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RESUMO 

No contexto da melhoria contínua é bem famosa a metodologia baseada no VSM (Value Stream 

Mapping). Nessa metodologia começa-se por descrever o estado atual do fluxo dos materiais de uma 

determinada família de produtos bem como os principais fluxos de informação usando um VSM. 

Depois projeta-se um VSM futuro e definem-se as ações necessárias para que esse estado desejado 

futuro seja atingido. Embora muito popular, o VSM, tem algumas limitações descritas em diversas 

publicações e apresentadas neste trabalho. Tem vindo a ser desenvolvido no Departamento de 

Produção e Sistemas da Universidade do Minho uma nova ferramenta, denominada Waste 

Identification Diagram (WID), para ultrapassar algumas das limitações do VSM. A originalidade do WID 

advém principalmente da sua forma visual, onde as dimensões dos seus símbolos representam 

informações relevantes sobre uma unidade de produção. O aspeto mais negativo do WID é a 

dificuldade de o construir uma vez que não existe uma ferramenta específica para o fazer. A ausência 

de um software como ferramenta facilitadora capaz de reproduzir esses diagramas, torna-se uma 

necessidade para que o modelo WID seja de fato uma ferramenta alternativa e muito mais eficaz do 

que as existentes no mercado, motivando esse trabalho. O objetivo desse trabalho é a criação de um 

sistema capaz de simplificar e automatizar algumas tarefas no processo de construção de Diagramas 

de Identificação de Desperdícios (WID). O sistema foi desenvolvido e permite ao utilizador construir 

rapidamente diagramas WID, permite imprimir e adaptar o WID a diferentes escalas, entre outras 

importantes funcionalidades. 

PALAVRAS-CHAVE 

Produção enxuta; Mapeamento de fluxo de valor; Identificação de desperdícios; Software; Aplicativo. 
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ABSTRACT 

In the context of continuous improvement a methodology based on Value Stream Mapping (VSM) is very 

well known. This methodology starts up by describing the current state of the flow of material of any 

given product family as well as key information flows using a VSM. Then a future VSM is created and a 

set of the necessary actions is generated so that desired future state is reached. Although very popular, 

VSM has some limitations described in several publications and presented in this work. The Production 

and Systems Department of the University of Minho has developed a tool, called Waste Identification 

Diagram (WID), a VSM competitor, to overcome some of the limitations of VSM. The originality of the 

WID is mainly coming from its visual form, where the dimensions of the symbols represent relevant 

information about a production unit. The most negative aspect of WID is that the diagrams are difficult 

to build because there is not a specific tool to do so. The absence of a software tool as a facilitator able 

to play these diagrams, it becomes a necessity for the WID model is indeed an alternative tool and 

more effective than the existing market, motivating this work. The aim of this work is to develop a 

computer application to build Waste Identification Diagrams (WID). The application was built and allows 

the user to quickly build WID diagrams, allows you to print and adapt the WID at different scales. 
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Lean production; Value stream mapping; waste Identification; Software; Application. 
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1. INTRODUÇÃO 

Quase desde sempre as empresas industriais buscam intensamente formas eficientes de produção. 

Novas tecnologias, grupos de trabalhos coesos, adequação de processos, estrutura organizacional 

eficaz e agilidade na interpretação das características variantes dos mercados consumidores, em 

conjunto esses aspetos podem qualificar o sistema de produção, proporcionando economia e alta 

qualidade. 

A abordagem Lean à produção (Womack, Jones e Roos, 1990), designação atribuída ao Sistema 

Toyota de Produção (Ohno, 1988) tem vindo a afirmar-se como o principal movimento de melhoria 

sustentável de competitividade, tanto na indústria do ramo automobilístico como numa grande 

variedade de setores de atividade. Na base do Sistema Toyota de Produção está a absoluta eliminação 

do desperdício (Ohno, 1988), sendo desperdício toda a atividade que não acrescenta valor ao produto. 

Ohno (1988) e Shingo e Dillon (1989) identificam sete grandes tipos de desperdícios:  

 Subreprodução (mais ou antes do necessário) 

 Inventário (espera de material)  

 Esperas (pessoas e máquinas) 

 Defeitos (aumento de custo de materiais, de trabalho, de máquina) 

 Processamento excessivo ou inadequado (além do requerido) 

 Movimentação (sem valor acrescentado ao produto) 

 Transporte (deslocamento de materiais) 

Existem várias técnicas para ajudar a identificar desperdícios e oportunidades de melhoria na cadeia de 

valor de unidades de produção, sendo a mais popular o Value Stream Mapping (Rother e Shook, 1999; 

Jones e Womack, 2002). O Value Stream Mapping (VSM), como outras técnicas do mesmo tipo, 

procura de forma visual retratar o estado do processo produtivo ou estados futuros/ideais, sendo a 

eficiência da comunicação visual dessas ferramentas um fator muito importante para os analistas e 

gestores (Parry e Turner, 2006).  

Uma outra ferramenta alternativa de mapeamento de processos de produção foi desenvolvida no 

Departamento de Produção e Sistemas da Universidade do Minho1 e é denominada de Diagramas de 

Identificação de Desperdícios ou Waste Identification Diagram (WID) (Dinis-Carvalho, Moreira, 

                                                 

1
 Universidade do Minho - Campus Azurem – Guimarães - Portugal 
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Bragança, Costa, Alves e Sousa, 2014). Trata-se de uma ferramenta muito visual de análise e 

diagnóstico de sistemas produtivos que inclui no mesmo diagrama desperdícios relacionados com 

fluxos de materiais (transportes e inventários) e desperdícios relacionados com o uso da mão-de-obra 

como movimentações, esperas, sobre processamento e transporte. Esta ferramenta inclui também 

informação sobre os principais indicadores de desempenho e pretende ser uma forma eficaz de 

comunicar com a gestão de topo os problemas e oportunidades de melhoria em unidades de 

produção.  

Apesar das grandes vantagens identificadas no uso do WID, há uma grande desvantagem que tem sido 

identificada de forma óbvia por utilizadores da ferramenta, que é a dificuldade de construir, ou 

desenhar esses diagramas. Para entendermos melhor, vamos abordar os icons, aqui nesse trabalho 

chamados de objetos, que são figuras que compõem o diagrama e devem ser desenhados à escala 

para retratar visualmente a grandeza das variáveis, denominada nesse contexto como propriedades. 

Normalmente, para desenhar esse diagrama, recorre-se às ferramentas de informática existentes, uma 

delas e talvez a mais utilizada como apoio a construção do desenho de diagramas é o MS Visio2, por 

exemplo, mas com grande consumo de tempo, pois essas ferramentas não foram construídas para 

atender o propósito especifico do WID.  

1.1 Objetivo 

O objetivo deste projeto é de desenvolver uma aplicação informática específica para construção de 

Diagramas de Identificação de Desperdícios de forma eficaz. A construção dessa aplicação informática 

torna-se uma necessidade para que o WID seja, de fato, uma ferramenta alternativa e muito mais 

eficaz do que as existentes no mercado para diagnosticar desperdícios em unidades de produção. 

Pretende-se que o utilizador apenas selecione o tipo de ícone que pretende incluir no diagrama e 

introduza os dados específicos que lhe são pedidos. Cabe à aplicação informática desenhar o ícone de 

forma automática de acordo com os dados inseridos pelo utilizador. Pretende-se também que o 

utilizador possa “arrastar” os ícones para a posição que quiser no diagrama. 

Esta aplicação dever ser desenvolvida para rodar em ambiente Windows, nas versões Windows8, 

Windows7 e também na versão XP, não exigindo grandes configurações de hardware e podendo ser 

                                                 

2
 MS Visio É um produto da Microsoft Corporation 
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utilizado na maioria dos computadores existentes no mercado e inclusivamente em máquinas 32 e 64 

bits3.  

1.2 Metodologia 

O projeto será desenvolvido no RAD4 Studio XE6, ferramenta heterogênea que propicia, a construção de 

aplicativos em múltiplos ambientes como o windows, IOS5, android6 e em múltiplas plataformas, de 

propriedade da empresa Embarcadero Technologies, fundada em 2003 com sede em São Francisco, 

Califórnia, EUA, adquiriu a CodeGear da Borland em 2008 e lançou a linha XE em 2010 que 

atualmente está na versão 8. Sobre a linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento 

desse projeto, temos que falar sobre o Pascal que é uma linguagem de programação estruturada, que 

recebeu este nome em homenagem ao matemático e físico Blaise Pascal. Foi criada em 1970 pelo 

suíço Niklaus Wirth, tendo em mente encorajar o uso de código estruturado. Pascal originou uma 

enorme gama de dialetos, podendo também ser considerada uma família de linguagens de 

programação. Grande parte de seu sucesso se deve a criação, na década de 1980, da 

linguagem Turbo Pascal, inicialmente disponível para computadores baseados na arquitetura 8086. 

