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RESUMO 

 

 

APLICAÇÃO DO MAPAMENTO DE FLUXO DE VALOR (MFV) NO SETOR DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMAN 

 

 

AUTOR: Tiago Santos de Sousa 

ORIENTADOR: Rodrigo Lopes Silva 

 

 

A utilização eficiente de recursos públicos é uma premissa constitucional por meio do 

princípio da eficiência. Isso exige que os gestores públicos de todas as esferas e órgãos devam 

estar atentos às constantes atualizações das normas, princípios e ferramentas que melhor 

dinamizem os processos administrativos de forma a reduzir trabalhos burocráticos que não 

agreguem valor ao processo como um todo. O presente trabalho teve, então, por objetivo, 

verificar a aplicabilidade da ferramenta de gestão Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) no 

processo de execução de Ordens de Serviço (OS) da Administração do Conjunto Principal 

(ACP) da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Os estudos realizados tomaram 

por base os princípios de Lean Office (escritório enxuto) que são uma tradução dos conceitos 

do Lean Manufacturing (produção enxuta) amplamente difundidos e consagrados. Esta 

monografia traz, inicialmente, a revisão bibliográfica do modelo de produção enxuto, sua 

origem e importância no aumento da eficiência produtiva por meio da eliminação de 

desperdícios. Em seguida, é tratado como ocorre o uso desses conceitos de chão de fábrica na 

gestão de processos administrativos. Por fim, o cerne do presente trabalho: a aplicação da 

ferramenta MFV, oriunda do Lean Manufacturing, em processos tipicamente administrativos 

(Lean Office). Assim, foi possível identificar etapas do processo de execução de OS que 

geravam desperdícios e proposta sugestões que podem reduzir em até 32% o tempo de 

processamento da OS. Conclui-se que o MFV se mostrou promissor no recorte de campo 

analisado de forma a permitir enxergar possibilidades de melhorias no processo sem 

investimentos significativos. Dessa forma, ele tem a potencialidade de se estender, com as 

devidas adaptações, a outros processos de diferentes Organizações Militares e setores do 

Exército Brasileiro. 

 

Palavras-chave: MFV, Desperdícios, Processos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

APPLICATION OF VALUE STREAM MAPPING (VSM) IN AMAN'S 

MAINTENANCE SERVICES SECTOR 

 

 

AUTHOR: Tiago Santos de Sousa 

ADVISOR: Rodrigo Lopes Silva 

 

 

The efficient use of public resources is a constitutional premise through the efficiency 

principle. That demands that the public managers from all espheres and governmental 

organizations be attentive to the constant updates of the standards, principles and tools that 

better boost the administrative process in such a way to diminish bureaucratic labour that 

doesn’t increase the value of the process as a whole. The main goal of this study was to 

analyze the applicability of the managing tool Value Stream Mapping (VSM) in the execution 

of Service Orders (SO) from the Adiminstração do conjunto principal (ACP) - Main 

Administration Group (MAG) - in the Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

Brazilian Army. The studies carried out took as their baseline the Lean Office principles, 

which are a translation of the widespread and well established Lean Manufacturing principles. 

This dissertation initially brings the bibliographic review of lean manufacturing models, its 

origin and the importance in the increase of the productive efficiency through the elimination 

of waste.  Afterwards, the way these factory floor concepts are used in the administrative 

procedures managements are approached. Lastly, this paper’s crux: The applicability of the 

VSM tool, originating from the Lean Manufacturing, in typically administrative processes - 

Lean Office. Thus, it was possible to identify the stages in which there were OS execution 

processes that generated waste, proposing suggestions that could reduce as much as 32% the 

processing time of the OS. It can be concluded that the VSM has shown itself promising in 

the analyzed sphere in such a way that there’s room for the possibility of improvements in the 

process without major investments. Therefore, there is the possibility of extending this 

process -with the necessary adaptations - to other procedures from different military 

organizations and sectors of the Brazilian Army.  

 

Key words: VSM, Waste, Administrative process. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A administração pública é o conjunto de atividades desenvolvidas por agentes 

públicos e órgãos do Estado na prestação de algum serviço à sociedade. Segundo Seraphim, 

Silva e Agostinho (2010, p. 389) os processos administrativos dentro do Exército Brasileiro 

(EB) possuem certas particularidades devido a uma estrutura de gerenciamento verticalizada e 

ligada diretamente à administração federal. Dessa forma, os processos administrativos seguem 

padrões bem definidos em regulamentos e normas que norteiam quase que a totalidade das 

ações. 

De acordo com Exército Brasileiro (2006, p. 1-1), os processos estão presentes na 

rotina de toda Organização Militar (OM), sendo eles dos mais simples, como a recepção de 

um visitante no Corpo da Guarda, aos mais complexos, como a realização do tiro de Bateria 

de Artilharia Anti Aérea (Bia AAAe). Os processos organizacionais dentro da administração 

da OM estão presentes em diversos setores de atividades essencialmente burocráticas. Assim, 

se faz necessário o permanente aperfeiçoamento dos processos administrativos em 

consonância com o que haja de mais eficiente em gestão administrativa para que os recursos 

públicos sejam utilizados da melhor maneira possível.  

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é um exemplo de OM que 

concentra diversos setores burocráticos devido a sua relevância e dimensões. Porém, alguns 

setores podem ter seus processos melhorados por meio da aplicação de uma mentalidade já 

consagrada nos ambientes corporativos do setor privado. Tal mentalidade conhecida como 

Lean Thinking preconiza a redução de desperdícios na produção e tem no Lean Office a 

vertente votada para os processos administrativos.  

Segundo Womack e Jones (2004, p. 367), os desperdícios vistos na manufatura 

também podem ser identificados no escritório, são eles: Processamento sem valor, Super 

produção, Inventário, Defeito, Transporte, Movimentação e Espera. Assim, um exemplo de 

desperdício de processamento ocorre quando há excesso de assinaturas e revisões em 

documentos. 

O Lean Office é um meio de reduzir os desperdícios dos processos administrativos e 

sua implementação depende de ferramentas que possibilitem mudanças de procedimentos. 

Dentre as diversas ferramentas de gestão que viabilizam o melhoramento das atividades 

burocráticas, o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) aplicado no Lean Office é um dos 

principais meios para melhorar a visualização dos processos e, assim, identificar falhas e 

desperdícios. 
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A aplicação de ferramentas de gestão ainda é pouco explorada nas organizações tanto 

do setor privado como público, onde se incluem também aquelas pertencentes às Forças 

Armadas (SERAPHIM, SILVA E AGOSTINHO, 2010, p. 392). A Constituição Federal de 

1988 traz no Art. 37 princípios a serem seguidos pela administração pública, são eles: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL, 1988). Tendo em 

vista tais princípios, o da eficiência se destaca no que diz respeito à boa gestão proporcionada 

pela aplicação da mentalidade Lean. Dentro da legalidade, o agente público deve atender ao 

interesse público e do Estado com a maior eficiência possível na execução das suas 

atividades. Para tal, a adoção de ferramentas de gestão é um meio para melhorar processos em 

órgãos governamentais como aqueles pertencentes às Forças Armadas, particularmente o EB. 

