM (extensão da prática VSM) em todo o fluxo de 

fabricação, inclusive no transporte. 
Muller, Stock e Schillig (2014) estudaram o modelo para analisar o consumo 

de energia elétrica em uma correia transportadora, que está dividida em três fases 

para uma melhor análise (Figura 2): 

 Fase A: correia transportadora aguardando o carregamento; 

 Fase B: correia transportadora carregada; 

 Fase C: correia transportadora descarregada. 

 

As fases A e C são consideradas perdas de energia elétrica, ou seja, está 
havendo o consumo de energia sem valor agregado (Enva) e, portanto, apenas a 

fase B possui o consumo de energia elétrica com valor agregado (Eva). 

Considerando a análise do exemplo acima, é possível determinar: 

 Parte da operação em que está havendo o consumo com valor agregado; 

 E consequentemente é possível saber onde tomar as ações necessárias 

para aumentar e eficiência do consumo de energia, eliminando o tempo 

em que está ocorrendo o consumo de energia elétrica sem valor 

agregado. 
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Portanto, concluído, este método apresentado por Muller, Stock e Schillig 

(2014) é aplicado para análise do consumo de energia em qualquer operação de 

fabricação, avaliando através de uma linha temporal todas as perdas existentes. 
 

 MODELO 2 

 

O objetivo deste modelo foi melhorar o desempenho dos fluxos de suporte 

(material, energia elétrica e resíduo) e reduzir os níveis de resíduos e impactos 

ambientais. 

Mas, segundo Pampanelli, Found e Bernardes (2014), o modelo exige os 

requisitos abaixo: 

 Processo estável; 

 Conhecimento prático na utilização das práticas da manufatura enxuta; 

 Envolvimento dos colaboradores; 

 Equipe de suporte; 

 Consciência ambiental. 

 

O modelo possui cinco etapas (Quadro 5): 

Quadro 5 - Modelo de Pampanelli et al. (2014) 
 

 
  

 
Fonte: Adaptado de Pampanelli, Found e Bernardes (2014) 

Os objetivos de cada etapa são (PAMPANELLI; FOUND; BERNARDES, 

2014): 

Etapa 1 (Estabilização do fluxo de valor): 

 Identificar necessidade de melhoria; 

 Identificar posto, práticas Lean e fluxo estável. 

Etapa 2 (Identificação dos aspectos e impactos ambientais): 

 Identificar os aspectos ambientais; 

 Identificar os impactos ambientais; 
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 Definir o escopo de melhoria. 

Etapa 3 (Medição ambiental do fluxo de valor): 

 Identificar os dados ambientais atuais do processo; 

 Organizar eventos Kaizen. 

Etapa 4 (Melhoria ambiental do fluxo de valor): 

 Identificar oportunidades de eliminação de resíduos; 

 Priorizar os principais fluxos; 

 Organizar o trabalho em equipe para identificar oportunidades. 

Etapa 5 (Melhoria contínua): 

 Desenvolver planos de ação; 

 Avaliar os resultados através do trabalho padronizado. 

Pampanelli, Found e Bernardes (2014) estudaram o modelo em duas 

operações distintas de fabricação de automóveis: em uma operação de monobloco e 

em uma operação de montagem. 

 

 MODELO 3 

 
O modelo descrito no trabalho de Chiarini (2014) é baseado somente nas 

práticas da manufatura enxuta, em que cada prática possui seus objetivos (Quadro 

6). 

Quadro 6 - Modelo de Chiarini 
 

 

 
 

       Fonte: Adaptado de Chiarini (2014) 

Os objetivos de cada etapa são (CHIARINI, 2014): 

Etapa 1 (Desenho do Mapa de Fluxo de Valor Ambiental): 
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 Aplicar a prática Mapeamento de Fluxo de Valor para realizar o 

mapeamento e, consequentemente, identificar os impactos ambientais 
nos processos de manufatura na planta. 

Etapa 2 (Implementação 5S): 

 Melhorar a identificação e a separação dos diferentes tipos de resíduos; 

 Adotar recipientes adequados para o armazenamento e descarte de óleos 

minerais. 

Etapa 3 (Implementação de manufatura celular): 

 Agrupar as máquinas e os equipamentos em uma única célula. 

Etapa 4 (Implementação de Troca Rápida de Ferramenta (SMED)): 

 Adaptar as máquinas e ferramentas; 

 Adequar as ferramentas. 

Etapa 5 (Implementação de Manutenção Produtiva Total (TPM)): 

 Realizar a manutenção autônoma das máquinas e dos equipamentos. 

Chiarini (2014) aborda primeiramente a realização do Mapeamento do Fluxo 

de Valor ambiental antes da aplicação das demais práticas da manufatura enxutas. 

O Mapeamento de Fluxo de Valor tem como objetivo analisar os desperdícios (do 

recebimento da matéria-prima até o embarque do produto acabado para o cliente). 

E, em cada processo, é verificado o seu impacto ambiental. 

Utilizando a prática 5S, as organizações analisadas na pesquisa de Chiarini 

(2014) introduziram identificações específicas para cada lixeira (de acordo com seus 
respectivos tipos de lixos) e armazenaram estas lixeiras próximas aos locais de 

trabalho, reduzindo, portanto, o erro da coleta seletiva dos resíduos. Também houve 

a introdução de bandeja para o recolhimento de óleos minerais. 

Ainda, através do 5S, juntamente com a manufatura celular, houve a redução 

da área das atividades de produção, havendo, portanto, a redução do consumo de 

energia elétrica (CHIARINI, 2014). 

Com a implementação da Troca Rápida de Ferramentas (SMED), houve a 

redução do tempo de espera, e, portanto, a redução do tempo sem valor agregado; 

e, consequentemente a redução do consumo de energia elétrica (CHIARINI, 2014). 
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Por fim, com a utilização da prática de Manutenção Produtiva Total (TPM), 

ocorreram a redução de vazamento de óleo, de emissão de poeiras, fumos e 

compostos orgânicos voláteis, e ainda a diminuição do consumo de energia elétrica 
através da redução do tempo sem valor agregado. 

Através da aplicação do modelo, foi possível (PAMPANELLI; FOUND; 

BERNARDES, 2014): 

 Melhorar a produtividade de fabricação através da otimização do 

desempenho dos fluxos de suporte; 

Reduzir o impacto ambiental do processo de fabricação através da diminuição 

dos resíduos gerados na produção (Quadro 7). 

Quadro 7 - Oportunidades de Melhoria 
 
 

 

 

 
 

 
 

              Fonte: Adaptado de Pampanelli et al. (2014) 

 MODELO 4 

 
O modelo descrito por Marudhamuthu e Krishnaswamy (2011) é, também, 

baseado somente nas práticas da manufatura enxuta com foco ambiental, em que 

cada prática possui seus objetivos (Quadro 8). 

 Quadro 8 - Modelo de Marudhamuthu e Krishnaswamy 
 

 

 

 
      Fonte: Adaptado de Marudhamuthu e Krishnaswamy (2011) 
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Os objetivos de cada etapa são (MARUDHAMUTHU; KRISHNASWAMY, 

2011): 

Etapa 1 (Limpeza e organização): 

 Limpar e organizar os processos de manufatura. 

Etapa 2 (Seleção do processo): 

 Determinar o processo cujo mapeamento do estado atual será realizado. 

É focada na melhoria da taxa de produção, na redução da fadiga dos 

colaboradores e na redução dos problemas ambientais. 

Etapa 3 (Mapeamento do estado atual): 

 Realizar levantamento dos dados atuais do processo determinado. 

Etapa 4 (Mapeamento e implementação do estado futuro): 

 Eliminar as atividades que não agregam valor; 

 Reduzir fadiga dos colaboradores; 

 Melhorar taxa de produção; 

 Reduzir quebra de máquina; 

 Reduzir retrabalho; 

 Organizar o fluxo. 

Etapa 5 (Troca Rápida de Ferramentas (SMED)): 

 Organizar as máquinas de acordo com a sequência das operações. 

Marudhamuthu e Krishnaswamy (2011) estudaram o modelo em uma 
indústria de vestuário. Primeiramente, através da prática 5S, foram tomadas ações 

para manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. 