Comercialmente, a linguagem foi sucedida pela criação da linguagem Object Pascal, atualmente 

utilizada na 7IDE da Embarcadero a partir da versão 2005, o Delphi passou a se referir a sua linguagem 

de programação como Delphi Language. 

O Fast Reports é uma empresa que distribui o componente8 TfrxReport que foi utilizado para esta 

versão do WIDapp como apoio a geração de relatórios, trata-se de um componente que acompanha o 

RAD XE6 na sua versão free, com limitações de número de páginas impressas, o que não representa 

problema para essa versão acadêmica do WIDapp. 

Este projeto tem início na revisão bibliográfica sobre WID e na familiarização com todas as suas 

dimensões, ferramentas e conceitos que lhe estão associados. 

                                                 

3
 Referencia à geração de computadores que utilizam processadores  

4
 RAD - Rapid Application Development - Desenvolvimento Rápido de Aplicação  

5
 IOS – sistema operacional da Apple Inc. 

6
 Android - sistema operacional móvel baseado no linux e atualmente desenvolvido pela empresa de tecnologia 

Google. 
7
 IDE - Integrated Development Environment, um ambiente integrado para desenvolvimento de software. 

8
 Componentes de Software é o termo utilizado para descrever o elemento de software que encapsula uma 

série de funcionalidades. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa%C3%A7%C3%A3o_estruturada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turbo_Pascal
http://pt.wikipedia.org/wiki/8086
http://pt.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_Delphi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linux_(n%C3%BAcleo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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Numa segunda fase há uma clarificação dos objetivos, análise das necessidades e a viabilidade, 

conceção geral e detalhada da aplicação. Assim um modelo mental começará a ser formado com a 

premissa da simplicidade e a fácil interação entre o usuário e a aplicação. Construir uma interface9 

intuitiva sempre vai ser o fator norteador durante o processo de construção.  

Seguido dos Testes unitários, que permitem verificar individualmente se cada subconjunto do 

"software" está respondendo em conformidade com as especificações, e por fim a Qualificação, isto é, 

a verificação da conformidade do software considerando o conjunto harmônico entre as partes com as 

especificações iniciais.  

1.3 Organização da dissertação 

Esta dissertação está organizada em 6 capítulos. No capítulo 1 é feito o enquadramento do projeto, os 

seus objetivos, a metodologia usada e a forma como está estruturada a dissertação. Os fundamentos 

teóricos que servem de base para todo o projeto são apresentados no Capitulo 2. Nesse capítulo é feito 

um resumo dos métodos de representação gráfica mais comuns com informação sobre aspetos de 

produção. Depois é dada relevância ao Value Stream Mapping uma vez que se trata da ferramenta 

mais popular de representação de fluxos de produção. Seguidamente é apresentada a ferramenta que 

é central neste projeto e que se denomina por Waste Identification Diagram (WID). Este capítulo 

termina com a apresentação dos principais indicadores de desempenho que são usados no WID. O 

capítulo 3 é inteiramente dedicado à apresentação da ferramenta informática que foi desenvolvida 

neste projeto com a explicação detalhada de todos os ícones e funcionalidades. No capítulo 4 é 

apresentada a aplicação da ferramenta num caso real e se compara com a utilização de uma 

ferramenta informática alternativa, e são apresentados os resultados conseguidos com este projeto e 

com a ferramenta criada e no capítulo 5 são descritas as conclusões tiradas deste projeto em função 

dos objetivos e expectativas definidas no início. 

  

                                                 

9
 Meio capaz de promover a comunicação ou interação entre o usuário e o software  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

A especificação e representação do estado atual de um qualquer sistema de produção bem como o 

seu estado desejado futuro são imposições típicas associadas à abordagem Lean (Womack e Jones, 

1996). Nessa especificação é frequentemente utilizada como principal referência o Value Stream 

Mapping (Rother & Shook, 1999). Uma alternativa ao VSM é o Waste Identification Diagram (Dinis-

Carvalho, Moreira, Bragança, Costa, Alves e Sousa, 2014) que tem vindo a ser desenvolvido no 

Departamento de Produção e Sistemas da Universidade do Minho. Neste capítulo são apresentado as 

duas ferramentas. 

2.1 Modelos de representação de unidades de produção 

Existem alguns modelos de representação de diferentes aspetos de unidades de produção. Cada um 

deles é focado nos aspetos específicos para o qual foram desenhados mas nenhum deles tem a 

abrangência do VSM ou do WID. 

2.1.1 Fluxograma 

Fluxograma é uma representação gráfica que permite a fácil visualização dos passos de um processo, 

ou seja, apresenta a sequência lógica e de encadeamento de atividades e decisões, de modo a se 

obter uma visão integrada do fluxo de um processo técnico, administrativo ou gerencial, o que permite 

a realização de análise crítica para detetar falhas e oportunidades de melhorias (Marshall et al., 2008).  

Segundo Chiavenato (2014), fluxogramas são gráficos que representam o fluxo ou a sequência de 

atividades ou de rotinas. O fluxograma tem a vantagem de representar a sequência do processo 

envolvido, as unidades envolvidas e os responsáveis pela execução.  

O fluxograma é muito utilizado pelos analistas de sistemas para a representação dos sistemas 

conceituais ou de programas de computação (softwares), isto é, para indicar as entradas, operações, 

saídas, conexões, decisões, arquivamentos etc. (Chiavenato, 2014). A Figura 1 apresenta a simbologia 

utilizada no fluxograma e a Figura 2 apresenta um exemplo. 
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Figura 1 - Simbologia do fluxograma (Slack, 2002). 

De acordo com Chiavenato (2014), o fluxograma permite a visualização das atividades centrais e as 

atividades desnecessárias e verificar se a distribuição do trabalho está balanceada, ou seja, distribuída 

entre as pessoas de modo a não sobrecarregar umas e deixar outras com muita folga. 

 

Figura 2 - Exemplo de Fluxograma (U & M, 2008). 

Segundo Sá, Carvalho e Sousa (2011) apesar de não ter sido projetado para esse fim, os gráficos de 

fluxo de processos podem identificar alguns desperdícios, como, inventários e transporte de materiais. 
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Portanto, o fluxograma é um diagrama que representa um algoritmo por meio de símbolos geométricos 

interconectados. 

2.1.2 Mapofluxograma 

O mapofluxograma (Figura 3) tem por objetivo estudar, junto com o fluxograma, o movimento físico 

dentro do processo produtivo, além das lacunas disponíveis e a localização dos postos de trabalho. 

Este representa a movimentação entre os postos de processos dispostos no layout produtivo, seguindo 

uma sequência (Batista et. al 2006; Barnes, 1977). 

 

Figura 3 - Mapofluxograma (Barnes, 1977) 

De acordo com Moura (2005), o mapofluxograma também pode ser chamado de diagrama de fluxo 

sobre layout, é capaz de registrar o fluxo dos processos sobre o layout da área sob observação. 

 

2.1.3 Diagrama de Espaguete 

O Diagrama de espaguete permite visualizar o caminho por todos as etapas do processo que um ou 

mais produtos, produzidos no layout onde são modificados, ou seja, é traçada uma linha sobre o layout 

seguindo o real caminho percorrido pelo produto (Heinavaara, 2010). Conforme Adair e Murray (1996), 

os passos para fazer o diagrama de espaguete são os seguintes: 

• Decidir o que vai ser observado, por exemplo: produto, pessoal, ou o fluxo de uma 

determinada atividade.  

• Desenhar o layout da área, e depois desenhar as linhas para representar os principais fluxos 

no diagrama.  
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• Após analisar as linhas, identificar as áreas com movimento desnecessário, contabilizando a 

metragem e o tempo gasto para fazer determinada movimentação. 

• Fazer perguntas e buscar sugestões da equipe, as melhores ideias na maioria das vezes 

surgem de quem vive o processo diariamente. 

 

Figura 4 - Exemplo de Diagrama Espaguete 

A Figura 4 apresenta um caso de um diagrama de esparquete usado numa análise de identificação dos 

movimentos das pessoas num processo de mudança de ferramentas. 

 

2.1.4 Modelo de representação da cadeia de suprimentos e defeitos 

Hicks, Heidrich, McGovern, & Donnelly (2004) desenvolveram um modelo funcional para representar a 

cadeia de abastecimento em termos de processos, com suas interconexões, fluxo de materiais, fluxo 

de defeitos e o custo acumulativo. O modelo pode ser usado para melhorar a comunicação, análises e 

fornece informações para a otimização do processo. 