Portanto, cabe analisar se diferentes ferramentas de gestão em voga no cenário privado 

poderiam ser bem empregadas na realidade do EB. 

A Administração do Conjunto Principal (ACP) da AMAN é um dos setores existentes 

na academia e tem como uma de suas resposabilidades a manutenção das instalações de uma 

fração da AMAN. Entretanto, de acordo com Silva (2018, p. 27-28), tal setor apresenta um 

histórico de demanadas não atendidas e lentidão na prestação de serviços. Esses problemas 

têm como causas, segundo ele, a falta de material e planejamento de demanada por meio da 

ACP. 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi verificar a aplicabilidade dos 

conceitos da filosofia Lean ao processo execução de ordens de serviço (OS) pela ACP, com o 

apoio da ferramenta MFV. Tal objetivo se justifica pela necessidade de gerir eficientemente 

recursos na consecussão de atividades de manuteção da AMAN. Isso foi possível por meio da 

elaboração do Mapa do Estado Atual e do Mapa do Estado Futuro, para então se verificar os 

desperdícios durante o processo de reparo/manutenção ou melhoria e, assim, sugerir 

melhorias na prestação de serviço por esse setor. 

 A presente monografia está assim estruturada: 

O primeiro capítulo traz a introdução do conceito de administração pública e das 

particularidades dos processos administrativos no âmbito do EB. Posteriormente, foi 

realizada, também, uma breve abordagem da mentalidade enxuta (Lean Thinking) e sua 

aplicabilidade aos processos administrativos (Lean Office), assim como o MFV, ferramenta 

que foi explorada a fundo no decorrer do trabalho. 

No segundo capítulo há três subdivisões. O item 2.1.1 é relativo à revisão de literatura 

do Toyotismo e Lean Thinking; o 2.1.2 faz uma revisão de literatura quanto ao Lean Office; o 

2.1.3 traz a revisão de literatura do MFV. O terceiro capítulo se refere aos métodos e 
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procedimentos utilizados durante a pesquisa. As fontes mais consultadas foram: Rother e 

Shook (2003) e Womack e Jones (2004). 

 O quarto capítulo é dedicado à apresentação do Mapa do Estado Atual e do Mapa do 

Estado Futuro como resultados, assim como suas respectivas análises. Ao final, no quinto 

capítulo é explanado as quais conclusões se chegaram com o dado trabalho realizado. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho consiste na realização de uma prospecção de informações relativas ao 

tema discutido através de análises de artigos, livros e teses. Desse modo serão abordadas as 

definições de certos conceitos que servirão de base para a elaboração do trabalho. 

 

2.1 TOYOTISMO E LEAN THINKING 

 

Os modelos de produção passam por constantes avanços em busca do maior ganho 

produtivo. Os sistemas de produção tiveram início com a produção artesanal, mas a produção 

em massa, fruto da Revolução Industrial, possibilitou a racionalização do trabalho, redução da 

mão de obra e especialização das máquinas (FRANCIO, 2013, p. 1). Segundo Almeida (2007, 

p. 19 – 20) os princípios e técnicas para aumento da produtividade advêm concomitantemente 

com os avanços industriais do século XX e tiveram início com a produção em massa. Tais 

princípios elaborados por Frederick Winslow Taylor deu início ao movimento da 

administração científica, que ficou conhecido como Taylorismo. “[...] Taylor tinha como 

objetivo a produtividade com qualidade, padronizando os métodos de trabalho e 

especializando os operários” (ALMEIDA, 2007, p.18). 

De acordo com Wood (1992, p. 9) a produção em massa promovida por Henry Ford na 

indústria automobilística caracteriza bem as mudanças ocorridas nos processos produtivos. A 

divisão da produção em processos intercambiáveis e simples proporcionou o aumento do 

volume de produção juntamente com a redução do esforço humano na montagem, aumento da 

produtividade e a diminuição de custos e tempo de produção. Porém não havia flexibilidade 

na produção, ou seja, era incapaz de variar os processos produtivos. 

Segundo Almeida (2007, p. 19), o sistema produtivo ganhou uma nova forma no Japão 

que, após a Segunda Guerra Mundial, estava com sua economia debilitada e por isso não via o 

modelo fordista como ideal para seu contexto econômico. Nesse cenário, a Toyota era uma 

indústria automobilística capitaneada por Eiji Toyoda e Taiicho Ohno. Eles foram, então, 

responsáveis pela criação do Sistema Toyota de Produção (STP), ou Toyotismo, que buscou a 

produção eficiente de automóveis de qualidade e baixo custo.  

O STP adequava a produção às restrições da Toyota, tendo em vista suas limitações 

financeiras. Dessa maneira, uma forma de produção eficiente era necessária para garantir 

continuidade do fluxo de processo, oferta variada de produtos, e ao mesmo tempo garantir 
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uma contínua eliminação dos desperdícios (MAXIMIANO, 1995 apud ALMEIDA, 2007, p. 

19). Segundo Womack, Jones e Ross (2004, p. 2), a produção por meio desse sistema ganhou 

os chãos de fábrica europeu e americano à medida que seus resultados tornavam empresas 

mais competitivas no mercado. A produção em massa passou, então, a ser obsoleta. 

De acordo com Peinado e Graeml (2007) apud Paiva (2014, p. 67), apesar de ter 

surgido após a Segunda Guerra Mundial, o STP só ganhou atenção do mundo a partir de 

1973, no momento em que diversas empresas passaram a empregar conceitos dessa nova 

técnica, como o Just-in-time e o Kaban. Então, no meado da década de 1980, pesquisadores 

do IMPV, um dos programas de pesquisas pertencentes ao Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), criaram a expressão "produção enxuta" (em inglês "lean production") 

contrariando os velhos métodos de produção em massa até então praticados nas indústrias 

ocidentais (WOMACK, JONES E ROSS, 2004, p. XII). 

O Toyotismo foi um sistema revolucionário de produção devido à mentalidade 

aplicada nos processos fabris, onde se prezou pela economia de meios e pela otimização do 

tempo (WOMACK, JONES E ROSS, 2004, p. 3). Devido a sua forma de produção 

racionalizada e eficiente, na literatura dos negócios, o Toyotismo recebeu o termo Lean, como 

já exposto anteriormente, já que segundo Ohno apud Almeida (2007, p. 20): 

 

O Sistema era Lean por diversos motivos: exigia menos esforços humanos para 

projetar e produzir veículos, menos investimentos por unidade de capacidade de 

produção, menos fornecedores, menos estoques, registro de menos defeitos, número 

menor de acidentes de trabalho e redução no tempo entre o pedido feito pelo cliente 

e a entrega do produto.  

 

Segundo Salermo (2005, p. 26) no contexto da Manufatura Enxuta (Lean 

Manufacturing) do STP, está contida uma filosofia da produção enxuta, ou seja, a 

mentalidade enxuta (Lean Thinking). Tal filosofia tem por objetivo a melhoria de processos 

através da identificação dos desperdícios e do que realmente tem valor por meio do ponto de 

vista dos clientes e usuários. Para Almeida (2007, p. 22), a produção enxuta caracteriza-se por 

focalizar a redução de desperdício conjuntamente ao aumento da flexibilidade da produção o 

que garante a qualidade dos produtos e serviços.  