Após a aplicação do 5S, foi efetuada a seleção do processo de produção para 

realização do mapeamento. O mapeamento foi feito entre a operação de liberação 

de matéria-prima e a operação do  produto acabado. Neste mapeamento, o foco foi 

o consumo de energia elétrica e a geração de sucata de matéria-prima. E, durante a 
elaboração do mapeamento, foram obtidos dados das operações, como transporte 

interno, movimentação, tempos e quantidade de colaboradores (MARUDHAMUTHU; 

KRISHNASWAMY, 2011). 
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No Mapeamento de Fluxo de Valor, foi analisado o estado atual do processo, 

com o objetivo de levantar as atividades sem valor agregado. E, posteriormente, foi 

elaborado o mapeamento do estado futuro, eliminando as atividades que não 
agregam valor, ou seja, reduzindo o tempo de fabricação, de movimentação, de 

transporte e, também, a redução da fadiga dos colaboradores, da quebra de 

máquina, de retrabalho, e o aumento da taxa de produção (MARUDHAMUTHU; 

KRISHNASWAMY, 2011). 

Por fim, através da implementação da Troca Rápida de Ferramentas (SMED), 

as máquinas foram organizadas de acordo com o fluxo de produção, resultando na 

diminuição de fabricação (MARUDHAMUTHU; KRISHNASWAMY, 2011). 

 

 MODELO 5 

 

A pesquisa de Ruisheng, Low e Song (2015) tem como proposta a adoção da 
manufatura enxuta com foco ambiental, prática e fácil de implementar. Ou seja, os 

pesquisadores determinaram práticas para suportar cada etapa da metodologia. 
Os pesquisadores consideraram ainda uma métrica denominada Carbon-

Value Efficiency (CVE) (vide item 3.4.4) para a medição do desempenho ambiental. 

Portanto, a metodologia proposta na pesquisa de Ruisheng, Low e Song  

(2015) é mostrada no Quadro 9. 
Os objetivos de cada etapa são (RUISHENG; LOW; SONG, 2015): 

Etapa 1 (Avaliação do estado atual): 

 Descrever o produto e a demanda diária; 

 Requisitar o produto; 

 Elaborar o fluxo de fabricação; 

 Determinar colaboradores, tempos, perdas, etc.; 

 Informar sobre processo, estoque, fluxos; 

 Elaborar OEE; 

 Tornar o processo eficiente; 

 Calcular o inventário e o estoque; 

 Coletar dados de atividades e fatores de emissão ambiental. 

Com o CVE-VSM do estado atual, é possível ter uma visão geral das 

operações existentes. 
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Etapa 2 (Análise do estado futuro): 

A análise do estado futuro é baseada no resultado do CVE do estado atual e 
nas respostas das eight guiding questions: 

 Qual é o tempo de ciclo? 

 A empresa terá um supermercado ou enviará direto para o cliente? 

 Onde será possível usar fluxo contínuo? 

 Onde serão usados sistemas de puxada? 

 Onde será o pacemaker? 

 Qual é o trabalho incremental para ser liberado e levado ao pacemaker? 

 Como nivelar o mix de produção no pacemaker? 

 Quais são as melhorias necessárias de processo? 

Etapa 3 (Eventos Kaizen): 

 Aplicar práticas da manufatura enxuta para alcançar o estado futuro 

planejado. 

A definição das práticas da manufatura enxuta ocorre de acordo com as 
respostas das eight guiding questions da Etapa 2. 

Etapa 4 (Plano de Ação): 

 Elaborar plano de ação para planejar as melhorias da Etapa 3. 

O plano de ação deve atender o estado futuro identificado na Etapa 2. 

Portanto, deve objetivar as metas a serem alcançadas. 
Ruisheng, Low e Song (2015) analisaram o modelo em um processo de 

conformação (estamparia) de peças metálicas. 

Considerando a primeira etapa do método, foi realizada a avaliação do estado 

atual do processo. Para isso, analisaram-se a demanda mensal de produtos e o 

consumo de suas respectivas matérias-primas, além do dimensionamento da 
eficiência global do equipamento (OEE) das operações (RUISHENG; LOW; SONG, 

2015). 

Para a obtenção do Carbon Footprint, foram levantados: quantidade e tipo de 

material, transporte, distância percorrida, consumo de energia elétrica (RUISHENG; 
LOW; SONG, 2015). 
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Analisando o estado atual do processo, constatou-se que o tempo sem valor 

agregado é muito superior ao tempo com valor agregado (RUISHENG; LOW; SONG, 

2015). 
Com a elaboração do mapeamento do estado futuro, foram destacadas várias 

áreas com oportunidades de redução de resíduos e, portanto, oportunidades para a 

redução do CVE (Carbon-Value Efficiency) (RUISHENG; LOW; SONG, 2015). 

Após o mapeamento do estado futuro, foram aplicados eventos Kaizen para a 

redução do tempo de preparação e/ou troca de ferramentas, através da prática 
Troca Rápida de Ferramentas (SMED); bem como eventos Kaizen para melhorar a 

eficiência das atividades dos processos através do diagrama de Ishikawa 

(RUISHENG; LOW; SONG, 2015). 

Houve, ainda, um segundo evento Kaizen, com o objetivo de reduzir o tempo 

de ciclo do processo. E para essa redução, foi efetuada a análise através de uma 

prática denominada “5 Porquês”, a qual permite identificar a(s) causa(s) do alto 
tempo de ciclo (RUISHENG; LOW; SONG, 2015). 

Em terceiro evento Kaizen, segundo Ruisheng, Low e Song (2015), o foco foi 

a redução do estoque através da prática de Manufatura Celular. 

Por fim, para planejar a execução das ações propostas nos eventos Kaizen e, 

consequentemente, alcançar o estado futuro, foi elaborado um plano de ação. Este 

cita as metas a serem alcançadas, o cronograma de execução, as datas de 
revisões, os responsáveis pelas ações e as recomendações necessárias 

(RUISHENG; LOW; SONG, 2015). 

Como resultado do modelo estudado por Ruisheng, Low e Song (2015), 

obteve-se a redução do tempo sem valor agregado e, consequentemente, a redução 

do consumo de energia elétrica e a melhoria do CVE. 
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Quadro 9 - Modelo de Ruisheng, Low e Song (2014) 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                       Fonte: Adaptado de Ruisheng, Low e Song (2015) 

 MODELO 6 

 
A base do modelo apresentado por Kurdve et al. (2015) usa o conceito de 

processo. ou seja, na entrada, durante a produção e na saída de material (Quadro 

10). 
A entrada é dividida em material de produção com valor acrescentado (que irá 

constituir o produto) e em material de processo (que é necessário para o processo 

de fabricação); além da consideração de energia elétrica e de água utilizados no 

processo. 

A saída de material de um processo é dividida em resultado produtivo e 

resultado não produtivo; além de emissões que são lançadas na atmosfera, na água 

e na terra. 
E o modelo principal descrito por Kurdve et al. (2015) possui quatro etapas, 

além de sete fases para a implementação do mapeamento do fluxo de resíduo 

(Quadro 11 e Quadro 12). 
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 Quadro 10 - Base do modelo de Kurdve et al. (2015) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
              Fonte: Adaptado de Kurdve et al. (2015) 

Quadro 11 - Modelo de Kurdve et al. (2015) 
 

 
 

 
         Fonte: Adaptado de Kurdve et al. (2015) 

Os objetivos de cada etapa são (KURDVE et al., 2015): 

Etapa 1 (Mapeamento da geração de resíduos): 

 Dividir o processo em subprocessos de fluxo de material e de fluxo de 

informação; 

 Coletar  dados de recursos, inventário, manuseio e movimentos de 
materiais. 

Etapa 2 (Análise horizontal de desempenho): 

 Verificar a eficiência dos materiais em cada subprocesso através de 

indicadores de eficiência de materiais. 
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A eficiência é a redução do descarte de materiais, portanto é a redução do 

uso desnecessário de matéria-prima. 

O desempenho é monitorado separadamente em cada subprocesso para 
especificar o potencial das melhorias. 

Etapa 3 (Análise vertical da eficiência dos processos da gestão ambiental em 

cada subprocesso): 

 O foco da manufatura enxuta é a minimização das saídas sem valor 

agregado, e, portanto, dos resultados não produtivos (Quadro 10). Estes 

resultados não produtivos são verificados através da eficiência global, e 

em seguida, através da eficiência dos subprocessos. 