A Figura 5 mostra o processo o fluxo de materiais e o aumento no custo acumulado por unidade 

através dos processos e interconexões em uma cadeia de suprimentos. 
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Figura 5 - Modelo de Hicks et al. (2004) 

O modelo é composto por duas partes: um balanço que inclui o fluxo de material físico e o destino dos 

desperdícios (defeitos), e uma curva de custo acumulado, que inclui os custos associados com o 

processamento, e eliminação de desperdícios. A matéria-prima de entrada é igual à soma dos produtos 

de saída, incluindo os desperdícios físicos. As empresas individuais podem ser responsáveis por um ou 

mais processos (Hicks et al., 2004). 

Tal abordagem no gerenciamento de desperdícios gera valor adicional pelo surgimento de novas 

cadeias de suprimentos que reusam e reciclam materiais (Hicks et al., 2004). 

 

2.1.5 Mapeamento das atividades do Processo 

O Mapeamento de atividades de processo (Process Activity Mapping) - identifica o fluxo de processo, os 

desperdícios e que melhorias podem ser feitas quanto ao reagrupamento do processo em uma 

sequência mais eficiente, com um melhor fluxo e quais etapas são realmente necessárias, eliminando 

atividades que não acrescentam valor (Hines e Rich, 1997). De acordo com esses autores existem 

cinco estágios para essa abordagem, descritos a seguir: 

i. Estudo do fluxo do processo.  

ii. Identificação de desperdícios. 

iii. Consideração se o processo pode ser disposto em sequência mais eficiente.  

iv. Consideração do melhor fluxo padrão, layout, rotas etc  

v. Consideração se tudo o que será feito é realmente necessário. 

Como pode ser visto a partir do exemplo da Figura 6, cada operação é classificada em um tipo de 

atividade (operação, transporte, inspeção e armazenamento). A máquina utilizada para cada uma 
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dessas atividades é registrada, juntamente com a distância percorrida, tempo e número de pessoas 

envolvidas. Em seguida, a distância total percorrida, o tempo necessário e as pessoas envolvidas 

podem ser calculados e registrados. O diagrama completo pode então ser utilizado como base para 

uma posterior análise e posterior aperfeiçoamento. 

 

Figura 6 - Mapa de processos 

Portanto, nota-se que o objetivo desta abordagem é tentar eliminar as atividades que são 

desnecessárias, simplificar algumas ou ainda combinar atividades com outras buscando reduzir o 

desperdício (Hines e Rich, 1997). 

 

2.1.6 Matriz de Resposta da Cadeia de Suprimento 

É um diagrama simples para retratar os “lead times” da cadeia de suprimentos e os níveis de estoque 

associados. Relaciona o lead time acumulado da cadeia de suprimento (upstream), da empresa, da 

cadeia de distribuição (downstream) e o estoque médio em pontos específicos da cadeia como um 

todo (Hines e Rich, 1997). 
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Figura 7 - Matriz de resposta da cadeia de suprimentos 

Segundo Lehtinen e Torkko (2005) esta ferramenta é utilizada para avaliar o inventário e prazos de 

entrega assumidos por uma cadeia de fornecimento na manutenção de um determinado nível de 

serviço ao cliente. Na figura 7 pode ver-se a quantidade média de inventário permanente (em dias) em 

pontos específicos cadeia de abastecimento (Hines e Rich, 1997). 

Dessa forma, nota-se que esta ferramenta busca melhorar ou manter o nível de toda a cadeia de 

serviços a um custo menor, revelando inventário desnecessário e esperas. Este tipo de mapeamento 

procura representar em um simples diagrama as restrições críticas de prazo de entrega para um 

determinado processo. 

 

2.1.7 Funil da Variedade de Produção 

O funil da variedade de produção (Figura 8) permite compreender como a empresa opera, qual sua 

flexibilidade e complexidade, ajuda a decidir onde colocar esforços para reduzir estoques. Esta 

ferramenta é útil para decidir onde apontar os esforços de redução de estoque (Hines e Rich, 1997). 
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Figura 8 - Funil da variedade de produção (Hines & Rich, 1997) 

 Segundo Hines & Rich (1997), esta ferramenta encara as operações como constituídas por atividades 

que se conformam segundo quatro formas básicas:  

I – Produção unidirecional, com produção de itens idênticos, típico de plantas químicas; 

V – Plantas que processam pouca diversidade de matérias-primas e produzem uma grande 

diversidade de produtos, como as indústrias têxteis e metalúrgicas;  

A – Plantas onde uma grande variedade de matérias-primas é transformada em uma faixa 

limitada de produtos passando por diferentes fluxos de materiais e instalações como é o caso da 

indústria aeroespacial;  

T – Plantas que geram uma grande combinação de produtos a partir de um número restrito de 

componentes que constituem, peças e subconjuntos utilizados para compor uma grande gama 

de produtos configurados pelos clientes, como no caso da indústria de eletrônica. 

 

2.1.8 Mapeamento do Filtro da Qualidade 

O Mapeamento do filtro de qualidade (Quality Filter Mapping) – ferramenta para identificar onde 

ocorrem e quantificar os problemas de qualidade na cadeia de suprimento, considerando os produtos 

defeituosos passados para o cliente seguinte da cadeia, produtos rejeitados internamente e defeitos em 

serviços não relacionados aos produtos (Hines e Rich, 1997). 

O próprio mapa resultante mostra onde três diferentes tipos de defeito de qualidade (produto, scrap e 

serviço) ocorrem na cadeia de abastecimento (Hines & Taylor, 2000): 
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 Defeitos do produto: defeitos de bens físicos que não são detectados pela inspeção e são, 

portanto, repassados aos clientes. Em alguns casos, o produto com defeito é detectado na 

inspeção, mas ainda assim é passado para os clientes; estes também caem nesta categoria.  

 Defeitos de sucata ou scrap: defeitos que foram detectados pela inspeção. Os métodos de 

inspeção podem consistir no método tradicional de inspeção de produto, controle estatístico de 

processo ou através de dispositivos poka yoke. 

 Defeitos de Serviços: problemas dados a um cliente que não estão diretamente relacionadas 

aos produtos, mas devido ao nível de acompanhamento do serviço. A maioria destes defeitos 

está relacionado com a entrega inadequada (cedo ou mais tarde), documentação incorreta, 

embalagem ou rotulagem incorrecta, quantidade incorreta e faturamento incorreto.  

 A Figura 9 evidencia os três tipos de defeitos que estão mapeados ao longo da cadeia de 

suprimentos através de um gráfico 

 

Figura 9 - Mapeamento do filtro da qualidade 

 

2.1.9 Mapeamento da Amplificação da Procura 

O Mapeamento de amplificação da procura (Demand Amplification Mapping) – o principal objetivo 

desta ferramenta é mostrar como alterações da procura se propagam e amplificam ao longo da cadeia 

e abastecimento (ver Figura 10). 

O objetivo deste mapeamento é esclarecer o efeito Forrester e examinar a programação, políticas de 

dimensionamento de lote, e as decisões de inventário (Lehtinen e Torkko, 2005). 
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Figura 10 - Mapeamento da amplificação da procura 

De acordo com Hines e Taylor (2000), o método para fazer o mapeamento da amplificação da procura 

consiste nas seguintes etapas: 

1. Identificar os estágios em que os dados serão coletados. A primeira fase irá normalmente ser 

as procuras reais feitas pelo cliente. As fases subsequentes são em grandes etapas de 

produção ou células. Registre os dados do Armazém de inventário e depois em cada local de 

inventário.  

2. Identificar os produtos ou peças a serem estudados. Se já foram coletados dados para outros 

mapas, usar a mesma peça. Caso contrário, selecione uma parte representativa.  

3. Decidir sobre o horizonte de tempo para a coleta de dados. O período deve incluir no mínimo 

três lotes no ciclo de produção mais longo. Por exemplo, se lotes quinzenais são feitos no 

estágio de prensa, mas a montagem acontece a cada dois dias, então deve-se registrar os 

dados para três lotes de prensa ao longo de um horizonte de tempo de quatro semanas.  

4. Decidir sobre o período de análise. Este deve ser um período "típico". Evitar os “picos” e 

períodos de "baixa", se possível.  

5. Coletar dados sobre o tamanho dos lotes e dos estoques. Tomar cuidado sobre isso: estar 

ciente de que um lote pode levar mais de um dia para produzir. Os dados de inventário podem 

ou não estar disponíveis, mas pode ser derivada a partir de dimensões de lote ou apenas uma 

“fotografia” do momento do inventário pode ser feita.  