De acordo com Slack et.al. (2009) apud Paiva (2014, p. 67), o Lean Thinking está 

fundamentado em três importantes pontos: “a eliminação de desperdícios, o envolvimento de 

todos e a melhoria continua”. O desperdício é visto por esses autores, como toda atividade que 
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não agrega valor ao produto ou serviço ao final do processo, os esforços devem, então, se 

concentrarem na eliminação total ou parcial de tais desperdícios. 

Segundo Womack e Jones (2003) apud Tavares (2011, p.9), a mentalidade enxuta é 

sustentada por dois pilares: o Jidoka e o Just-in-time. Para eles, Jidoka é um termo 

relacionado à autonomia das máquinas em detectar erros, como peças defeituosas, sem o 

monitoramento humano. Já o Just-in-time é um termo que indica a aptidão de se produzir e 

entregar uma determinada quantidade demandada, com ótima qualidade, no tempo certo. Para 

tal, os mesmos autores falam que os principais componentes desse pilar são o Pull (puxar), o 

Flow (fluxo), o Standard Work (trabalho normalizado) e o Takt Time (compasso/ritmo).  

O Lean Thinking é uma filosofia que prima pela redução de desperdícios a fim de 

aperfeiçoar os processos e entregar um produto que os clientes desejam no tempo que eles 

necessitam. Para tal, visa-se produzir e distribuir produtos com menos esforço humano, 

espaço, recursos, tempo e despesas globais (Moraes e Sahb, 2004 apud Almeida, 2007, p.21). 

Dessa maneira, por meio de uma maior flexibilidade, as empresas podem atender melhor às 

necessidades dos clientes e gerar maior satisfação. 

Para Womack e Jones (2003) apud Tavares (2011, p. 11), o Lean Thinking apresenta 5 

princípios: (1) Specify Value (Especificar o Valor); (2) Identify the Value Stream (Identificar o 

Fluxo de Valor); (3) Flow (Fluxo); (4) Pull (Puxar); (5) Perfection (Perfeição). Tais princípios 

são abordados a seguir de modo resumido. 

Value (Valor) 

O cliente irá definir o que se tem de valor, ou seja, importância, em determinado 

produto ou serviço final. Para os autores, esse é um ponto essencial para o início da 

mentalidade enxuta, uma vez que não adianta realizar o processo de forma correta para 

fornecer o produto errado (WOMACK e JONES, 2003 APUD TAVARES, 2011, p. 11). 

Identify the Value Stream (Identificar o Fluxo de Valor) 

A totalidade das atividades do início ao fim do processo devem ser conhecidas para 

identificar as etapas que não agregam valor com a finalidade de eliminá-las e otimizar o 

processo. Utiliza-se o MFV como ferramenta para tal procedimento (WOMACK e JONES, 

2003 APUD TAVARES, 2011, p. 11). 

Flow (Fluxo) 

Nessa etapa, as atividades que agregam valor, identificadas no fluxo de valor, deverão 

seguir um fluxo contínuo no processo, sem paradas ou retrabalhos (WOMACK e JONES, 

2003 APUD TAVARES, 2011, p. 12). 

Pull (Puxar) 
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A produção ocorrerá de acordo com a necessidade do cliente, no seu tempo e 

quantidade exigida. Assim, o cliente irá definir o ritmo de produção (WOMACK e JONES, 

2003 APUD TAVARES, 2011, p. 12). 

Perfection (Perfeição) 

Ao final de todas as etapas anteriores, se deve manter a mentalidade de melhoria 

contínua dos produtos, processos e pessoas envolvidas. A mentalidade deve estar votada para 

a busca da perfeição, algo inalcançável, mas que promove a constante melhoria da produção 

(WOMACK e JONES, 2003 APUD TAVARES, 2011, p. 12). 

 

2.2 LEAN OFFICE 

 

O conceito Lean do sistema STP era focado nos processos fabris de chão de fábrica, 

onde o objetivo era reduzir ao máximo etapas que não geravam valor real ao produto, ou seja, 

não agregavam valor sob a percepção do cliente. Dessa forma, devido ao seu sucesso, o Lean 

passou a alcançar outros setores empresariais, como o administrativo (HINES; TAYLOR, 

2000; MURGAU; JOHANSSON; PEJRYD, 2006 APUD SERAPHIM, SILVA e 

AGOSTINHO, 2010, p. 390). Segundo Carvalho (2016, p. 21) a aplicação dos processos 

enxutos no setor de produção industrial se expandiu e passou a gerar uma percepção sobre 

processos que não agregam valor na área da gestão dos recursos humanos e materiais. 

O pensamento enxuto passou a ser aplicado na realidade administrativa de modo a 

melhorar os processos organizacionais desse setor visando à maior eficiência dos processos, 

ou seja, redução de tempo e falhas com a maior qualidade possível (Carvalho, 2016, p. 21). 

Dessa forma, os processos pertinentes às rotinas do escritório foram vistos como um ponto de 

aplicação do conceito Lean, de modo a otimizar as atividades para gerar maiores ganhos 

produtivos. 

A aplicação da mentalidade enxuta (Lean Thinking) presente no meio industrial aos 

processos administrativos que tangem às rotinas de escritório recebeu o nome de Lean Office, 

ou Escritório Enxuto, em português (TAPPING; SHUKER, 2010; TURATI, 2007; 

WOMACK; JONES, 2004; OHNO, 1997 apud EVANGELISTA; GROSSI e BAGNO, 2013). 

Entretanto, segundo Oliveira (2007, p. 1), a passagem do conceito Lean da área fabril para o 

escritório não é tão fácil tendo em vista que os resultados dos processos administrativos não 

são tão tangíveis, na maioria das vezes, como aqueles oriundos dos processos de 

transformações do chão de fábrica. Assim, segundo o autor, a identificação de desperdícios 
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não se dará sob a matéria prima, mas sim em relação às informações e seu processamento, o 

que é algo de mais difícil percepção. 

O Lean Office é diferente do Lean Manufacturing quanto à área de atuação, mas o 

processo de identificação de desperdícios em um escritório segue os mesmos princípios 

utilizados na produção de produtos tangíveis. Dessa maneira, a melhoria ocorrerá por meio de 

tarefas que visam a identificação e eliminação de problemas e desperdícios, assim como a 

medição e avaliação das mudanças (OLIVEIRA, 2007, p. 4).  

Segundo Lareau (2002) apud Seraphim, Silva e Agostinho (2010, p. 391), os 

desperdícios vistos na manufatura também podem ser identificados no escritório, são eles os 

seguintes enumerados:  

1) Processamento sem valor: está relacionado à má utilização de técnicas ou 

processos errados em vez de procedimentos mais efetivos e de menor 

complexidade.  Assim, um exemplo de desperdício de processamento ocorre 

quando há excesso de assinaturas e revisões em documentos. 