Etapa 4 (Implementação do Mapeamento de Fluxo de Resíduos): 

 A implementação do mapeamento de fluxo de resíduos possui sete fases 

(Quadro 12). 

Quadro 12 - Fases de Implementação do Mapeamento de Fluxo de Resíduos 
 

 

 
 

 

 
 

                      Fonte: Adaptado de Kurdve et al. (2015) 

Para a realização da Etapa 1 do modelo, Kurdve et al. (2015) efetuaram o 

mapeamento dos subprocessos. Os mapeamentos foram realizados através da 

obtenção de dados de embalagens, frações de embalagens, ineficiências de 

tratamento de resíduos, manuseio de material para tratamento externo, tempo-

homem, custos de movimentação, localização dos recipientes/equipamentos para 

separação, triagem e armazenamento de resíduos e gestão da informação. 

Na análise do desempenho ambiental, os resíduos foram separados em 

segmentos: metal, material combustível, material inerte, resíduo de fluido e resíduos 

perigosos. Desta maneira, foi possível calcular a eficiência de cada tipo de material 
(KURDVE et al., 2015). 
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Após a aplicação do mapeamento de fluxo de resíduos, foram identificados 

(KURDVE et al., 2015): 

 Embalagens não utilizadas; 

 Falta de lixeiras para algumas frações de resíduos; 

 Falta e má qualidade das instruções; 

 Ineficiência no manuseio e na logística interna; 

 Má qualidade da gestão da informação; 

 Recipiente e equipamento ineficiente; 

 Ineficiência e custos desnecessários de transportes externos; 

 Ineficiência na escolha do tratamento final de resíduos. 

2.2.4 Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável (Sus-VSM) 

Desenvolvido por Faulkner e Badurdeen (2014), o Mapeamento de Fluxo de 

Valor Sustentável (Sus-VSM) é uma metodologia derivada do Mapeamento da 

Manufatura Sustentável, que visa à identificação visual dos métodos e das métricas 

com foco na sustentabilidade do processo de fabricação. 

Faulkner e Badurdeen (2014) estudaram as práticas de Mapeamento de Fluxo 

de Valor (VSM) convencional com foco no desempenho da sustentabilidade e 
constataram que nenhum dos estudos anteriores é abrangente, pois não consideram 

métricas sociais (vertente social da sustentabilidade) e, ainda, as métricas 

ambientais (vertente ambiental da sustentabilidade) eram limitadas e/ou não 

possuíam representação visual (Quadro 13). 

Para que a organização possua uma fabricação sustentável, é necessário 

envolver a fabricação de produtos sustentáveis através de processos e sistemas que 
sejam sustentáveis (NACFAM, 2012 apud CHERRAFI et al., 2016). Portanto, 

considerando este princípio, Faulkner e Badurdeen (2014) determinaram como 

lacuna em sua pesquisa a necessidade de avaliar o desempenho da 

sustentabilidade do processo de fabricação, ou seja, adotar métricas para avaliar o 

desempenho ambiental, social e econômico do processo. 
Para desenvolver o Sus-VSM, Faulkner e Badurdeen (2014) analisaram 

detalhadamente as métricas utilizadas para avaliar a sustentabilidade do processo 
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de fabricação; e, como consequência, adotaram como foco a identificação de um 

conjunto geral de métricas com ampla aplicação em vários setores, mas 

consideraram como necessária a personalização para avaliar aspectos específicos 
do setor durante a aplicação. 

Quadro 13 - Resumo de Estudos MVF com extensão para a Sustentabilidade 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Simons e Mason (2002); US EPA (2007a); US EPA (2007b); Torres e Gati 
(2009); Fearne e Norton (2009); Paju et al. (2010); Kuriger e Chen (2010); Kuriger et al. (2011); 
Dadashzadeh e Wharton (2012) apud Faulkner e Badurdeen (2014) 

2.2.4.1 Métricas Ambientais 

Seguindo a colocação de Pusavec; Krajnik e Kopac (2010) sobre a 

importância da utilização responsável dos recursos naturais e não renováveis, 
Faulkner e Badurdeen (2014) determinaram como métrica para qualquer tipo de 

processo de fabricação e, portanto, incluíram no Sus-VSM: 

 Consumo de água no processo; 

 Utilização de matéria-prima; 

 Consumo de energia elétrica. 
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Faulkner e Badurdeen (2014) e Brown, Amundson e Badurdeen (2014), ao 

invés de incluírem um conjunto completo de métricas específicas, sugerem um 

menor conjunto, mas que seja amplamente aplicável para padronizar o processo de 
construção do Sus-VSM. 

 

 MÉTRICA DE CONSUMO DE ÁGUA 
 

A métrica de consumo de água avalia a quantidade de água utilizada durante 

o processo de fabricação. Mas esta métrica não considera a água que é adicionada 

no produto, que, neste caso, é considerada como matéria-prima (FAULKNER; 

BADURDEEN, 2014). 

Faulkner e Badurdeen (2014) consideraram como parâmetros para a métrica 

de consumo de água no processo: 

 Água necessária (volume de água especificada para o processo); 

 Água utilizada (volume real de água consumido no processo); 

 Água perdida (volume de água perdida no processo). 

A água que possui tratamento interno ou que é utilizada em outra operação, 

não é considerada como perda (FAULKNER; BADURDEEN, 2014). 

Para a elaboração gráfica do consumo de água no Sus-VSM, o registro do 

consumo necessário, do utilizado e do perdido, respectivamente, se apresenta na 

caixa esquerda, central e direita (Quadro 14) (FAULKNER; BADURDEEN, 2014; 

BROWN; AMUNDSON; BADURDEEN, 2014). 

Quadro 14 - Visualização gráfica da métrica de consumo de água 
 

 
Fonte: Adaptado de Faulkner e Badurdeen (2014); Brown, Amundson e Badurdeen (2014) 

 MÉTRICA DE UTILIZAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA 

 

A métrica de utilização de matéria-prima avalia a quantidade de material 

(considerado como matéria-prima) utilizada durante no processo de fabricação. Esta 
métrica é importante para o Sus-VSM, pois seu consumo excessivo tem efeito direto 
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em outros aspectos ambientais (por exemplo, o aumento do consumo de energia 

elétrica) (FAULKNER; BADURDEEN, 2014). 

Para a elaboração gráfica da utilização de matéria-prima no Sus-VSM, o valor 
da massa é registrado acima da linha tracejada quando ocorre adição de material no 

processo. E quando é subtraído material (massa), o valor é registrado abaixo da 

linha tracejada (FAULKNER/ BADURDEEN, 2014; BROWN; AMUNDSON; 
BADURDEEN, 2014) (Figura 3). 

Figura 3 - Visualização gráfica da métrica de utilização de matéria-prima 
 

 

 
Fonte: Adaptado de Faulkner e Badurdeen (2014); Brown, Amundson e Badurdeen (2014) 

 MÉTRICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A métrica de consumo de energia elétrica identifica a quantidade de energia 
consumida em cada processo, bem como a energia consumida entre os processos 

de transporte e/ou armazenamento (FAULKNER; BADURDEEN, 2014). 

As perdas de energia de máquina (devido a calor/ineficiências) não são 

consideradas, para evitar o aumento de complexidade do Sus-VSM. A energia de 

transporte é considerada quanto este é interno. E a energia indireta (por exemplo, 

iluminação), ou seja, que não é dependente do número de produtos fabricados, não 

é considerada no Sus-VSM (FAULKNER; BADURDEEN, 2014). 

Para a elaboração gráfica da energia elétrica no Sus-VSM, o consumo é 

registrado na figura oval; e nos lados esquerdo e direito da figura oval, é registrado o 

consumo de energia elétrica do transporte, respectivamente da chegada e da saída 

do material (FAULKNER; BADURDEEN, 2014; BROWN; AMUNDSON; 
BADURDEEN, 2014) (Figura 4). 