6. Plotar os dados em um gráfico. 

 

2.1.10 Ponto de Análise e Decisão 
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A Análise do ponto de decisão (Decision Point Analysis) cujo exemplo é apresentado na Figura 11, 

permite a determinação do ponto do fluxo de valor onde os produtos deixam de ser feitos pela procura 

real puxada e passam a ser empurrados pelas previsões de procura, e a análise dos efeitos da 

mudança de localização desse ponto (Hines e Rich, 1997). 

O ponto de decisão é o ponto na cadeia de abastecimento em que os produtos param de ser feito de 

acordo com a procura real, e são feitos contra as previsões (Hoekstra e Romme, 1992). 

Este ponto de decisão pode ser dos centros de distribuição regionais para os centros de distribuição 

nacionais, através de qualquer ponto dentro do fabricante ou na verdade, em qualquer nível da cadeia 

de fornecimento. 

 

Figura 11 - Ponto de análise de decisão (Hoekstra e Romme, 1992) 

De acordo com Hines e Rich (1997) ter o entendimento de onde este ponto se encontra é útil por duas 

razões:  

• Em termos do presente, com essa informação, é possível avaliar a processos que operam tanto a 

montante e a jusante desse ponto. O objetivo deste é garantir que eles estejam alinhados a filosofia 

empurrar ou puxar.  

• Do ponto de vista de longo prazo, é possível projetar vários cenários para ver o funcionamento do 

fluxo de valor, se o ponto de decisão é movido. Isto pode permitir uma melhor conceção do próprio 

fluxo de valor. 

 

2.1.11 Mapeamento da estrutura Física 

O mapeamento da estrutura física (Physical Structure) – é utilizado para visualizar o fluxo de valor de 

diferentes camadas (tier) da indústria sob a ótica da quantidade de empresas (volume) e dos processos 

que agregam valor (custos) em cada camada. Uma compreensão da estrutura pode redirecionar a 

operação da indústria. 
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A Figura 12 mostra a ferramenta que é dividida em duas partes: estrutura do volume e estrutura de 

custos. 

O primeiro diagrama (Figura 12 (a)) mostra a estrutura da indústria de acordo com as várias camadas 

que existem tanto na área de fornecedor quanto na área de distribuição, com a montagem localizada 

no ponto médio, e o segundo diagrama (Figura 12 (b)) mapeia a indústria de uma maneira semelhante 

com as mesmas camadas das organizações. 

 

Figura 12 - Mapeamento da estrutura física (Hinnes e Rick, 1997) 

Como pode ser observado neste exemplo, a maior adição de custo ocorre nas empresas de matérias-

primas, na primeira camada fornecedores e montagem, respetivamente. A área de distribuição não é 

vista como sendo uma importante área de agregação de custo. 

  

2.2 Value Stream Mapping 

 

De acordo com Rother e Shook (2003) o VSM (ver exemplo na Figura 13) é uma ferramenta utilizada 

para identificar todos os processos, analisando todas as atividades que agregam e que não agregam 

valor, permitindo identificar o tempo de produção e verificar as oportunidades de melhoria e os 

desperdícios. 
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As principais vantagens que a metodologia oferece apontadas por Rother e Shook (2003) são as 

seguintes: ajuda a visualizar mais do que os processos individuais; possibilita visualizar o fluxo; ajuda a 

identificar os desperdícios e suas fontes dentro do fluxo; fornece uma linguagem comum para tratar os 

processos de manufatura, sendo entendido por todos (utiliza ícones padronizados de fácil 

compreensão); toma as decisões sobre o fluxo visíveis e passíveis de discussão; junta conceitos e 

técnicas lean, propiciando a sua implementação de forma estruturada e integrada e não de forma 

isolada; forma uma base para o plano de implantação da mentalidade lean, sendo comparado a uma 

planta no processo de construção de uma casa; evidencia a relação entre o fluxo de informação e o 

fluxo de material; é uma ferramenta qualitativa que descreve, em detalhes, qual é o caminho para a 

unidade produtiva operar em fluxo.  

 

Figura 13 – Value Stream Map example 

De acordo com Rother e Shook (2003), a aplicação prática do VSM devem seguir três fases:  

 1ª fase: seleção de uma família de produtos, formada por produtos que passam por etapas 

similares de processamento e usam máquinas/equipamentos semelhantes em seus 

processos. 

 2ª fase: mapear e esboçar os estados atual e futuro, a partir de coletas de informações no 

chão de fábrica. As ideias sobre o estado futuro virão á tona durante o mapeamento do estado 

atual, do mesmo modo, ao desenhar o estado futuro mostrará frequentemente importantes 

informações sobre o estado atual que passaram desapercebidas anteriormente. 

 3ª fase: desenvolver um projeto para levar da situação atual até a situação futura esboçada. O 

ideal é um plano breve e sintético de modo a encorajar a implementação. Conforme se 
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aproxima do estado futuro, repete-se o processo de mapeamento. Esta é a melhoria contínua 

no nível do fluxo de valor. 

Para Queiroz et al. (2004), para que o mapa do estado futuro alcance o fluxo de valor lean da matéria-

prima ao produto acabado é essencial seguir algumas regras coerentes com os princípios lean:  

1. Produzir conforme o takt time; ou seja, produzir uma peça ou produto no ritmo das vendas, 

para atender a procura dos clientes.  

2. Desenvolver um fluxo contínuo quando possível; significa produzir uma peça de cada vez, com 

cada item sendo passado imediatamente de um estágio para o outro sem nenhuma parada 

entre eles.  

3. Utilizar supermercado para controlar a produção; há pontos no fluxo de valor onde o fluxo 

contínuo não é possível e fabricar em lotes é necessário.  

4. Procurar enviar a programação do cliente para apenas um processo de produção; através do 

uso do sistema puxado com supermercado, somente será necessário programar um ponto no 

fluxo de valor porta-a-porta.  

5. Nivelar o mix de produção; significa distribuir a produção de diferentes produtos 

uniformemente durante um período de tempo.  

6. Nivelar o volume de produção; Muitas empresas liberam grandes lotes de trabalho para os 

seus processos no chão de fábrica, o que causa vários problemas: 

 Não há uma noção de takt time e nenhuma“puxada”á qual o fluxo de valor possa 

responder. 

 O volume de trabalho realizado normalmente ocorre de forma irregular no decorrer do 

tempo, com picos e depressões que causam sobrecarga extra nas máquinas, pessoas e 

supermercados. 

 A situação de torna difícil de monitorar, pois não é possível saber se está atrasado ou 

adiantado. 

 Com uma grande quantidade de trabalho liberado para o chão de fábrica, cada processo 

no fluxo de valor pode alterar a sequência dos pedidos. Isto aumenta o lead time e a 

necessidade de acelerar. 

 Responder as mudanças dos pedidos dos clientes torna-se muito complicado, o que pode 

frequentemente ser visto em fluxo de informação muito complexo nos desenhos do estado 

atual. 
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 Estabelecer um ritmo de produção consistente ou nivelado cria um fluxo de produção 

previsível que, por sua natureza, alerta para os problemas de tal modo a se tomar rápidas 

ações corretivas. 

7. Desenvolver a habilidade de fazer toda peça todo dia, depois a cada turno, a cada hora. 

Através da redução dos tempos de troca e produzindo lotes menores nos processos anteriores, 

esses processos serão capazes de responder as mudanças posteriores necessárias mais 

rapidamente.  

Lasa, Castro e Laburu (2009), definiram como pontos chaves para garantir o sucesso da aplicação do 

VSM os seguintes aspectos: 

 Ter uma equipe pronta com papéis estabelecidos de acordo com o que o VSM aconselha.  

 A necessidade de envolver a gestão na tomada de decisões e mostrar a importância do projeto 

para a empresa.  

 Monitorização exaustiva das fases do VSM.  

 Reservar um tempo para a dedicação exigida para a aplicação do VSM.  

 A importância dos sistemas de informação para obter, comparar e processar dados relativos 

ao fluxo de produção. Este recurso é de grande valor por duas principais razões: por um lado, 

acelera o processo de aquisição de dados para o desenho do mapa de estado atual e, por 

outro, subscreve os dados obtidos na própria fábrica.  

 Finalmente, é necessário destacar a formação da equipe para ser capaz de alcançar mais 

ambiciosos mapas de estado futuro, o que incluiria mais conceitos inovadores do paradigma 

da produção lean, bem como outros contextos conceituais tais como a abordagem do Theory 

of Constrains (TOC). 