2)  Super produção: diz respeito à produção excessiva ou precoce de informações, 

tanto em meios eletrônicos quanto em papéis. 

3) Inventário: é relativo à grande quantidade de informações contidas nos meios 

eletrônicos. Alto volume de informação armazenado (buffer sobrecarregado)  

4) Defeito: significa o retrabalho devido a problemas como desacertos na elaboração 

de documentos ou baixa qualidade do serviço. 

5) Transporte: é caracterizado pelo uso, por vez desnecessários, dos meios 

informacionais para comunicações, o que provoca um excessivo fluxo de 

informações.  

6) Movimentação: está relacionada à desorganização que causa movimentação 

demasiada de pessoas e informações. 

7)  Espera: significa o tempo de ociosidade de informações e pessoas devido à espera 

em certos processos, como aprovações de assinatura e espera de chamada 

telefônica, por exemplo. 

A implementação do Lean Office não segue uma orientação padronizada, pois cada 

empresa tem suas particularidades no processamento de informações e tomadas de decisões. 

Porém há modelos, conceitos e ferramentas típicas das fábricas que podem ser utilizados no 

ambiente administrativo (Oliveira, 2007, p. 4). Dentre essas ferramentas, vale destacar o 

Kaizen e MFV.  

Kaizen 
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A ferramenta do Kaizen é assim chamada devido a sua tradução do japonês significar 

“melhoria contínua” (Kai = melhoria / Zen = contínua). Essa ferramenta nasceu da filosofia 

Lean e, assim como ela, visa a eliminação de desperdícios de material, esforço, dinheiro e, 

principalmente, tempo. Assim, a aplicação do Kaizen vem como uma alternativa simples e 

barata de aumentar a eficiência não apenas nos processos industriais como também nos 

administrativos (FONSECA; RIBEIRO; REIS e MESQUITA, 2016). 

De acordo com Gonçalves (2017), a aplicação do Kaizen está relacionada a aspectos 

do processo produtivo que devem ser observados e colocados em ordem de prioridade de 

acordo com as necessidades da organização. Dentre os aspectos a serem vistos se destacam: 

Mão de obra, Máquina ou equipamento, Material e Método. Esses aspectos formam os 4Ms e, 

para o incremento de melhorias, é necessário que eles se mantenham estáveis.  

1) Mão de obra: as mudanças provocadas pelo Kaizen em relação à mão de obra se 

referem às padronizações das rotinas de trabalho. Isso significa formalizar da 

melhor forma as tarefas baseadas nas experiências dos colaboradores e assim criar 

o Procedimento Operacional Padrão (POP). 

2) Método: a aplicação do Kaizen pode ocorrer em processos que já existem, assim 

como nos que ainda estão em fase de planejamento para futura implementação. 

Porém, aquele processo que já tenha incutido a mentalidade enxuta do Kaizen 

desde sua concepção, obterá melhores resultados do que aqueles que passaram 

tardiamente por essa mudança. 

3) Material: o controle de produção do material se baseia no conceito do sistema de 

produção Just in time. Assim, a concepção de estoque torna-se antiquada tendo em 

vista o modo de produção enxuta adotado. 

4) Máquina ou equipamento: o Kaizen visa aumentar a disponibilidade das máquinas 

de modo a buscar a nulidade de defeitos. Tal objetivo é alcançável por meio de um 

programa de manutenção bem elaborado. 

 

2.3 MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR (MFV) 

 

“Fluxo de valor” pode ser definido como toda ação, que agrega ou não valor, 

necessária para levar um produto de sua idealização a sua materialização. Isso é possível por 

meio de fluxos fundamentais para cada produto: o fluxo de produção, relativo aos processos 
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da matéria prima até o produto acabado; e o fluxo de projeto, que é relacionado aos processos 

entre o conceito de um produto e seu lançamento (ROTHER e SHOOK, 2003, p. 3).   

O MFV ou Value Stream Mapping (VSM) é uma ferramenta de grande importância 

para a visualização do fluxo produtivo de informações. O MFV e o Kaizen são as duas 

ferramentas mais utilizadas na aplicação do Escritório Enxuto. O MFV mostra o sistema de 

serviços representados por mapas que abrangem o fluxo de informações do início ao fim do 

serviço. (Tapping; Shuker, 2003; Picchi, 2002; Lima, A. C., Pinsetta, W. J. M.; Lima, P. C., 

2005 apud Seraphim, Silva e Agostinho, 2010, p. 391).  

Segundo Tapping e Shuker (2003); Picchi (2002) citados por Oliveira (2007, p. 5) a 

adaptação do MFV às atividades coorporativas está centrada no fluxo de informações. O 

objetivo dessa ferramenta é eliminar desperdícios e criar fluxos suaves de informação e 

trabalho. Isso se dará no MFV por meio da coleta sistemática de dados, sua análise, o que 

resultará na diminuição de despesas. 

A representação visual dos processos de fluxo de material e informações 

proporcionada pelo MFV é mais eficiente que outras ferramentas quantitativas e diagramas de 

layout. O MFV é uma ferramenta qualitativa em que é elaborado o fluxo de como o processo 

ocorre no presente e, posteriormente, o fluxo de como deveria operar a produção. Dessa 

forma, o MFV é uma ferramenta essencial devido aos seguintes motivos: 

- Permite a visualização do fluxo e não apenas dos processos individuais; 

- Permite a aplicação de técnicas enxutas de modo conjunto e não individualizado; 

- Possibilita identificar as fontes de desperdício do fluxo de valor; 

- Ferramentas quantitativas geram valores que criam de senso de urgência ou medidas 

e comparações antes/depois. Já o MFV orienta o que se fazer para chegar a tais valores 

(ROTHER e SHOOK, 2003, p. 4).  

Ainda de acordo com Rother e Shook (2003, p. 21) os principais termos, métricas e 

simbologias do MFV são os seguintes: 

- T/C (tempo de ciclo/cycle time): definido como o tempo necessário para execução de 

uma peça ou produto entre etapas do processo. Ou seja, é a frequência entre o início e fim da 

operação que deve ser observada e cronometrada; 

- Tempo de Agregação de Valor (Value Added Time): é o tempo de processamento 

real, está relacionado ao tempo de produção efetiva, desconsiderando o tempo de espera que 

não rende valor ao produto; 

- Lead Time (Tempo de condução): é o tempo que a peça leva para percorrer todo o 

processo ou fluxo de valor, do início ao final.  
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Segundo Rother e Shook (2003, p. 19), além dessas terminologias apresentadas acima, 

há outras como: TR (tempo de troca/changeover time); Disponibilidade (Disponibilidade real 

da máquina); TPT (tamanho dos lotes de produção); Número de operadores; Número de 

variações do produto; Tamanho da embalagem; Tempo de trabalho (menos os intervalos); e 

Taxa de refugo. Já as simbologias mais comuns estão representadas na Tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1: Ícones do MFV. 