Figura 4 - Visualização gráfica da métrica de consumo de energia elétrica 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Faulkner e Badurdeen (2014); Brown, Amundson e Badurdeen (2014) 
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2.2.4.2 Métricas Sociais 

A sustentabilidade requer o foco no impacto social, considerando no contexto 

todas as partes envolvidas na fase de fabricação do produto. Na avaliação do 

aspecto social, são considerados os riscos relacionados à saúde e à segurança do 

trabalhador. Portanto, para o atendimento do aspecto social da sustentabilidade, 

Faulkner e Badurdeen (2014) consideraram como métrica a avaliação do trabalho 
físico e a avaliação do ambiente de trabalho. 

 

 MÉTRICA DO TRABALHO FÍSICO 

 

Esta métrica tem como objetivo analisar a ergonomia, de forma não 

abrangente, do posto de trabalho, ou seja, identificar os riscos para uma análise 
posterior. E para ser de fácil utilização para o Sus-VSM, o método de análise da 

ergonomia do posto de trabalho deve permitir uma avaliação justa e ter um mínimo 

de informações necessárias em curto prazo (FAULKNER; BADURDEEN, 2014). 

Portanto, Faulkner e Badurdeen (2014) recomendam, e Brown, Amundson e 

Badurdeen (2014) complementam, a utilização de uma abordagem simples 

denominada Physical Load Index (PLI), que foi desenvolvido por Hollaman et al. 
(1999) apud Faulkner e Badurdeen (2014). O Physical Load Index (PLI) é obtido 

através da frequência de ocorrências de posições de corpo (do tronco, dos braços e 

do corpo) para o manuseio de diversas cargas, e deve ser utilizado para avaliar cada 

processo e operações. 

 
 MÉTRICA DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Esta métrica abrange quatro categorias de riscos: sistemas elétricos (E), 

produtos químicos perigosos (H), sistemas pressurizados (P) e componentes com 

alta velocidade (S), além de considerar o nível de ruído (FAULKNER; BADURDEEN, 

2014). 
Para classificar o risco, Faulkner e Badurdeen (2014) desenvolveram um 

sistema de classificação do risco, em que é atribuída uma pontuação que leva em 

consideração a probabilidade de ocorrência e o impacto do risco (Quadro 15). 



44 
 

Em relação ao nível de ruído, primeiramente é determinada a dose de ruído 

(D) (Equação 1) (FAULKNER; BADURDEEN, 2014): 

 

ܦ = (் ்௧  ௗ  ோ௨íௗ)
் ெá௫ ௗí௦௦௩   ோ௨íௗ

ܺ 100%   (01) 

 

Com o resultado da dose de ruído, é calculado o Tempo Médio Ponderado 

(TWA) para obter a exposição ao ruído (em dBA) (Equação 2) (FAULKNER; 
BADURDEEN, 2014): 

 

ܣܹܶ = 16,61 log 10 ቀ
ଵ
ቁ + 90    (02) 

Quadro 15 - Classificação do Risco 
 

 

 

 
 

 
 

                                  Fonte: Adaptado de Faulkner e Badurdeen (2014) 

Através do cálculo do TWA, é possível quantificar o ruído real em cada 
processo e registrar a informação no Sus-VSM, juntamente com o Physical Load 

Index (PLI). É possível reduzir o nível de ruído através do uso de protetor auricular, e 

esta diminuição é indicada no Sus-VSM (FAULKNER; BADURDEEN, 2014). 

Da mesma forma que o VSM é usado na manufatura enxuta para realizar 

somente a identificação inicial das atividades desnecessárias para análise e 

melhoria, o Sus-VSM é usado apenas como uma ferramenta preliminar para avaliar 

a sustentabilidade do processo (FAULKNER; BADURDEEN, 2014). 

Faulkner e Badurdeen (2014) concluem que as métricas ambientais e sociais 

propostas no Sus-VSM não podem ser igualmente aplicáveis em todos os setores 

industriais, e que a intenção é o desenvolvimento de uma metodologia genérica que 

possa ser aplicada em uma ampla gama de setores da indústria. Considerando esta 
questão e, ainda, que o Mapeamento de Fluxo de Valor (VSM) foi inicialmente 



45 
 
desenvolvido para ambientes de alto volume, Brown, Amundson e Badurdeen (2014) 

realizaram a aplicação do Sus-VSM em três casos de diferentes contextos (relação 

volume e variedade de produto) (Gráfico 1), com a finalidade de determinar a 
generalização do método Sus-VSM e em quais situações o método requer 

modificações para produzir uma visão significativa em oportunidades de melhoria da 

sustentabilidade de uma empresa em particular. 

Gráfico 1 - Casos de Aplicação do Sus-VSM 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Brown, Amundson e Badurdeen (2014) 

 CASO 1 (ALTA VARIEDADE E BAIXO VOLUME) 

 

Brown, Amundson e Badurdeen (2014) comentam que organizações que 
possuem alta variedade de produtos e, portanto, de roteiros complexos, têm 

sistemas de alta dificuldade de avaliação através do Sus-VSM. Os pesquisadores se 

baseiam no MFV da manufatura enxuta, cujos  sistemas de fabricação de alta 

variedade apresentam dificuldades em obter uma gama/família de variedade de 

produto, devido a apresentarem diversas rotas de processos com grande quantidade 
de interações. 

Entretanto, Braglia et al. (2006) apud Brown, Amundson e Badurdeen (2014) 

relatam um processo interativo de sete passos que ajuda a aplicação do VSM em 

sistemas de produção não lineares complexos. O primeiro passo é a identificação e 

seleção de famílias de produtos com uma área de ênfase. Considerando esta etapa, 

Brown, Amundson e Badurdeen (2014) posteriormente resolveram o problema das 
métricas através da determinação do pior caso ou do tempo de ciclo médio. 
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Faulkner e Badurdeen (2014) e Brown, Amundson e Badurdeen (2014) 

concluem, em suas pesquisas, a necessidade de realização de estudos adicionais 

de aplicação do Sus-VSM em casos longitudinais ou especificados, para a criação 
de medidas de sustentabilidade, de símbolos visuais e de padrões que poderiam 

conduzir ao desenvolvimento teórico. 

Considerando as hipóteses estabelecidas anteriormente (Ha, He, Hs e Hg¹) e, 

também, revisando a conceituação e aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor 

com extensão sustentável, é formado como hipótese global desta pesquisa que a 

manufatura enxuta, através da prática de Mapeamento de Fluxo de Valor 

Sustentável, permite medir a sustentabilidade (vertente ambiental, econômica e 

social) de processo de fabricação de cabos refrigerados a água (Hg) (Quadro 16). 

Quadro 16 - Formulação das hipóteses de pesquisa 
 
 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Este trabalho tem uma abordagem qualitativa (BRYMAN, 1989 apud 

NAKANO, 2012), pois a proposta é obter informações sobre as perspectivas dos 

indivíduos responsáveis pelo processo de fabricação de cabos refrigerados a água e 

interpretar o ambiente desse processo. Assim, este trabalho tem como 

características: 

 Ênfase na interpretação subjetiva dos indivíduos; 

 Delineamento do contexto do ambiente da pesquisa; 

 Abordagem semiestruturada; 

 Múltiplas fontes de pesquisa; 

 Importância da concepção da realidade organizacional; 

 Proximidade com o fenômeno de estudo. 

3.1 SELEÇÃO DO MÉTODO 

O método selecionado para a realização deste trabalho foi o estudo de caso 

(NAKANO, 2012), pois esta pesquisa traz o desenvolvimento de novas teorias e 

aumenta o entendimento sobre os eventos reais e contemporâneos, principalmente 
estendendo e refinando a teoria existente (VOSS et al., 2002 apud NAKANO, 2012) 

sobre a aplicação do Mapeamento do Fluxo de Valor para medir a sustentabilidade 

(vertentes ambiental, econômica e social) em um processo de fabricação específico. 

3.2 PLANEJAMENTO DO ESTUDO DE CASO 

3.2.1 Escolha do Caso 

Por razões de confidencialidade, a empresa do estudo de caso será 

denominada de “fabricante de cabos”. Esta empresa tem como principal produto de 

seu portfólio a fabricação de cabos refrigerados a água, os quais são fornecidos 

para a maioria das siderúrgicas brasileiras e para algumas siderúrgicas da América 
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do Sul, Europa e África. Este produto é um dos principais componentes que fazem 

parte dos maquinários utilizados para a fabricação de metais ferrosos. 