 

O Value Stream Mapping (VSM) como outras técnicas do mesmo tipo procura de forma visual retratar o 

estado do processo produtivo ou estados futuros/ideais, sendo a eficiência da comunicação visual 

dessas ferramentas um fator muito importante para os analistas e gestores (Parry e Turner, 2006). Um 

componente chave da VSM é diferenciar as atividades que acrescentam valor das atividades que não 

acrescentam valor. Objetivando a redução ou eliminação de atividades sem valor acrescentando, sendo 

de suma importância e uma meta para o VSM baseada nos princípios de Lean Manufacturing. Após 

uma análise cuidadosa e detalhada dos seus processos produtivos que uma empresa possui para 

atender às necessidades dos clientes, que são um conjunto de ações que serão responsáveis por fazer 
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com que aquilo que foi pedido chegue às mãos do cliente. Essas ações em sua totalidade formam um 

fluxo, contendo diversos tipos de atividades. Hines & Taylor (2004) classificam essas atividades em 3 

tipos:  

 Atividades que acrescentam valor – Aquelas atividades que, aos olhos do consumidor final, 

tornam um produto ou serviço mais valorizado, sendo simples de ser definida.  

 Atividades que não acrescentam valor – Aquelas atividades que, aos olhos do consumidor final, 

não tornam um produto ou serviço mais valorizado e não são necessárias nem mesmo nas 

circunstâncias do momento. São as perdas evidentes.  

 Atividades que não acrescentam valor mas são necessárias – Aquelas atividades que, aos 

olhos do consumidor final, não tornam um produto ou serviço mais valorizado, mas são 

necessárias, exceto se o processo existente seja radicalmente alterado, sendo consideradas 

perdas difíceis de serem removidas em curto prazo.  

Sendo que, segundo Hines & Taylor (2004), num ambiente de produção, o percentual entre o tempo 

dessas atividades e o tempo total do fluxo é por volta de 5% para atividades que acrescentam valor, 

60% para atividades que não acrescentam valor e 35% para atividades que não acrescentam valor, mas 

necessárias.  

Com o Mapeamento do Fluxo de Valor é possível identificar todas as atividades executadas durante o 

fluxo de produção, porque ele ajuda a visualizar todo o contexto produtivo. Permitindo que essas 

atividades sejam avaliadas, e através do raciocínio da eliminação dos desperdícios, revistas ou 

eliminadas, ou seja, desde a hora do recebimento dos insumos até a expedição do produto, sejam 

ações que agreguem valor. 

Rother e Shook (2003) citam algumas razões para o uso dessa ferramenta:  

 Ajuda a visualizar mais do que simplesmente os processos individuais. Pode-se ver o todo.  

 Ajuda a identificar mais do que os desperdícios. Mapear ajuda a identificar as fontes de 

desperdício no fluxo de valor.  

 Torna as decisões sobre o fluxo visíveis e junta conceitos e técnicas Lean.  

 Forma a base de um plano de implementação.  

 Mostra a relação entre o fluxo de informação e o fluxo de material.  

 Mostra o que será feito para se atingir as metas.  
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Com a perceção das atividades que não acrescentam valor e com a visão de futuro, pode-se eliminá-las 

por meio das ferramentas Lean, chegando-se ao fluxo Lean de valor para o qual o consumidor está 

disposto a pagar. Assim, “mapear um processo significa conseguir ver o estado atual e focar o fluxo 

com uma visão de um estado ideal, ou pelo menos melhorado” (Rother e Shook, 2003). Dentro de um 

fluxo de produção, o movimento do material dentro da fábrica não é o único fluxo existente, já que 

também existe o fluxo de informação entre os processos. Portanto, pode-se dizer que existem dois 

fluxos igualmente importantes em processos de manufatura. São eles:  

 Fluxo de Material – Fluxo físico da transformação da matéria-prima até a confecção do produto 

final.  

 Fluxo de Informações – Fluxo que possibilita a realização das atividades dentro da empresa, 

dizendo o que fabricar e a sequência das atividades para cada processo. 

Por ser uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de planeamento de negócios e uma 

ferramenta para gerenciar o processo de mudança, algumas etapas durante a sua realização devem 

ser seguidas para que haja sucesso na implementação do estado futuro.  

Primeiramente, é importante determinar o que o cliente necessita, ou seja, o que ele espera receber 

com a fabricação do produto requisitado, verificando as suas expectativas.  

Depois, é necessário selecionar o produto ou uma família de produtos que terá o seu fluxo de valor 

mapeado. Assim, é possível identificar o estado atual, a ser obtido a partir das informações coletadas 

diretamente da situação real da empresa.  

Com essas informações e com dados do planeamento da empresa, ou seja, aonde ela quer estar 

dentro de algum tempo, pode-se desenhar o mapa do estado futuro. Sendo que o desenvolvimento do 

estado atual e do estado futuro deve acontecer simultaneamente, já que é possível ver o estado futuro 

ao mapear o atual.  

Por último, deve ser elaborado um plano de implementação, que irá dizer quando e como o estado 

futuro será implementado. Para isso, é possível utilizar algumas das Ferramentas Lean, que 

influenciarão diretamente nas definições das metas, de acordo com Rother e Shook (2003). 

Embora muito popular nos ambientes de melhoria contínua, vários são os pontos fracos referidos em 

muitas publicações em relação aos VSM. Alguns desses pontos fracos e limitação do VSM são referidos 

pelos seguintes autores: 
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 Hines et al. (1998) observaram principalmente que o VSM não considera os desperdícios 

associados à energia desperdiçada, assim como o potencial humano desperdiçado.  

 Irani e Zhou (1999) referem a inaplicabilidade quando há vários itens com diferentes rotas de 

fabrico. Referem também que o VSM não fornece a visualização de layout e não tem um 

indicador económico associado. 

 Lovelle (2001) Afirma que o transportador está representado com setas entre processos, mas 

não é quantificado ou medido em termos de impacto.  

 McDonald, Van Aken, e Rentes (2002) referem também a dificuldade de aplicar a processos 

paralelos de produção.  

 Nazareno, Silva, e Rentes (2003) salientam que o VSM é voltado para a representação de 

materiais e fluxos de informação e não representa o fluxo de pessoas. 

 Huang e Liu (2005) afirmam que os custos associados ao work-in-process não são analisados, 

os desperdícios com esperas não são representados e as distâncias entre os processos 

também não.  

 Seth e Gupta (2005) referem a ineficácia do VSM para representar os roteiros de produtos 

idênticos ou semelhantes. Não fornece qualquer regra para obter melhorias (somente fornece 

dicas). 

 Braglia, Carmignani, e Zammori (2006) mencionam o grau limitado de precisão e o pequeno 

número de versões que podem ser manipulados ao mesmo tempo. Mencionam também a 

dificuldade de aplicar em baixo volume de produção. 

 Mehta e Rampura (2006) Afirmam que o VSM não é tão bom para mapear o fluxo de 

informações, como é para mapeamento de fluxos de materiais.  

 Abdulmalek e Rajgopal (2007) salientam que não é possível ter evidências de que as 

mudanças vão resultar após a implementação do futuro mapa de estado. 

 Hale e Kubiak (2007) mostram o tempo de ciclo real, mas não a tempo de ciclo potencial, 

característica de cada operação. 

 Chitturi, Glew e Paulls (2007) Perceberam a dificuldade para representar sistemas de 

produção com grande diversidade de produtos e rotas de produção. 
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 Lian e Van Landeghem (2007) Afirmam que o VSM é uma ferramenta estática que não 

descreve o comportamento dinâmico e não pode lidar com qualquer complexidade ou 

incerteza. 

 Serrano, Ochoa, e Castro (2008) Observaram que há uma grande lacuna entre a teoria 

proposta pela literatura e sua aplicação em contexto real. 

 Lasa, Castro, e Laburu (2009) Declaram que o VSM não integra as diretrizes para a construção 

de mapas futuros.  

 Xinyu e Jian (2009) evidenciam o facto de que o VSM não considera o gasto de energia, o uso 

desnecessário de recursos e poluição como um desperdício. 

 Kemper, de Mast, e Mandjes (2010) Identificaram que o VSM não indica quem faz o quê e em 

que sequência, o que diminui a possibilidade de ótima atribuição de recursos. Não distingue 

um único fluxo de trabalho a partir de um fluxo agregado. Quando existem vias condicionais 

que não indica a percentagem de fluxo que se segue em cada rota. Baseia-se principalmente 

em filas FIFO, ignorando, assim, outras regras de prioridade.  

 Pan, Feng, e Jiang (2010) afirmaram que o mapeamento do estado atual é dificultada por: 

falta de registros ou registros incompletos, desordenado ou movimento excessivo WIP, a 

introdução de pedidos urgentes e altos índices de não-conformidade de produtos.  