Ícone Significado Ícone Significado 

 

Processo 
 

Estoque de segurança 

 

Fontes externas 

 

Operador 

 

Caixa de dados 

 

Informação 

 

Estoque 

 

Nivelamento de carga 

 

Entrega via caminhão 

 

Kanban de retirada 

 

Retirada 
 

Kanban de produção 

 

Necessidade de Kaizen 
 

Kanban de sinalização 

 

Fluxo sequencial 
 

Postos de Kanban 

 
Supermercado 

 

Kanban chegando em 

lotes 

 
Seta empurrando 

 

Fluxo de informação 

manual 

 
Produtos acabados 

 

Fluxo de informação 

eletrônica 

Fonte: Rother e Shook (2003). 
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Entretanto, de acordo com Rother e Shook (2003, p. 5), o mapeamento do fluxo não é 

a questão fundamental por trás da produção enxuta, ele é apenas uma ferramenta que 

proporciona o que realmente é essencial: “enxergar e focar o fluxo com visão do estado 

ideal”. A falta de visão do processo como um todo por parte dos funcionários torna partes do 

fluxo desarticuladas. Assim, mesmo que processos individuais tenham um bom nível de 

trabalho dentro das suas perspectivas, poderão não o ter na perspectiva do fluxo de valor 

(ROTHER e SHOOK, 2003, p. 7). 

Segundo Slack et.al. (2009) apud Paiva (2014, p. 69), o MFV é similar ao 

Mapeamento de Processos, mas divergem entre si em alguns pontos: O Mapeamento de 

Processos utiliza menos informações do que o MFV; normalmente o MFV tem uma 

quantidade de atividades observadas maior em relação ao Mapeamento de Processos; o MFV 

tem a possibilidade de envolver a cadeia de suprimento como um todo, como também apontar 

atividades que precisem de melhoramentos. 

O MFV possui um destacado papel estratégico através da elaboração do fluxo de valor 

de um "Estado Futuro", o que torna possível a identificação e posterior eliminação das fontes 

de desperdícios. O objetivo do "Estado Futuro” é a confecção de uma cadeia de produção 

baseada em um fluxo contínuo dos processos individuais com vistas a atender às necessidades 

dos clientes no tempo certo (MORENO, 2014). Assim, segundo Rother e Shook (2003, p. 9), 

o MFV para uma família de produtos segue as seguintes etapas: desenho do estado atual, 

desenho do estado futuro e plano de trabalho e implementação. 

Para Rother e Shook (2003, p. 9), o início do MFV ocorre por meio do mapeamento 

do estado atual, o que é realizado mediante a coleta de informações no chão de fábrica. 

Durante a execução do fluxo de estado atual, surgirão idéias para o mapeamento do estado 

futuro, que é próxima etapa a ser realizada. Segundo os mesmos autores, o mapeamento do 

estado futuro visa corrigir desperdícios ao estado atual, implementando um fluxo mais enxuto. 

Ao final, se deve realizar um plano de implementação para abordar como por em prática o 

mapeamento do estado futuro. Após sua conclusão, é importante que se realize outro 

mapeamento do estado futuro para possibilitar a melhoria contínua do processo.  
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3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho foi realizado por meio da coleta de dados do processo relativo à 

execução da OS na ACP da Academia Militar das Agulhas Negras. Assim, posteriormente, se 

descreveu visualmente como tal processo ocorria por meio de uma ferramenta de gestão 

chamada MFV. Trata-se, então, de uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa e de 

natureza aplicada. O procedimento de coleta de dados empregado junto a pessoas classifica a 

pesquisa como pesquisa de campo, uma vez que foi realizada a observação dos processos e 

entrevistas (Apêndice A - Questionário da entrevista) dos seus envolvidos. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

O método aplicado foi o MFV, proposto por Rother e Shook (2003) no processo de 

execução dos serviços de manutenção, desde a emissão da OS até sua finalização. Para tal, se 

realizou as seguintes etapas:  

1ª etapa: selecionar o processo a ser mapeado;  

2ª etapa: desenhar o fluxograma de processo do mesmo; 

3ª etapa: desenhar o mapa do estado atual para este processo com base no fluxograma 

de processo;  

4ª etapa: identificar pontos de melhorias no mapa do estado atual; e finalmente 

5ª etapa: desenhar o mapa do estado futuro, incorporando as melhorias planejadas. 

Foram necessárias observações e coletas de informações relativas ao processo de 

manutenção de instalações da AMAN, como prazos e etapas necessárias da emissão da ordem 

de serviço até a entrega sua realização, assim como saber e anotar detalhes de cada etapa. As 

informações levantadas pela coleta de dados serviram para confecção do Estado Atual do 

Fluxo de Valor do processo de realização de serviço. Depois da análise do Estado Atual, foi 

desenhado o Estado Futuro, no qual foram aplicadas ferramentas necessárias para aumentar a 

eficiência do processo. 

Após a escolha do processo de execução da ordem de serviço, foi realizada uma coleta 

de dados junto aos militares mais antigos da ACP: o chefe da seção e seu Adjunto. A coleta se 

baseou em uma entrevista que visou o entendimento do processo da sua origem ao fim, assim 

como seus problemas mais comuns. Esses dados serviram como informações para confecção 
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de um fluxograma de processo inicial, que contém as principais etapas do processo de 

execução da OS.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

A ACP é o setor responsável pela manutenção, limpeza e conservação das instalações 

do Conjunto Principal 1 e do Conjunto Principal 2 da AMAN. Para atender às necessidades da 

academia, há diversas oficinas de diferentes especialidades, de forma a garantir o pleno 

funcionamento e asseio das instalações. Ela é responsável pelos serviços de 

alvenaria/revestimento, chaveiro, elétrica, forros/telhados, hidráulica, marcenaria, pinturas, 

serralheria/solda e vidraçaria. Os serviços são realizados por oficinas específicas de cada tipo 

de serviço, possuindo funcionários civis e militares especializados. 

A ACP possui um histórico de demandas não atendidas que podem prejudicar os 

clientes/solicitantes que ficam com suas necessidades não resolvidas e que, futuramente, 

tendem a desgastar a imagem do setor quanto a sua eficiência. Por meio de um levantamento 

das OS  de Agosto a Dezembro de 2018, foi possível perceber que a ACP tinha uma grande 

demanda de OS a serem executadas (37,54%) e no aguardo de material (10,05%), o que 

somado dava 47,59% de OS em espera, conforme Gráfico 1. Além disso, os prazos de 

realização das OS são relativamente elevados para as complexidades dos serviços 

apresentados. Isso fica claro na análise dos dados de prazo médio de realização das OS por 

Oficina (Gráfico 2) do mesmo período, em que se pode observar que a média dos prazos 

médios de realização das OS foi de aproximadamente 34 dias.  

 

Gráfico 1: Produtividade Geral (Ago. a Dez de 2018). 

 

Fonte: Página ACP na IntrAMAN.  

Disponível em: https://10.5.24.35/acp/stat/dadosdes.php 
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Fonte: Página ACP na IntrAMAN.  