Em termos de volume de produção, a fabricação de cabos refrigerados a 
água é relativamente baixa, em comparação com os demais produtos pertencentes 

ao portfólio da “fabricante de cabos”. Mas o diferencial deste produto, em relação 

aos outros do portfólio, é o seu alto custo e alto lead time - primeira etapa do 

desenvolvimento do mapa de fluxo de valor, segundo Rother e Shook (2003). 

Como já adiantado no item 1.4, a “fabricante de cabos” necessita implantar a 

cultura da sustentabilidade no seu negócio. Desse modo, o primeiro passo da 

“fabricante de cabos” é medir e avaliar a sustentabilidade do seu processo de 

fabricação dos cabos refrigerados a água. 

3.2.2 Coleta de Dados 

A pesquisa iniciou-se através de reunião preliminar com os gestores e líderes 

responsáveis pela produção do cabo refrigerado a água. E, nesta reunião, foram 
definidos: 

 A hipótese de pesquisa estabelecida no item 2, em que se diz que a 

manufatura enxuta, através da prática de Mapeamento de Fluxo de Valor 

Sustentável, permite medir a sustentabilidade do processo de fabricação 

do produto em questão (Quadro 17); 

 A necessidade da realização do estudo para a contribuição acadêmica, 

em relação à extensão e ao refinamento da teoria existente sobre a 

aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor para a medição da 

sustentabilidade em processos de fabricação; 

 A necessidade da organização em implantar a cultura da sustentabilidade, 

tendo como objetivo inicial medir e avaliar a sustentabilidade do processo 

de fabricação. 

Portanto, a pesquisa foi planejada para análise e verificação: 

 Da identificação dos componentes principais do produto; 

 Do fluxograma do processo de fabricação: do recebimento da matéria-

prima até o embarque do produto acabado para o cliente – segunda etapa 



49 
 

do desenvolvimento do Mapeamento de Fluxo de Valor, segundo Rother e 

Shook (2003); 

 Dos dados das operações determinadas no fluxograma do processo de 

fabricação - primeira etapa do desenvolvimento do mapa de fluxo de 

valor, segundo Rother e Shook (2003): 
o Volume de água necessária, utilizada e perdida; 

o Matéria-prima necessária, utilizada e perdida; 

o Consumo de energia necessária, utilizada e perdida no processo; 

o Consumo de energia necessária, utilizada e perdida no transporte de 

material de entrada; 

o Consumo de energia necessária, utilizada e perdida no transporte de 
material de saída; 

o Lead Time; 

o Cycle Time (Takt Time); 

o Riscos provenientes do trabalho físico; 

o Riscos provenientes do ambiente de trabalho. 

Através da análise e verificação dos dados citados acima, será possível 

confirmar ou não as hipóteses Ha, He, Hs e, consequentemente, Hg¹ (Quadro 17). 

Quadro 17 - Dados para confirmação das hipóteses de pesquisa 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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3.2.2.1 Componentes Principais do Produto 

Em uma das primeiras reuniões com o gestor da engenharia de produto, 

foram apresentados documentos relacionados à lista de componentes do cabo 
refrigerado a água. Posteriormente, foram realizadas visitas in loco para 

conhecimento dos componentes principais tratados neste trabalho (Figura 5): 

Figura 5 - Diagrama de árvore do cabo refrigerado a água 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Terminal: tem como função fixar o cabo (entre o 

transformador/barramento e o forno/barramento). É fabricado a partir de 

barra de cobre eletrolítico (99,9% mínimo de cobre), que é um metal não 

ferroso, com elevada condutibilidade elétrica e térmica, resistente a 

corrosão, mecânica e fadiga; 

 Bucha: tem como função permitir a movimentação rotacional do cabo e 

auxiliar a fixação da mangueira. É fabricada a partir de tubo de bronze; 
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 Cordoalha: tem como função transmitir corrente entre o 

transformador/barramento e o forno/barramento. É fabricada a partir de 
fios de cobre eletrolítico; 

 Mangueira: tem como função isolar os componentes de cobre e 

“encampar” o cabo, para permitir o fluxo de água no interior do cabo. Este 

componente é adquirido pronto do fornecedor; 

 Conjunto terminal: é constituído a partir da montagem do terminal e da 

bucha; 

 Conjunto terminal e cordoalha: é constituído a partir da montagem do 

conjunto terminal e da cordoalha. 

3.2.2.2 Fluxograma do Processo de Fabricação 

Também, em uma das primeiras reuniões com o gestor e o líder da Produção, 

foram apresentados documentos de engenharia de processo, descrevendo o 

fluxograma do processo de fabricação dos cabos refrigerados a água (Apêndice A). 

Em seguida, foram realizadas visitas in loco para constatação, confirmação e 

conhecimento da sequência das operações descritas no fluxograma, quando 

primeiramente foram verificadas operações adicionais. O gestor esclareceu que 

eram operações de retrabalho e, portanto, temporárias de curto prazo. 

As operações para a fabricação do cabo refrigerado a água são: 
 

 OPERAÇÃO 1.010 – RECEBIMENTO DA BARRA DE COBRE 

 

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Usinagem. Ao chegar o 

material (barra de cobre) do Fornecedor “1”, o colaborador do setor de Recebimento 

retira o material do caminhão e o transporta, através de empilhadeira abastecida 
com gás GLP, até a prateleira da Usinagem para posterior inspeção dimensional e 

análise de certificado. Após a inspeção do material, este é liberado e estocado por 

quinze dias, aguardando a ordem de produção. 
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 OPERAÇÃO 2.010 – RECEBIMENTO DO TUBO DE BRONZE 

 

Similar à operação 1.010, esta operação é localizada fisicamente no setor de 
Usinagem. Ao chegar o material (tubo de bronze) do Fornecedor “1”, o colaborador 

do setor de Recebimento retira o material do caminhão e o transporta, através de 

empilhadeira abastecida com gás GLP, até a prateleira de estoque da Usinagem 

para posterior inspeção dimensional e análise de certificado. Após a inspeção do 

material, este é liberado e estocado por quinze dias, aguardando a ordem de 

produção. 
 

 OPERAÇÃO 3.010 – RECEBIMENTO DO FIO DE COBRE 
 

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Cordoamento. Ao chegar 

o material (fio de cobre) do Fornecedor “2”, o colaborador do setor de Recebimento 

retira o material do caminhão e o transporta, através de empilhadeira abastecida 

com gás GLP, até a prateleira de estoque do setor de Cordoamento para posterior 

inspeção dimensional e análise de certificado. Após a inspeção do material, este é 

liberado e estocado por um dia, aguardando a ordem de produção. 
 

 OPERAÇÃO 4.010 – RECEBIMENTO DA MANGUEIRA 
 

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Montagem. Ao chegar o 
material (mangueira) do Fornecedor “3”, o colaborador do setor retira manualmente 

o material do caminhão e o transporta até a prateleira de estoque da Montagem para 

posterior análise de certificado. Após a inspeção do material, este é liberado e 

estocado. 
 

 OPERAÇÃO 1.030 – FABRICAÇÃO DO TERMINAL 
 

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Usinagem. Ao receber a 

ordem de produção, o operador prepara a máquina e as ferramentas, e retira 
manualmente a barra de cobre da prateleira para prender na máquina. 



53 
 

A máquina utilizada no processo é um torno mecânico convencional, no qual 

o operador usina (retira material e obtém as dimensões) a peça, seguindo as 

especificações do produto e do processo de fabricação. 
As especificações do processo de fabricação informam todos os parâmetros 

para a usinagem da peça, como, por exemplo, RPM (rotações por minuto), VC 

(velocidade de corte), tipo de óleo refrigerante, ferramentas, etc. 

Ao término da usinagem do terminal, o operador inspeciona, libera e 

transporta manualmente o produto até a prateleira de estoque do setor de 

Montagem I. 

 

 OPERAÇÃO 2.030 – FABRICAÇÃO DA BUCHA 
 

Similar ao anterior, esta operação é localizada fisicamente no setor de 

Usinagem. Ao receber a ordem de produção, o operador prepara a máquina e as 

ferramentas, e retira manualmente o tubo de bronze da prateleira para prender na 

máquina. 