 Gahagan (2010) refere que o VSM é uma ferramenta de comunicação pouco eficaz, 

especialmente para os tomadores de decisão, que não estão familiarizados com VSM. 

 Singh, Garg, e Sharma (2011) observaram que o VSM não inclui análise de custo-benefício de 

melhorias propostas (mapa de estado futuro).  

 Teichgräber e de Bucourt (2012) afirma que o VSM foi criado para ambientes de produção e 

que por isso é difícil de se adaptar a outros ambientes (Tais como hospitais e cuidados de 

saúde). 

Temos aqui varias observações sobre as limitações do VSM o que possibilita a reflexão e análises 

criteriosas sobre esses pontos.  

Tentativas de melhorar o VSM, foram feitas por Irani e Zhou (1999) criando o Value Network mapping 

(VNM) e também Braglia, Carmignani, e Zammori (2006) desenvolveram o IVSM e mais recente, 



 

40 

Parthanadee e Buddhakulsomsiri (2012) descreveram o SBVSM, que tenta superar a natureza estática 

do VSM, basicamente o SBVSM permite o teste e propostas de melhorias alternativas.  

Percebemos com isso o esforço de muitos estudiosos na área de Engenharia de Produção na busca de 

melhores soluções para se retratar unidades de produção em seu amplo universo de possibilidades. 

2.3 Diagrama de Identificação de Desperdícios 

O Diagrama de Identificação de Desperdício ou Waste Identification Diagram (WID) (Dinis-Carvalho et 

al., 2014) pretende ultrapassar algumas das principais dificuldades do VSM e é composto em sua 

essência por três tipos de objetos: blocos, setas e gráficos de pizza. Blocos representam estações de 

trabalho, tais como uma única máquina ou um grupo de máquinas. As setas representam o esforço de 

transporte; e por fim o gráfico de pizza apresenta dados quantitativos sobre o desempenho da unidade 

produtiva (ver Figura 14). 

 

Figura 14 - Objetos principais do WID 

Com o objetivo de transmitir informação visual aos gestores as dimensões dos objetos correspondem 

aos atributos que são observados no ambiente produtivo. Por exemplo, a altura total do bloco atribuído 

à estação de trabalho representa o valor de tempo takt para aquela estação e a largura do bloco 

representa a quantidade de material em processo (WIP). Daqui resulta que a área frontal do bloco 

representa o tempo de atravessamento da estação de trabalho em causa. Deste modo, quanto maior 

for a área frontal de um bloco maior o desperdício. A profundidade do bloco representa o tempo de 

preparação ou mudança de ferramentas sendo conhecido também como tempo de setup. As três 

dimensões do bloco fornecem informações visuais sobre quão lean é a estação de trabalho. O objeto 

seta representa outro importante parâmetro relacionada com os desperdícios de transporte e é 

denominado de esforço de transporte. O esforço de transporte é obtido multiplicando a quantidades de 
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produtos transportados a partir de uma estação para outra pela distância entre a estação fornecedor e 

a estação cliente. Então a largura da seta representa o esforço com transporte. Quanto mais larga for a 

seta maior é o desperdício de transporte. O comprimento da seta não tem qualquer significado, e 

podem ser o mesmo para todas as setas do diagrama. O terceiro objeto o gráfico de pizza, está 

relacionada com o tempo dos trabalhadores, gasto em diferentes tipos de operações. Ele fornece 

informação muito importante para os gestores sobre a maneira como os trabalhadores gastam o seu 

tempo de trabalho.  

Dinis-Carvalho et al. (2014) afirmam em seu artigo que basicamente o diagrama WID é capaz de: 

 Representar unidades inteiras de produção. 

 Representar todos os fluxos de produção da unidade de produção. 

 Lidar com as indústrias de baixo volume e alta variedade.  

 Permitir a visualização de layout. 

 Mostrar e avaliar todos os tipos de desperdícios. 

 Fornecer informação visual eficaz. 

 Fornecer informações de desempenho. 

 Ser um instrumento de referência para a melhoria contínua. 

A habilidade do analista em identificar aspetos da produção com olhos de profissional de engenharia 

industrial é fundamental para alimentar o diagrama WID com as variáveis certas. Para a construção de 

um WID o analista deve estar apto a: 

 Identificar a unidade de produção – fisicamente onde começa e onde termina; quais recursos 

estão incluídos; as pessoas envolvidas; e as áreas de armazenamento; etc. 

 Identificar informações sobre o produto - famílias de produtos e suas rotas na unidade de 

produção; tempos de processamento; e procura. 

 Recolher os valores correspondentes às operações nas estações de trabalho. 

 Avaliar a utilização de trabalhadores para cada estação de trabalho.  

 Desenhar as setas de acordo com a produção e suas rotas. 

 Criar um modelo para registrar as observações. 

 Fazer as observações de acordo com a amostragem do trabalho técnico. 

 Atribuir os valores no gráfico usando percentagens ou custo. 
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O WID também é facilmente adaptado para incluir outras características tais como a visualização de 

Layout, desde que o analista coloque os objetos nas posições que correspondam fisicamente a unidade 

analisada, pode também representar indicadores econômicos, permite inclusive a possibilidade de 

associar custo para a maioria das formas de desperdício.  

2.4 Principais indicadores de desempenho 

Para ser possível analisar e avaliar uma estação de trabalho é necessário obter um conjunto definido 

de dados que são obtidos por meio dos cálculos abaixo: 

 Tempo Takt: é uma palavra de origem alemã para uma batida musical ou ritmo (Tapping & 

Shuker, 2010). 

De acordo com Chen & Christy (1998) podemos determinar o valor do tempo takt da seguinte forma: 

Tempo Takt = Tempo Operacional Disponível Líquido / Quantidade Requerida 

Portanto, nota-se que após a divisão do tempo operacional disponível líquido pela quantidade requerida 

para esse tempo operacional, se obtém o ritmo da procura, podendo determinar o ritmo de produção. 

 Tempo de processamento da estação de trabalho: é o tempo das operações sobre o produto. 

Este tempo é a soma dos tempos (Ti) de todas as n operações atribuídas a essa estação de 

trabalho. 

   ∑  

 

   

 

 Esforço de Transporte (ET): é uma medida do esforço nequerido para levar uma certa 

quantidade de materiais ao longo de uma certa distância. Este esforço pode ser calculado 

utilizando a seguinte fórmula. 

                 

      o esforço diário de transporte entre o fornecedor i e o cliente j. 

      a quantidade a transportar diariamente entre o fornecedor i e o cliente j. 

     a distância a percorrer pelos produtos entre o fornecedor i e o cliente j. 

 

 Tempo de preparação ou de “Setup”: é o período que a produção é interrompida para que as 

máquinas ou equipamentos fabris sejam ajustados.  
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 WIP (Work-In-Process): remete-se aos produtos que estão em curso de produção, ou seja, é o 

numero de produtos em processamento ou em espera para serem processados.  

 Tempo de Atravessamento: é o tempo que um produto demora em média a atravessar um 

sistema. O tempo de atravessamento pode ser calculado pela designada lei de Little (Little, 

1961): 

          

Ta – Tempo de atravessamento. 
WIP – Work In Process (Quantidade de produtos em curso). 
   – Tempo Takt. 
 

 Rácio de Valor-Acrescentado: este indicador mede a relação que existe entre o tempo que um 

produto gasta em operações que lhe acrescentam valor e o tempo que o mesmo produto 

demora a atravessar o sistema (Shannon, 1997). 

Rva – Rácio de valor acrescentado, 
Te – Tempo de processamento na estação de trabalho, 
WIP – Quantidade de produtos em curso de fabrico,  
Ta – Tempo de atravessamento, 
   – Tempo takt 

 

    
  

  
 

  

      
 

 Produtividade: é o resultado da avaliação dos resultados e a quantidade de recursos 

necessários.  

 

Cálculo da Produtividade Esperada: é realizada uma previsão da produtividade. 

       – Produtividade esperada. 

Qr – Quantidade requerida ou planeada, 
Nop – Número de operários e  
Tdp – Tempo disponível para produção. 
 

      
  

       
 

 

Cálculo da Produtividade Observada: é baseada em processos já realizados, ou seja, a produtividade é 

determinada pelo que já ocorreu.  

      – Produtividade observada. 
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Qp - Quantidade de produtos bons efetivamente produzida,  
Nop - Número de operários e  
Tdp - Tempo efetivamente disponível para produção. 