Disponível em: https://10.5.24.35/acp/stat/dadosdes.php 

 

4.1 ETAPAS DO PROCESSO 

 

Os dados aqui apresentados foram observados “in loco” e por meio de entrevista com 

o Chefe das Oficinas da ACP e com o Auxiliar das Oficinas. As observações e entrevistas 

ocorreram no período de setembro de 2018 a maio de 2019. Por meio dos dados coletados, foi 

possível identificar as seguintes etapas da execução da OS: 

1º. O usuário identifica a necessidade de um serviço e manda uma OS para a ACP por 

meio da rede interna da AMAN (IntrAMAN) (Anexo A - Página de pedido de ordem de 

serviço na IntrAMAN); 

2º. A ACP recebe a ordem de serviço digital e verifica se o pedido está de acordo com 

a descrição e busca possíveis erros de preenchimento pelo usuário, pois há usuário que não se 

identifica, coloca a oficina errada na OS ou comete outro erro de preenchimento.  

A versão digital da OS fica registrada no sistema para futuras atualizações das 

informações das suas etapas (Anexo B - Visualização das ordens de serviço). Ela fica 

juntamente com as demais OS em ordem numérica de chegada. 

3º. Não havendo erros na OS é feita uma versão da impressa dela com os campos 

“Vistoria”, “Execução” e “Conceito” a mais (Anexo C - Ficha da Ordem de Serviço). Essa 

folha é, então, encaminha para a Administração das Oficinas.  

Gráfico 2: Prazo Médio de Realização das Ordens de Serviço em dias 

(por Oficina) (Ago. a Dez de 2018). 
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4º. A Administração das Oficinas recebe a ficha da OS, a verifica e coloca a ficha da 

OS na fila das demais fichas a serem buscadas pelas oficinas específicas de acordo com a 

demanda de cada oficina (duração média de 7 dias); 

5º.  Um funcionário da oficina busca a ordem de serviço, vai ao local fazer a vistoria e, 

após vistoriar, confere se o material necessário para o serviço está disponível no Depósito da 

ACP (duração média de 3 dias); 

6º.  A ordem de serviço volta para a ACP após a vistoria com o parecer de se há ou 

não o material necessário para o serviço e entra em uma nova espera com outras fichas 

(duração média de 3 dias); 

7º. O chefe do setor irá assinar o campo “Após Vistoria” da OS e os dados da ficha da 

OS também serão atualizados no sistema digital, onde serão lançadas as necessidades de 

material e se há disponibilidade, ou não, deles. 

- SE HOUVER MATERIAL NA OFICINA: 

1. A OS retornará à Administração das Oficinas e entra na fila das demais OS a serem 

executadas (duração média de 5 dias) até o funcionário da oficina específica ir pegar a ficha 

da OS para realizar o serviço; 

2. Após buscar a ficha da OS e realizar o serviço, o executor do serviço, de posse da 

mesma, irá buscar o material necessário na Oficina. Em seguida, ele irá preencher o campo 

“Execução”, colocando o horário de início da OS no momento do começo da execução da OS 

e, após a execução, o horário de término da OS, assim como outras observações (duração 

média de 3 dias); 

3. Após a execução do serviço, o solicitante irá preencher o campo “Conceito” para 

avaliar a qualidade do serviço prestado; 

4. A OS retorna à ACP, ela será assinada pelo chefe do setor no campo “Após 

execução do serviço” e será, então, atualizada no sistema digital da OS na IntrAMAN como 

“Executada”, sendo, posteriormente, arquivada. 

- SE NÃO HOUVER MATERIAL NA OFICINA: 

1. O militar ou funcionário vai ao Depósito da ACP com a OS verificar se há material 

disponível; 

2. Se o Depósito da ACP tiver o material, ele será passado à oficina e o processo 

seguirá seu fluxo normal; 

3. Se o Depósito da ACP NÃO tiver o material, o responsável pelo Depósito da ACP 

fará um DIEx solicitando o material em falta à Prefeitura Militar. 
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Após identificação das etapas, foi desenhado o fluxograma de processo abaixo (Figura 

1) para melhor visualização das etapas constantes na realização da OS. O fluxograma foi feito 

por meio do aplicativo Bizagi Modeler. 

 

Fonte: AUTOR (2018). 

 

Figura 1: Fluxograma de processo da OS. 
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As atividades descritas acima e a representação de todas elas no fluxograma de 

processo, constituem o fluxo de informações e materiais que serviram de base para organizar 

os processos e, por conseguinte, aplicar a técnica do MFV. Por meio desse primeiro 

fluxograma e com maiores detalhes colhidos em entrevistas, foi possível desenhar o Mapa do 

Estado Atual (Figura 2) utilizando o aplicativo LucidChart presente no site lucidchart.com. 

O MFV possui informações importantes que servem para fins de análise e comparação 

como o lead time (tempo total de condução pelo processo), tempos de estoque e tempos 

processamento, tempo em que se está agregando valor ao serviço ou ao produto. O tempo 

despendido em cada tarefa do processo foi uma média dos tempos cronometrados para cada 

atividade. Assim, o MFV revela mais detalhes do processo do que o simples Fluxograma de 

Processo, o que possibilita análises de melhorias mais precisas sobre a eficiência do processo. 
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Fonte: AUTOR (2018).

Figura 2: MFV do Estado Atual. 
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4.2 PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

Os usuários da ACP, geralmente, se mostram pouco satisfeitos com o tempo que dura 

do envio da OS até sua execução. Tal demora está relacionada a uma série de problemas 

durante todo o processo. Para identificá-los, foi realizada a construção do MFV do Estado 

Atual do processo com base nas entrevistas com alguns militares que lidam diretamente com a 

execução do processamento das OS e a observação da mesma. A partir disso, foi possível a 

visualização de aspectos e pontos do processo que causam sua lentidão. Dessa maneira, se 

pode observar, também, pelo menos três dos “Sete desperdícios” do Lean Office, que nesse 

caso foram: defeito, movimentação e espera. Os problemas identificados foram os seguintes: 

 

4.2.1 Falta de material e pessoal  

 

Inicialmente, foi informado em entrevista que os prazos para realização de serviços 

eram difíceis de serem estipulados como um todo, pois as oficinas não operavam com a 

mesma capacidade, tendo em vista a maior demanda para algumas, ou falta de pessoal e 

material. Assim, esses últimos dois pontos foram elencados, como os maiores causadores de 

atrasos, já que a falta de pessoal atrasava a realização de vistorias e execução da OS, assim 

como a falta de material também atrasava a execução, uma vez que não havia disponibilidade 

no Estoque da ACP e, por vezes, também, na Prefeitura Militar. 

 

4.2.2 Preenchimento incorreto e/ou incompleto 

 

As OS são solicitadas de modo geral por meio de uma página no site da IntrAMAN. 

Entretanto, funcionários da ACP se queixam que o sistema permite que o usuário preencha de 

modo equivocado uma OS sem detectar tal erro. Isso ocasiona retrabalho ou atraso no 

processo quando o erro só é detectado ao chegar à ACP e, então, há a necessidade de entrar 

em contato com o usuário para dirimir as dúvidas deixadas pelo preenchimento errado ou a 

falta dele em algum campo. Desse modo, fica evidente o desperdício “Defeito” presente no 

processo, já que há retrabalhos devido a desacertos na elaboração das OS. 