A máquina utilizada no processo é um torno mecânico convencional, no qual 

o operador usina (retira material e obtém as dimensões) a peça, seguindo as 

especificações do produto e do processo de fabricação. 
As especificações do processo de fabricação informam todos os parâmetros 

para a usinagem da peça, como, por exemplo, RPM (rotações por minuto), VC 

(velocidade de corte), tipo de óleo refrigerante, ferramentas, etc. 

Ao término da usinagem da bucha, o operador inspeciona, libera e transporta 

manualmente o produto até a prateleira de estoque do setor de Montagem I. 

 
 OPERAÇÃO 5.070 – MONTAGEM DO CONJUNTO TERMINAL 

 
Esta operação é localizada fisicamente no setor de Montagem I. Ao 

receberem os terminais e as buchas, o operador prepara as ferramentas e, em 

seguida, monta manualmente a bucha no terminal. 

Ao término da montagem, o operador inspeciona, libera e transporta 

manualmente o conjunto terminal até a prateleira de estoque do setor de Montagem 

II. 
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 OPERAÇÃO 3.050 – FABRICAÇÃO DA CORDOALHA 
 

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Cordoamento. Ao 

receberem a ordem de produção, os operadores preparam a bobina de fio de cobre 

na máquina. 

A máquina utilizada no processo é uma trançadora, no qual o operador monta 

a quantidade de fios de cobre, conforme especificação, nos tubos radiais da 

máquina. Em seguida, a trançadora é rotacionada para a execução da trançagem 
dos fios até atingir o diâmetro e o comprimento especificado. 

Ao término da trançagem da cordoalha, esta é deslocada por gravidade até a 

bancada do setor de Montagem II. 
 

 OPERAÇÃO 6.090 – MONTAGEM DO CONJUNTO TERMINAL E 

CORDOALHA 
 

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Montagem II. Ao receber 

os conjuntos terminais e a cordoalha, o operador prepara a máquina de solda, as 

ferramentas e os insumos, e posiciona manualmente a cordoalha no dispositivo. 

O operador realiza a montagem de um conjunto terminal em cada uma das 

extremidades da cordoalha através de solda a combustão (argônio). 

As especificações do processo de fabricação informam todos os parâmetros 

para a solda da peça, como, por exemplo, material de adição, temperatura de solda, 
etc. 

Ao término da soldagem do conjunto terminal e cordoalha, o operador 

inspeciona, libera e transporta manualmente o produto até a bancada do setor de 

Montagem III. 
 

 OPERAÇÃO 7.110 – MONTAGEM DA MANGUEIRA 
 

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Montagem III. Ao receber 

o conjunto terminal montado na cordoalha, o operador prepara as ferramentas e 

retira manualmente a mangueira da prateleira. 
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Os operadores executam manualmente a montagem da mangueira na 

cordoalha. 

Ao término da montagem da mangueira, o operador inspeciona, libera e 
coloca manualmente o cabo na embalagem. 

 

 OPERAÇÃO 8.120 – EXPEDIÇÃO 

 

Esta operação é localizada fisicamente no setor de Montagem III. Após o 

cabo ter sido liberado, este é colocado manualmente na embalagem e, em seguida, 

o operador, através da empilhadeira, coloca a embalagem no caminhão da 

transportadora do cliente. 

3.2.2.3 Dados das Operações 

Os dados (ambientais, econômicos e sociais) das operações foram coletados 

conforme a seguir: 
 

 VOLUME DE ÁGUA (NECESSÁRIA, UTILIZADA E PERDIDA) 

 

Os dados de volume de água foram coletados diretamente in loco, pois a 

organização estudada não possuía estes dados. Portanto, a medição dos volumes 

de água (necessária, utilizada e perdida) foi obtida através do acompanhamento do 
processo de fabricação, ou seja, para cada processo que utiliza água para a 

fabricação do produto, foi medido o recipiente de água antes e após a sua execução. 

 

 MATÉRIA-PRIMA (NECESSÁRIA, UTILIZADA E PERDIDA) 

 

Os dados de matéria-prima foram coletados através das fichas técnicas dos 

componentes dos produtos, mas também foram verificado in loco o peso de todos os 

componentes, quando encontramos algumas divergências. Devido a estas 

divergências, foram considerados para o estudo os pesos obtidos in loco, pois 

consideramos que seriam os mais próximos da realidade. 
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 ENERGIA ELÉTRICA 

 

Os dados de energia elétrica foram obtidos através do histórico de registros 
da manutenção, dos cálculos de consumo médio por maquinário e, por fim, por 

unidade média do produto foco do trabalho. 

 

 ENERGIA (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP) 

 

Os dados de GLP foram obtidos através do histórico de registros de operação 

da empilhadeira e, consequentemente, dos cálculos de consumo médio por 

operação. 

 

 LEAD TIME E CYCLE TIME 

 
Os dados de lead time e cycle time foram coletados através das folhas de 

processo e, também, foram verificados e constatados através de inúmeras visitas in 

loco. 

 

 TRABALHO FÍSICO: PHYSICAL LOAD INDEX 

 
Para a obtenção do Physical Load Index, foi utilizado o questionário 

apresentado por Faulkner e Badurdeen (2014) e idealizado por Hollman et al. (1999) 

apud Faulkner e Badurdeen (2014) (Quadro 18). Primeiramente, os colaboradores 

de cada operação foram treinados pelo gestor da Segurança do Trabalho em 

relação aos critérios de avaliação do questionário para posterior preenchimento. 

Após o preenchimento, a pontuação foi computada para a obtenção do resultado do 

trabalho físico. 

 

 AMBIENTE DE TRABALHO: RISCOS (ELÉTRICOS (E), PRODUTOS 

QUÍMICOS PERIGOSOS (H), SISTEMAS PRESSURIZADOS (P) E ALTA 

VELOCIDADE (S)) 

 
Para a obtenção do grau de risco, foi utilizado o Quadro 15, apresentado por 

Faulkner e Badurdeen (2014). O critério de classificação de risco foi apresentado ao 
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gestor da Segurança do Trabalho, que efetuou a análise e definiu os riscos de cada 

operação. 
 

 AMBIENTE DE TRABALHO: NÍVEL DE RUÍDO 

 

Em relação ao nível de ruído, foram utilizados os valores preestabelecidos 

pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) (NR9, 2016) da 

organização. 

Quadro 18 - Questionário Physical Load Index 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hollman et al. (1999) apud Faulkner e Badurdeen (2014) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Vertente Ambiental do Processo 

4.1.1.1 Consumo de Água 

A água necessária para a fabricação do cabo refrigerado a água foi de 5 litros 

nas operações 1.030 e 2.030, e de 5 litros na operação 7.110, totalizando 10 litros. 

Mas foram utilizados 9 litros nas operações 1.030 e 2.030, e 5 litros na operação 

7.110, totalizando 14 litros (40% a mais que o necessário). E, ainda, foram perdidos 

(sem recuperação) 5 litros nas operações 1.030 e 2.030, e 5 litros na operação 

7.110, totalizando uma perda 10 litros de água (Quadro 19 e Figura 6). 

Portanto, o excesso de consumo e a perda de água foram localizados nas 

operações de usinagem (operações 1.030 e 2.030) e na operação de montagem da 

mangueira (operação 7.110) (Figura 6). A operação de montagem do terminal e 

bucha (operação 5.070), a operação de cordoamento (3.050) e a operação de 
montagem da cordoalha (operação 6.090) não necessitam de água (Quadro 19 e 

Figura 6). 

Quadro 19 - Consumo de água 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
    Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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4.1.1.2 Consumo de Matéria-Prima 

Em relação ao consumo de matéria-prima, é considerado inicialmente o peso 

necessário de matéria-prima para a fabricação do terminal e da bucha (89kg) 

(Quadro 20 e Figura 6). Nas operações de usinagem (1.030 e 2.030), são retirados 

16kg de material para a usinagem do terminal e da bucha. Na operação de 

cordoamento (3.050), são acrescentados 631kg de material, ou seja, é inclusa a 
cordoalha. Na operação de montagem da cordoalha (6.090), é somado mais 0,2kg 

de material, que é usado na solda para unir a cordoalha ao conjunto terminal. E, por 

fim, na operação de montagem da mangueira (7.110), são acrescentados 112kg de 

material (mangueira). Portanto, foram adicionados 743,2kg e subtraídos 16kg de 

material, resultando um produto com 816,2kg (Quadro 20 e Figura 6). 