 

      
  

       
 

 Eficiência da Estação de Trabalho: este indicador de eficiência segue mais ou menos a mesma 

lógica que o conceito de eficiência (Bedworth e Bailey, 1987; Waldemar, 2011) usado no 

problema de balanceamento de linha, medindo o quanto a capacidade das estações é usada 

em média. A eficiência esperada para uma estação de trabalho é obtida da seguinte forma: 

 

            – Eficiência esperada da estação de trabalho. 

n – Nº de operações na estação de trabalho  
Ti – Tempo da operação i  
Te – Tempo de processamento da estação. 
   – Tempo takt 
 

       
∑   

 
   

  
 

  

  
 

A exemplo da produtividade, a eficiência também pode ser calculada com base na observação: 

       – Eficiência observada da estação de trabalho. 

Qp - Quantidade de produtos bons efetivamente produzida,  
n – Nº de operações da estação  
Ti – Tempo da operação i  
Te – Tempo da estação 
Tdp - Tempo efetivamente disponível para produção 
 
 

       
   ∑   

 
   

   
 

     

   
 

 

3. SISTEMA WIDAPP 

WIDapp é uma aplicação (software) desenvolvida para facilitar a construção de diagramas de 

identificação de desperdício (WID), auxiliando a criação e manipulação de objetos e simplificando o 

processo de construção de todo o diagrama. A aplicação possibilita a interligação dos objetos e com 
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isso descreve as principais características de uma unidade de produção. Basicamente o software é 

dividido em três (3) setores bem evidentes como observado na figura 2, buscamos a construção de 

uma aplicação limpa e simples para essa versão acadêmica. A versão da WIDapp que aparece no 

canto inferior esquerdo é determinada por uma sequência numérica que vem logo após o seu nome. A 

cada vez que a aplicação é modificada, esse numero é alterado, um número maior representa uma 

versão mais recente, o WIDapp esta na versão 1.0.11.19  

 

Figura 15 - WIDapp apresentado em 3 setores 

 

3.1 Operacionalidade 

Basicamente tudo que o analista utilizador da ferramenta deve fazer é clicar no botão, escolhendo o 

objeto requerido, que o mesmo será construído na área de trabalho, podendo o analista reposicionar a 

figura conforme convier, bastando para isso clicar sobre a figura e arrastar no local desejado. Na 

Object List notaremos a inclusão do nome do objeto, ou seja, toda vez que o analista utilizador, clicar 

em um Object Button duas ações são esperadas:  

a) A imagem do objeto na área de trabalho  

b) O nome desse objeto na Object List. 

A área de trabalho possui 66 cm na horizontal e 65 cm na vertical, esse é o espaço disponibilizado 

para projetar o diagrama, mas entendemos que esse espaço deve ser alterado conforme o formato da 
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folha que o analista projetista definir no projeto, ou seja, caso escolha trabalhar com folhas no formato 

A2 a área de trabalho será redefinada para esse formato. Isso gera uma enorme facilidade ao analista 

utilizador na criação do diagrama. Embora a área total suporte o formato de papel A2 ele pode 

trabalhar tranquilamente dentro desse limite para outros formatos como o A4 mais comumente 

utilizado. As barras de rolagem, muito comum em diversos softwares, utilizada para podermos aceder 

informação que não estejam disponível na tela, permitem ao usuário analista buscar o melhor 

posicionamento em toda a área disponível para o projeto. A régua auxilia o analista utilizador a 

localização espacial necessária para compreensão de contexto para o melhor aproveitamento da área 

disponibilizada para o projeto. 

 

3.2 Objetos do WIDapp 

Os objetos são os ícones usados para montar o projeto WID. Eles são visuais ou não, por exemplo, a 

rota não é um objeto visual, os demais são todos visuais. Os objetos estão alocados na parte superior 

na área denominada barra de botões, são 7 os objetos disponíveis, para ter acesso a esses objetos 

basta clicar sobre o botão que o objeto será incluído no projeto. Os objetos visuais podem ser 

arrastados por toda área de projeto, de forma que o utilizador projetista do WID fique confortável na 

disposição desses elementos. 

 

3.3 Barra de Ferramentas 

A Barra de Ferramentas foi dividida em 3 grupos (Figura 16), sendo Basic Buttons, Object Buttons e o 

Support Buttons, nesses 3 grupos estão todas as operações disponíveis para que o usuário analista 

possa trabalhar e construir o projeto WID.  

 

Figura 16 - imagem da Barra de Ferramentas 

O Basic Buttons é composto pelos 4 primeiros botões dispostos na Barra de Ferramentas  

  iniciar um novo projeto;  

 abrir um projeto já construído;  

 salvar o projeto que está sendo elaborado;  
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 imprimir o projeto;  

Os próximos sete (7) botões compõem o grupo denominado Object Buttons, sendo: 

 estação de trabalho;  

 seta de esforço;  

 caixa de texto de apoio;  

 gráfico de pizza;  

 tabela de indicadores; 

 homens;  

 rotas/série;  

  excluir os objetos;  

Para finalizar temos o Support Buttons contendo: 

  setup do software 

  informações gerais sobre o WIDapp.  

Vamos abordar cada um deles nas secções seguintes. 

3.4 Criando um novo projeto WID 

Quando o WIDapp é executado ele já abre automaticamente um projeto limpo, para que o projetista 

possa trabalhar. O botão “Iniciar um novo projeto” ( ) serve para abrir um projeto limpo, sem 

nenhum objeto constante possibilitando ao projetista iniciar os trabalhos de projeto. O analista 

projetista deve ter o cuidado de salvar o projeto que esta trabalhando antes de criar um novo projeto 

para que ele não perca as alterações feitas no projeto anterior. 

 

Figura 17 - Janela de aviso para novo projeto 
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Depois de aparecer a janela da Figura 17 para ter um novo projeto basta clicar no botão YES, o outro 

botão disponível é o CANCEL, utilizado para abortar a operação. 

 

3.5 Abrindo um projeto WID 

Para abrir um projeto o utilizador devera clicar no botão Open (  ) localizado  na barra de 

ferramentas do WIDapp. A janela da Figura 18 será exibida informando ao utilizador que um novo 

projeto será aberto alertando que ele deve salvar o atual projeto antes de continuar o procedimento. 

 

Figura 18 - Janela de aviso antes de abrir um projeto 

 

Existe duas possibilidades nessa janela, se clicar no botão Cancel a operação será finalizada, caso o 

utilizador escolha o botão Yes a janela Open será apresentada. 

 

Figura 19 - Janela de dialogo para abrir um projeto 

 

Nessa janela da Figura 19 o utilizador analista deverá procurar o local, onde o projeto que deseja abrir 

foi salvo anteriormente, normalmente localizado em alguma pasta, selecione o projeto que deseja abrir, 
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clicando sobre ele, e em seguida clique no botão Open . O projeto será exibido conforme 

mostra um exemplo na Figura 20. 

 

 

Figura 20 - Projeto aberto ou carregado 

O projeto será carregado, possibilitando ao utilizador analista continuar o trabalho de construção do 

projeto WID. Observe que no rodapé temos a informação sobre local onde se localiza a pasta onde o 

arquivo se encontra e o nome do arquivo que está sendo trabalhado, conforme detalhe da imagem 

apresentada na Figura 21. 

 

Figura 21 - Rodapé com informação sobre local e nome do arquivo 

 

3.6 Salvando um projeto no WIDapp 

Para salvar qualquer projeto o usuário analista deve clicar no botão   localizado  na barra de 

ferramentas do WIDapp. A janela da Figura 22 será exibida solicitando que seja informado a pasta e o 

nome do arquivo. Embora a opção Save as Type esteja disponível para alteração o utilizador analista 

não deve alterar essa informação, pois ela já está configurada como WID file e deve assim permanecer. 

Outra configuração que deve ser mantida é a Endconding que já vem com a opção ANSI como estado 

padrão. ANSI é a sigla para American National Standards Institute que é uma organização 
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particular  sem fins lucrativos que tem por objetivo facilitar a padronização de trabalhos. A alteração 

dessas informações impossibilitara o WIDapp em reconhecer o arquivo e/ou remontar o projeto. 

 

Figura 22 - Janela de dialogo salvar 

 

Nas próximas versões pretendemos inibir a possibilidade do utilizador em alterar as opções Save as 

Type e Encoding. 