Por meio de entrevista na DTSIC, unidade organizacional da AMAN responsável pela 

gestão da tecnologia e da segurança das informações, foi revelado que a página é antiga e há 

um projeto de melhorá-la. Atualmente a base de dados é Postgre, o sistema operacional do 
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servidor é Ubunto 18.04, o servidor web é o Apache e a linguagem de programação da página 

se baseia em HTML, JavaScript e PHP.  

 

4.2.3 Tempo em espera das fichas das OS 

 

Há quatro pontos do processo em que as fichas das OS ficam na espera para a próxima 

etapa. Assim, fica claro o desperdício “Espera” pela ociosidade das OS para seguirem no 

processo. Essas esperas são previstas e geralmente são superiores ao tempo desejado devido á 

falta de pessoal e material, como já citado anteriormente. Porém, por vezes o atraso não é 

justificável por essas duas limitações, sendo um problema de comunicação apenas. Um 

exemplo disso é a etapa em que o executor do serviço deve buscar o preenchimento e 

assinatura do cliente no campo “Conceito” da ficha da OS. Segundo o que foi levantado em 

entrevistas, geralmente, o funcionário vai realizar o serviço sem estar de posse da ficha da OS 

ou não encontra o cliente no local para o preenchimento. Assim, o serviço muitas vezes é 

executado, mas não pode ser atualizado no sistema como tal, já que o conceito ainda não foi 

dado. Isso gera falsos dados para o sistema, já que quando, finalmente, se tem o conceito o 

período de execução do serviço termina ali e não quando ele é finalizado de fato.   

 

4.2.4 Tempo de trabalho sem valor 

 

A ficha da OS vai e volta para a oficina duas vezes, além disso, ela precisa de três 

assinaturas diferentes em todo o processo. Isso revela o desperdício “Processamento sem 

valor” da filosofia Lean devido à complexidade desnecessária do processo como é visto pelo 

excesso de assinaturas.  

 A ACP segue a rotina da AMAN paralelamente aos seus trabalhos, isso significa que 

os horários de expediente para seus funcionários é praticamente o mesmo dos demais 

militares da academia. Por grande parte dos seus funcionários serem militares, os mesmos 

também participam, por vezes, de atividades diversas da academia não relacionadas ao 

trabalho fim. O expediente das oficinas segue, geralmente, os seguintes horários: De 07:20 às 

11:20 e 13:20 às 17:00. Já os horários da ACP são os mesmos das oficinas, mas geralmente 

começa às 09:30 por causa do TFM no início da manhã, uma atividade que não agrega valor. 
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4.3 SUGESTÕES DE MELHORIA 

 

O MFV do Estado Atual possibilitou observações mais nítidas de alguns pontos de 

desperdícios não muito claros por nas entrevistas e no Fluxograma de Processo. Por meio 

desse MFV, foram sugeridas melhorias com base na filosofia do Lean Office, principalmente 

no que tange o consagrado conceito Kaizen. Assim, foi possível sugerir as possibilidades de 

melhorias constantes na Figura 3. 
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Fonte: AUTOR (2018) 

Figura 3: MFV do Estado Atual com sugestões. 

 



36 

 

4.3.1 Redução das atividades que não agregam valor 

 

 Segundo opiniões colhidas em entrevista, a supressão do TFM e de outras atividades 

não relacionadas diretamente ao trabalho, como palestras, poderiam aumentar o tempo útil e, 

assim, dar maior vazão às demandas de OS. Dessa maneira, o tempo despendido com TFM 

poderia ser reduzido de modo a disponibilizar maior tempo aos militares da ACP para 

atenderem as demandas exigidas de OS. 

A AMAN sendo uma OM possui atividades padrões inerentes a todas as demais. Isso 

significa que mesmo que os militares da ACP tenham demandas de trabalho elevadas, 

medidas de melhoria devem evitar prejuízos na higidez física e adestramento dos mesmos. 

Além disso, outras medidas podem ser tomadas sem comprometimento das atividades 

tipicamente militares as quais os soldados devem estar presentes. 

 

4.3.2 Melhoria do sistema de OS digital para o cliente 

 

De acordo com os entrevistados, o processo das OS poderia melhorar com 

aprimoramento da página correspondente no site da IntrAMAN, uma vez que há muitos erros 

de preenchimento das OS que chegam e se perde tempo corrigindo os erros ou procurando os 

responsáveis pela emissão das OS. Assim, um aprimoramento no sistema por meio de uma 

programação que identificasse erros ou lacunas nos campos de preenchimento das OS na 

IntrAMAN iriam reduzir o retrabalho provocado pela detecção de erro feita na ACP pelo 

próprio funcionário. 

A melhoria do sistema de pedido de OS na IntrAMAN deve ser realizado com base no 

Kaizen de modo a tornar o processo de requisição mais eficiente, com o mínimo de 

possibilidades de falhas (Figura 3). Isso será possível pelas sugestões de aprimoramento 

sugeridas acima e pela mudança na ficha da OS a ser impressa. Essas medidas podem ser 

realizadas por meio de um trabalho de Benchmarking pela DTSIC, de modo a encontrar 

sistemas de OS eficientes que sejam referências para mudanças internas no sistema da 

AMAN. 

 

4.3.2.1 Necessidade de vistoria 

 

Há serviços simples na AMAN que não precisam de vistorias, mas eles não foram 

formalmente definidos. Dessa forma, durante o preenchimento por parte do cliente ao abrir 
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uma OS, deveria haver um campo com preenchimento de opções pré-definidas relacionadas 

ao tipo de pedido. Assim, haveria uma relação dos pedidos mais comuns que não apresentam 

necessidade de vistoria, como troca de lâmpadas. Porém, se caso o serviço for mais complexo, 

deve-se ter a opção “outros” que abriria um campo para preenchimento da descrição do 

pedido por parte do cliente. Essa melhoria também reduziria o retrabalho e passaria a ficha da 

OS apenas uma vez para a oficina já para a execução do serviço no caso de pedidos simples. 

 

4.3.3 Padronização das atividades 

 

Os procedimentos devem ser padronizados com duração limite de realização das 

tarefas e todos devem saber do processo como um todo. Isso significa a aplicação do Kaizen 

na mão de obra, de modo a criar POP das atividades executadas em cada etapa. Dessa 

maneira, o problema causado pela demora da entrega da ficha da OS na ACP com o devido 

conceito do cliente iria diminuir se houvesse um POP para que os funcionários que realizam o 

serviço levassem com eles a ficha no momento da execução, por exemplo. Assim, o 

preenchimento do campo “conceito” seria realizado imediatamente após a conclusão do 

serviço e a ficha da OS poderia, então, ser entregue imediatamente à ACP, dando maior 

celeridade ao processo e veridicidade ao tempo de realização do serviço lançado no sistema 

das OS na IntrAMAN. Essas mudanças poderiam melhorar os números dos resultados de 

desempenho da ACP, principalmente a média do tempo de realização do serviço. Além disso, 

tendo em vista que a AMAN como OM tem, assim como a maioria das OM, grande 

rotatividade do quadro de militares, a criação de rotinas padronizadas por meio de POP seria 

importante para manutenção da qualidade dos serviços independentemente dos militares ou 

civis a realizá-los.  