Quadro 20 - Consumo de matéria-prima 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

    Fonte: Elaborado pelo Autor 

4.1.1.3 Consumo de Energia 

Como mostrado no Quadro 21 e na Figura 6, o consumo total de energia foi 

de 116,7kWh e 0,9kg de GLP por cabo fabricado. As operações que consomem 

energia são as operações de recebimento (1.010 e 2.010), consumindo 0,6kg de 

GLP; de usinagem (1.030 e 2.030), consumindo 86,4kWh; e de cordoamento 

(3.050), consumindo 30,3kWh e 0,3 GLP. As operações de montagem (5.070, 6.090 

e 7.110) não consomem energia elétrica, pois são realizados manualmente. 
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Quadro 21 - Consumo de energia 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

         Fonte: Elaborado pelo Autor 

4.1.2 Vertente Econômica do Processo 

Como mostrado no Quadro 22 e na Figura 6, o processo de fabricação do 

cabo refrigerado a água demonstra que o lead time para a fabricação do cabo é de 
750 minutos, mas que o tempo de ciclo (cycle time) (tempo de fabricação – da 

chegada da matéria-prima até o embarque do produto) é de aproximadamente 17 

dias. Portanto, é possível concluir que o processo possui atividades que não 

agregam valor ao produto, ou seja, o processo possui consideráveis perdas que 

impactam negativamente o custo de fabricação. É notável que a maior perda está 

localizada na operação de recebimento, que  consome 86,5% (15 dias em um total 

de 17,35 dias) do tempo de ciclo do processo de fabricação (operações 1.010 e 
2.010). 

4.1.3 Vertente Social do Processo 

 TRABALHO FÍSICO 
 

Na análise física do processo, realizada através da utilização do Physical 

Load Index (HOLLMAN et al., 1999 apud FAULKNER; BADURDEEN, 2014; e 

BROWN; AMUNDSON; BADURDEEN, 2014), foram identificadas as seguintes 

operações com maior potencial para a ocorrência de doenças do trabalho (Quadro 
23 e Figura 6): 
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 Usinagem (1.030 e 2.030): com 37,56; 

 Expedição (8.120): com 33,05; 

 Montagem da mangueira (7.110): com 31,56.  

Quadro 22 - Resultados do Lead Time e do Cycle Time 
 

 

 

 

 

 
 

 

         Fonte: Elaborado pelo Autor 

4.1.4 Vertente Social do Processo 

 TRABALHO FÍSICO 
 

Na análise física do processo, realizada através da utilização do Physical 

Load Index (HOLLMAN et al., 1999 apud FAULKNER; BADURDEEN, 2014; e 

BROWN; AMUNDSON; BADURDEEN, 2014), foram identificadas as seguintes 

operações com maior potencial para a ocorrência de doenças do trabalho (Quadro 

23 e Figura 6): 

 Usinagem (1.030 e 2.030): com 37,56; 

 Expedição (8.120): com 33,05; 

 Montagem da mangueira (7.110): com 31,56.  

Em contrapartida, as operações abaixo são as que menos possuem potencial 

para a ocorrência de doenças do trabalho: 

 Transporte do conjunto terminal (5.080): com 1,16; 

 Recebimento do fio de cobre e da mangueira (3.010 e 4.010): com 2,94; 

 Transporte da cordoalha (3.060): com 3,11. 
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Na análise do ambiente de trabalho, realizada através da utilização da 

classificação de risco dos sistemas elétricos (E), dos produtos químicos (H), dos 

sistemas pressurizados (P) e de componentes com alta velocidade (S), apresentado 
por Faulkner e Badurdeen (2014), foram identificadas as operações de usinagem 

(1.030 e 2.030) com maior grau de risco de acidente. Nas demais operações, o grau 

de risco foi de inexistente a médio. 

E, por fim, na análise do nível de ruído, realizada através da NR9 (2016), foi 

identificado, em todas as operações (com exceção da operação de montagem da 

mangueira (7.110) e da operação de montagem do conjunto terminal (5.070)), nível 

elevado de ruído (acima de 80 dB(A)). 

Quadro 23 - Resultados das métricas sociais 
 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 6 - Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável (Sus-VSM) Atual do Processo de Fabricação do Cabo Refrigerado a Água 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

    
                           Fonte: Elaborado pelo Autor
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4.2 DISCUSSÃO 

4.2.1 Vertente Ambiental do Processo 

Analisando o consumo de água com maior profundidade nas operações de 
usinagem (1.030 e 2.030) (Figura 6), o gestor da Produção identificou que a perda e 

o consumo foram maiores que o especificado, devido à operação permitir o 

escoamento de água para o exterior da máquina, ou seja, a operação não possui 

dispositivos para conter o escoamento da água. E na operação de montagem da 

mangueira (7.110), a perda ocorre por não haver formas de contenção da água 

utilizada. 

A ocorrência de subtração de matéria-prima nas operações de usinagem é 

inerente ao processo, devido à necessidade da obtenção das dimensões finais dos 

componentes usinados. Como alternativa para não haver perda deste material, é 

necessária a implementação de práticas de reuso como descrito no trabalho de 

Santos et al. (2015). 

O consumo de GLP nas operações de Recebimento (1.010, 2.010 e 3.010) é 

decorrente do uso da empilhadeira para o transporte da barra de cobre, do tubo de 

bronze e do fio de cobre, respectivamente. E o consumo de energia elétrica nas 

operações de usinagem (1.030 e 2.030) e de cordoamento (5.070) é inerente ao 

processo de fabricação. Como alternativa para redução de consumo da energia 

elétrica nas operações de usinagem, é necessário, posteriormente, um estudo 
relacionando os parâmetros de usinagem, como descrito no trabalho de Besseris e 

Kremmydas (2014). 

4.2.2 Vertente Econômica do Processo 

Na análise preliminar do gestor do PCP e de Compras, o tempo de ciclo da 
operação de Recebimento está relacionado ao lead time do fornecedor da matéria-

prima. Portanto é necessário, posteriormente, analisar com maior profundidade a 

perda que foi demonstrada pela aplicação do Mapeamento de Fluxo de Valor 
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Sustentável, para que se possa reduzir o custo de fabricação e, consequentemente, 

obter maior vantagem econômica. 

4.2.3 Vertente Social do Processo 

Na análise física das operações de usinagem (operação com maior potencial 

de ocorrência de doenças do trabalho), é possível identificar, através das respostas 

dos colaboradores (Apêndice B.2 e B.5), que a operação exige o levantamento de 

peso. Segundo o gestor da Produção, o levantamento de peso é decorrente do 

manuseio da matéria-prima e/ou da peça usinada para a fixação e retirada da peça 

do torno, ou seja, não existe na operação um dispositivo/ferramenta (por exemplo, 

ponte rolante) para auxiliar no manuseio do material. 

Na análise física da operação de Expedição, é possível identificar, através da 

resposta do colaborador (Apêndice B.16), que a operação exige também o 

levantamento de peso. Segundo o gestor da Produção, o levantamento de peso 

nesta operação é decorrente da necessidade de deslocar o cabo até a embalagem, 
ou seja, não existe na operação um dispositivo/ferramenta adequado para auxiliar no 

deslocamento do material. 

Por fim, na operação de montagem da mangueira, também é possível 

verificar, através do Apêndice B.15, que a operação exige levantamento de peso. E, 

segundo o gestor da Produção, o levantamento de peso é decorrente da 

necessidade de manusear a mangueira durante a montagem na cordoalha, ou seja, 
não existe na operação um dispositivo/ferramenta adequado para auxiliar a 

montagem. 

Na análise do ambiente da usinagem, foi constatado um elevado grau de risco 

relacionado à alta velocidade. Segundo o gestor da Produção, este risco é inerente 

ao processo de usinagem (em torno), pois nele é necessária a movimentação da 

peça para a obtenção da geometria requerida. Portanto, como alternativa, é 

necessária a aplicação de isolar a área onde existe a movimentação da peça. 