 

4.3.4 Redução do tempo de espera das fichas das OS 

 

A implementação do Kaizen, conforme visto no item anterior, visa proporcionar 

práticas que vão gerar como um dos resultados a diminuição do tempo de processamento. 

Assim, tendo por base a filosofia Lean presente no LeanOffice, foi possível perceber pontos 

em que a espera era desnecessária, podendo passar a um fluxo contínuo. Isso é perceptível no 

ponto em que a ficha da OS retorna à ACP para, após espera, ser assinada no campo “Após 

vistoria” e, em seguida, ser cadastrada na IntrAMAN. Conforme foi visto, tal fato se trata do 

“Processamento sem valor”, já que a assinatura pode ser realizada pelo próprio militar que faz 
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o cadastro das fichas no momento que ele executar essa atividade, ou até mesmo pode-se 

excluir a necessidade dessa assinatura, tendo em vista seu pouco efeito prático. Tal medida 

seria um exemplo para a mudança em um fluxo contínuo. 

Outro ponto que pode ser adotado o fluxo contínuo seria entre a finalização do serviço 

propriamente dito, por meio do conceito dado pelo cliente, e a atualização do estado do 

serviço no sistema da IntrAMAN. Um POP que determinasse que o funcionário da oficina 

levasse a ficha da OS para a ACP imediatamente após o recebimento do conceito e que ela 

fosse atualizada no sistema nesse mesmo dia, iria tornar o fluxo contínuo nesse ponto, 

evitando a espera desnecessária. 

A implementação das mudanças sugeridas baseadas no Lean Office vão resultar no 

MFV do Estado Futuro, conforme apresentado na Figura 4.  
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Fonte: AUTOR (2018). 

Figura 4: MFV do Estado Futuro. 
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4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A elaboração do MFV do Estado Futuro tornou possível a comparação dos resultados 

desse mapeamento com aqueles observados no MFV do Estado Atual. Tal comparação está 

apresentada na Tabela 2 abaixo. Através da análise dessa tabela, percebe-se a redução de uma 

etapa do processo que não agregava valor, redução de 0,17% no tempo de processamento e 

redução de, aproximadamente, 32% no Lead Time.  

 

Tabela 2: Comparação do Estado Atual com o Estado Futuro. 

Estado Número de etapas 
Tempo de 

processamento 
Lead Time 

Atual 10 6 dias e 48 minutos 25 dias e 48 minutos 

Futuro 9 6 dias e 33 minutos 17 dias e 33 minutos 
Fonte: AUTOR (2018). 

 

A redução de uma etapa do processo se refere ao processo de assinatura do campo 

“Após vistoria” pelo chefe da ACP, etapa que foi vista como desnecessária e que poderia ser 

descartada. Já o tempo de processamento não teve grande melhoria devido à falta de recursos 

humanos e materiais que se torna um limitador para melhoria substancial desse aspecto. Por 

outro lado, houve redução considerável do Lead Time por meio da aplicação do Kaizen, o que 

reduziu, sobremaneira, o tempo de espera das OS antes de duas etapas do processo: vistoria 

do local do serviço e execução do serviço.  
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5. CONCLUSÃO 

O trabalho apresentado demonstrou a aplicabilidade dos conceitos da filosofia Lean ao 

processo de execução de OS pela ACP da AMAN com o apoio da ferramenta MFV. Ele teve 

como proposta mostrar a aplicabilidade dessa ferramenta na observação de oportunidades de 

melhoria do processo de modo mais eficiente do que o tradicional Fluxograma de Processo. 

Para tal, foi utilizada como estudo de aplicabilidade o processo de realização de OS da 

AMAN, desde o seu início, com a abertura de OS na IntrAMAN, até o seu fim, com o 

arquivamento da OS. Além disso, o MFV possibilitou inferir possibilidades de melhorias que 

não necessitam de investimentos significativos. 

A ACP possui algumas limitações, observadas durante o trabalho, para realização das 

OS em prazos mais adequados. Tais limitações são causadas principalmente por falta de 

pessoal e material. Entretanto, o estudo foi feito de modo a sugerir oportunidades de melhoria 

com o que já existe no quadro de pessoal e material. Dessa forma, foi possível inferir, 

tomando como base os conceitos do Lean Office, que seriam possíveis melhorias como a 

redução dos prazos de espera das OS e a extinção de algumas etapas do processo geral. 

Os resultados obtidos revelam a viabilidade da adoção do MFV proposto por Rother e 

Shook (2003) para melhorias do processo de execução de OS, uma vez que ele implica na 

utilização de práticas e outras ferramentas advindas da filosofia Lean. Assim, no trabalho 

realizado, além dos pontos de melhorias identificados, foram sugeridas mudanças por meio do 

Kaizen, uma ferramenta Lean. Tais sugestões de poderiam reduzir em até 32% o tempo de 

processamento da OS sem a necessidade de mudanças radicais, o que justifica o uso MFV 

como meio de melhoria do processo estudado.  

Portanto foi possível validar o objetivo do presente trabalho, ou seja, se verificou a 

aplicabilidade dos conceitos da filosofia Lean ao processo de execução de ordens de serviço 

(OS) pela Administração do Conjunto Principal (ACP), com o apoio da ferramenta MFV 

proposto por Rother e Shook (2003). Todo trabalho esteve alinhado com o que foi proposto 

pelos autores e os resultados obtidos evidenciaram e confirmaram a usabilidade da ferramenta 

abordada. Tal trabalho, promissor no recorte de campo analisado, pode servir de subsídio para 

futuras adoções da ferramenta MFV em outros processos dentro do Exército Brasileiro, de 

modo a buscar sempre a maior eficiência possível nos processos administrativos e uso 

racional dos recursos públicos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIOS DAS ENTREVISTAS 

Perguntas na ACP ao Auxiliar da Seção 

1) Quais são as etapas do processo do início ao fim? 

2) Quanto tempo se gasta em média para cada atividade? 

3) A versão digital da OS é impressa? 

4) Quem assina as OS? 

5) Quanto tempo leva a execução do serviço quando há material disponível? 

6) Que horas começa e termina o expediente? 

7) Qual sua sugestão para a melhoria do processo das OS? 

 

Perguntas na Administração das Oficinas ao Chefe de Oficinas 

1) Por que as fichas das OS aguardam dias até a vistoria? 

2) Quem da Oficina preenche o campo execução na OS? 

3) O campo “Início das OS” se inicia quando? 

4) Geralmente há estoque de material? 

5) Quem faz o DIEx sobre a falta de material para a Prefeitura Militar? 

6) Qual sua sugestão para a melhoria do processo das OS? 

 

Perguntas na DTSIC ao Oficial do Departamento  

1) Qual é a base na qual foi feito o sistema de OS da IntrAMAN? 

2) Há previsão de melhoria do sistema? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - PÁGINA DE PEDIDO DE ORDEM DE SERVIÇO NA INTRAMAN 
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ANEXO B - VISUALIZAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
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ANEXO C - FICHA DA ORDEM DE SERVIÇO 

 

 