Por fim, na análise do nível de ruído, foi identificado que todas as operações 

(exceto a operação de montagem da mangueira e da operação de montagem do 

conjunto terminal) possuem elevado grau de ruído. Segundo o gestor da Produção, 

o ruído é decorrente da serra de disco localizado no setor. Segundo a NR9 (2016), é 
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necessário determinar ações, na seguinte ordem hierárquica, para a proteção 

coletiva: 

1º)  Eliminar ou reduzir a utilização ou formação dos agentes prejudiciais à 
saúde; 

2º)  Prevenir a liberação ou disseminar os agentes no ambiente de trabalho; 

3º)  Reduzir os níveis ou a concentração dos agentes no ambiente de 

trabalho. 

Mas, como medida administrativa imediata e já implementada, o gestor da 

Produção determinou o uso de protetores auriculares. 

4.2.4 Resultados da hipótese de pesquisa 

De acordo com os resultados adquiridos na aplicação do Mapeamento de 

Fluxo de Valor Sustentável, no processo específico de fabricação de cabos 

refrigerados a água, foi possível confirmar as hipóteses de pesquisa, ou seja, o 

Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável permitiu à organização conhecer 
(Quadro 24): 

 O seu impacto ambiental, ou seja, o nível de consumo de água realmente 

utilizado e perdido para a fabricação do cabo, a quantificação de material 

retirada nas operações de usinagem e a quantificação de energia 

consumida nas operações de recebimento, usinagem e cordoamento; 

 O seu impacto econômico, ou seja, as perdas econômicas existentes no 

processo que representa um ciclo de 17 dias para que o produto seja 
concluído, sendo que o lead-time é de apenas 12,5 horas. Foi constatado 

que a perda mais representativa está localizada na operação de 

Recebimento; 

 O seu impacto social, ou seja, as condições físicas e ambientais a que os 

colaboradores das operações estão expostos quando fabricam/produzem 

o produto. 

Portanto, com a utilização do Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável, foi 
possível medir as três vertentes (ambiental, econômica e social) da sustentabilidade 
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no processo de fabricação de cabos refrigerados a água. Confirma-se, assim, a 

aplicabilidade da prática desenvolvida por Faulkner e Badurdeen (2014) e trabalhada 

por Brown, Amundson e Badurdeen (2014) para auxiliar as organizações a 
desenvolverem o pensamento de sustentabilidade em seus processos de fabricação, 

permitindo uma produção que seja ambiental, econômica e socialmente viável. 

Quadro 24 - Confirmação das hipóteses de pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 Fonte: Elaborado pelo Autor 
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5 CONCLUSÃO 

Em linhas gerais, a empresa do estudo do caso teve um consenso de que as 

métricas e os símbolos visuais utilizados capturaram os critérios mais importantes 

relacionados ao desempenho da sustentabilidade (ambiental, econômica e social), 

para posterior análise em profundidade, usando outras técnicas. Como constatado 

no capítulo anterior, foi concluído que o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável 
ajudou a organização a quantificar a situação atual sob a perspectiva ambiental, 

econômica e social do processo de fabricação do cabo refrigerado a água, que é 

considerado como o principal produto do seu portfólio. 

Na questão ambiental, o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável permitiu 

visualizar e quantificar as perdas e o uso excessivo de água no processo de 

usinagem e no processo de montagem da mangueira. Este resultado foi 
surpreendente para o gestor da Produção e para a direção da organização, pois, 

segundo eles, não tinham até o momento noção quantificada da perda e do uso 

excessivo de água no processo. Houve, portanto, a contribuição para tomada de 

ações e, consequentemente, obtenção de vantagens ambientais e econômicas. 

Ainda na questão ambiental, foi possível visualizar e quantificar o material que 

é subtraído e, posteriormente, perdido na operação de Usinagem; havendo, 

portanto, a oportunidade de aplicação de outras práticas para reuso deste material. 

E, por fim, na questão ambiental, o Mapeamento de Fluxo de Valor 

Sustentável também permitiu visualizar e quantificar o consumo de energia (elétrica 

e gás) nas operações de Recebimento, Usinagem e Cordoamento; havendo, 

também, a oportunidade de realização de estudo para diminuir o consumo de 
energia elétrica. 

Na questão econômica, o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável 

permitiu visualizar e quantificar as perdas existentes no processo de fabricação do 

cabo, principalmente na operação de Recebimento, quando o material fica parado 

por 15 dias. 

Na questão social, o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável permitiu 
visualizar e qualificar os potenciais de riscos à saúde e segurança do colaborador. 

Segundo o gestor da Segurança do Trabalho, estes resultados já eram esperados, 
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entretanto, a prática Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável serviu para 

evidenciar cientificamente o problema de segurança. 

Portanto, a prática do Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável permitiu à 
organização estudada ter seus primeiros números sobre as questões ambiental e 

social (além da econômica, que já era abordada anteriormente dentro da 

organização) e ter a oportunidade de conhecer a extensão sustentável da prática de 

Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) da manufatura enxuta. 

Ainda foi possível contribuir para a academia na questão da extensão da 

aplicabilidade do Mapeamento de Fluxo Sustentável em um processo de fabricação 

com características mais específicas (ou seja, de processo com operação de 

cordoamento e operações de montagens manuais de produto de tamanho de médio 

porte) do que as estudadas anteriormente por Faulkner e Badurdeen (2014) e por 

Brown; Amundson e Badurdeen (2014). 

Este trabalho teve como limitadores a quantidade de caso estudado e a 
intenção de medir apenas o estado atual da sustentabilidade do processo estudado. 

Não houve a necessidade de estudar mais casos com o processo de 

fabricação similar ao estudado, pois, como idealizado por Faulkner e Badurdeen 

(2014), o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável é uma prática com métricas 

genéricas e o seu propósito é realizar uma avaliação preliminar da sustentabilidade 

do processo. Portanto, é possível concluir que o Mapeamento de Fluxo de Valor 
Sustentável é adequado para realizar uma avaliação prévia de qualquer processo de 

fabricação. E quando a academia e/ou a indústria requerer um estudo mais 

detalhado sobre a sustentabilidade de um processo, será necessário primeiramente 

entender a particularidade daquele processo, para depois analisar a(s) prática(s) 

e/ou sistema(s) mais adequado(s). 

5.1 PESQUIDAS FUTURAS 

Como visto neste trabalho, o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável tem 

a capacidade de analisar questões relacionadas à saúde e à segurança do trabalho 

em todo o processo de fabricação. Portanto, como proposta para futuras pesquisas, 

existe a oportunidade de relacionar o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável 

com as Normas Regulamentadoras (NRs) brasileiras, principalmente com a norma 
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que trata da prevenção de riscos ambientais, para avaliar a ocorrência dos riscos 

ambientais existentes ou que venham a existir no local de trabalho; assim como  

considerar o Mapeamento de Fluxo de Valor Sustentável como ferramenta para a 
gestão da saúde e segurança do trabalho. 
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APENDICÊS 

Apêndice A – Fluxograma do Processo de Fabricação 
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Apêndice B (1) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                            
Recebimento (Operação 1.010) 
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Apêndice B (2) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                               
Usinagem (Operação 1.030) 
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Apêndice B (3) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                   
Transporte (Operação 1.040) 
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Apêndice B (4) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                 
Recebimento (Operação 2.010) 
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Apêndice B (5) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                       
Usinagem (Operação 2.030) 
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Apêndice B (6) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                        
Transporte (Operação 2.040) 
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Apêndice B (7) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                       
Montagem (Operação 5.070) 
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Apêndice B (8) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                    
Transporte (Operação 5.080) 
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Apêndice B (9) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                
Recebimento (Operação 3.010) 
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Apêndice B (10) – Resultados do Physical Load Index (Pli):               
Cordoamento (Operação 3.050) 
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Apêndice B (11) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                  
Transporte (Operação 3.060) 
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Apêndice B (12) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                            
Montagem (Operação 6.090) 
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Apêndice B (13) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                            
Transporte (Operação 6.100) 
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Apêndice B (14) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                       
Recebimento (Operação 4.010) 
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Apêndice B (15) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                          
Montagem (Operação 7.110) 
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Apêndice B (16) – Resultados do Physical Load Index (Pli):                    
Montagem (Operação 8.120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