3.7 Imprimindo um projeto no WIDapp 

Para imprimir o projeto basta clicar no botão  localizado  na barra de ferramentas do WIDapp. O 

projeto será mostrado da forma que será impresso, essa janela (ver exemplo na Figura 23) auxilia a 

visualização do trabalho para concluir a operação basta o utilizador clicar no primeiro botão no canto 

superior esquerdo que a impressão será efetivada. 
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Figura 23 - Janela de impressão 

 

Essa janela ampla permite uma rápida visualização da forma que sairá na impressora. A impressora 

que ira imprimir o projeto é a impressora que estiver definida como padrão no Windows, mas o 

utilizador pode alterar essa impressora dentro do WIDapp, através do botão seput que vamos abordar 

mais adiante.  

3.8 Workstation 

A workstation retrata uma entidade que possui operações que normalmente alteram de alguma forma 

o produto, também conhecidas com Estação de Trabalho. Uma workstation pode ser uma máquina, 

um posto de trabalho manual, ou um conjunto bem definidos de máquinas e pessoas associadas. As 

variáveis para representar a workstation são o tempo disponível para produção num turno ou num dia, 

abreviada em TDP ou Operation Time Day e a quantidade requerida para um turno ou para um dia, 

denominado QR ou Daily Quantity. Com essas duas informações o WIDapp calcula o TaktTime ou 

Tempo Takt10. 

 

          

Figura 24 - Estação de Trabalho incluída no projeto 

 

                                                 

10
 Takt é um termo inspirado do termo alemão taktzeit onde takt significa compasso e zeit significa tempo. 



 

52 

Esses valores definem a altura do ícone como mostra a Figura 24. O Tempo da Estação TE, é a 

capacidade de se produzir os produtos no WIDapp esse valor é recebido no campo Ideal Station Time. 

A largura do bloco é o WIP “work in process” representa a quantidade de produtos em processamento 

ou em espera para serem processados. Todos esses dados são inseridos pelo analista utilizador na 

janela Object Properties, conforme a Figura 25 apresenta. O limite quantitativo de estação de trabalho 

possíveis para um projeto, está associado ao limite de objetos inseridos em um projeto, estando nesse 

momento quantificado em 100 objetos, esse limite é basicamente uma forma de prevenir eventuais 

falhas no software, quando submetido a elevados graus de processamento, estando ainda em fase de 

evolução e aperfeiçoamento, essa limitação entra apenas como um fator de prevenção a falhas. Esse 

número nos parece bem razoável uma vez que durante a fase de construção e aperfeiçoamento desse 

software não encontramos trabalhos realizados com mais objetos que impossibilitasse a sua 

reprodução no WIDapp. Na figura 12 temos todas as propriedades que devem ser alimentadas pelo 

analista utilizador.  

 

Figura 25 - Detalhe das variáveis da workstation 
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A propriedade Name serve para identificar o objeto, é através dela que o analista utilizador a identifica 

e interage, essa propriedade vem com um nome sugerido pelo WIDapp, mas deixando a critério do 

analista utilizador alterar conforme conveniência.  

As propriedades Planned Stops, Unplanned Stops, Speed Loss, Quality Loss, são utilizados quando 

selecionada a opção OEE (Overall Equimpent Effectveness). OEE é um indicador que realiza cálculos 

baseado em dados que são monitorados pela empresa através de Sistemas de Supervisão e Aquisição 

de Dados, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Basicamente são sistemas capazes de 

coletar variáveis dos equipamentos de alto custo cuja capacidade de utilizar até o limite é uma 

prerrogativa perseguida. As propriedades Planned Stops, Unplanned Stops, Speed Loss, Quality Loss 

mostram o que nos impede de utilizar o equipamento de forma eficaz durante 100% do tempo 

disponível de produção. Na Figura 26 temos a workstation com dados OEE integrada. 

 

Figura 26 - Workstation com OEE 

 

As propriedades scale V e Scale H, são relacionadas a escala vertical e horizontal e determinam o 

tamanho do bloco. Elas são úteis quando os valores encontrados são muito grandes ou pequenos 

demais, ocupando muito espaço ou pouco espaço inviabilizando a leitura dos dados, de qualquer 

maneira a escala possibilita ao analista alterar a forma da workstation sem comprometer o objetivo do 

diagrama de se comunicar visualmente com o observador. Para aumentar a escala basta aumentar o 

valor que a imagem será reformatada e uma nova imagem sera exibida maior que a anterior e para 

diminuir a imagem basta colocar valores inferiores a um e superiores a zero por exemplo (0.5).  
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Os botões Exit e Confirm, trabalham para complementar a ação exercida, ao clicar no Confirm os 

dados que foram informados serão aplicados a imagem e a janela sera fechada. Já o botão exit ignora 

os valores alterados preservando os valores anteriores e fechando a janela ao ser clicado. 

 

Figura 27 - Workstation com OEE aplicado 

 

As cores da workstation nessa versão não podem ser alteradas (Figura 27), mas essa implementação 

como parâmetro alterável é considerada em versões futuras do WIDapp, ou seja, a flexibilidade das 

cores vai ficar a cargo do analista utilizador. 

3.9 Arrow 

A Seta é o próximo objeto que vamos abordar ela representa o esforço com transporte dentro do 

diagrama WID. As setas podem ser manipuladas em 4 posições básicas, e podem apontar para cima, 

para baixo para a esquerda e direita. Em implementações futuras poderemos trabalhar a manipulação 

da seta em mais direções, mas devido ao tempo desse trabalho fixamos em 4 as possibilidades. A 

possibilidade de alterar a cor definida como padrão também pode ser redefinida (ver Figura 28). 

     

Figura 28 - Detalhe da opção de direcionamento e cor 
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Outros parâmetros disponibilizados são a propriedade name, que segue o mesmo princípio da 

workstation, sendo alterável conforme procura do analista utilizador e que serve para identificação 

desse objeto no projeto. 

Duas propriedades são elementares a Daily Quantity ou Quantidade Requerida (QR) e Distance ou 

Distancia (D) elas fornecem a informação Transport Effort ou Esforço de Transporte (ET) o resultado 

dessa multiplicação determinará a largura da seta. E a largura da seta, tão grande ou larga ela for, 

representa desperdícios, proporcionando uma eficiente comunicação visual, principio do diagrama 

WID. O esforço atribuído em movimentações de materiais que ocorrem em uma unidade de produção, 

podem ser assim facilmente identificados e interpretados como oportunidades de melhoria para o 

sistema produtivo. 

Para completar o analista ainda tem à disposição mais duas propriedades o width e heigth, referente a 

altura e a largura da seta, que podem ser alteráveis propiciando uma melhor disposição do desenho no 

diagrama. Essa disposição dos objetos podem seguir duas regras: podem representar as diferentes 

rotas de fabricação de diferentes produtos ou o layout da unidade de produção. 

3.10 Label 

A Label serve para que se possa adicionar um texto ao projeto, podendo ter várias utilidades como, por 

exemplo, datar o projeto, identificar o autor, atribuir um título ou quaisquer outras informações que o 

analista utilizador entender como conveniente (ver Figura 29). A Largura do texto está limitada a 100 

carateres e podem contem carateres especiais tais como @#& etc... O analista pode colocar quantas 

Label no projeto quantas entender necessárias sendo apenas limitado ao número total de objetos que o 

WIDapp suporta nessa versão. Para conseguir incluir uma Label basta clicar no botão   localizado 

na barra de ferramentas denominada de setor 1. 
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Figura 29 - Detalhe da inclusão de uma Label no projeto 

A propriedade Name também está a disposição, sendo indicado a substituição do nome sugerido para 

algo que faça sentido ao analista utilizador, como por exemplo se o objetivo da Label é datar o 

documento então ele pode alterar a propriedade Name para algo tipo “dataprojeto” essa referência do 

nome com sua aplicabilidade ajudará na interação com a ferramenta. As outras propriedades 

disponibilizadas são Font Name, Font Size e Font Color, e se referem ao tipo da Fonte, tamanho e cor, 

respectivamente. 

3.11 Grafic 

O gráfico é um objeto muito útil pois possibilita a inclusão de dados pertinentes quanto a eficiência da 

unidade produtiva observada, considerando o tempo gasto pela Mão-de-obra disponível (ver Figura 30). 

Ela possui um total de 9 propriedades acessível ao analista utilizador do WIDapp. A primeira é o Name 

do objeto, e segue a mesma regra dos demais objetos já listados nesse trabalho às outras oito 

propriedades presentes são: Production, Admin, Transport, Support, Maintenance, Metrologia, Other e 

por fim a propriedade Not Present, elas remetem respectivamente a Produção, Administração, 

Transportes, suporte, manutenção, Metrologia, Outros e Ausentes. 
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Figura 30 - Gráfico representando a utilização da Mão-de-obra 

Observamos que temos informações que acrescentam valor ao produto e outras que nada 

acrescentam, e que são, consideradas como desperdício. A visualização gráfica mostrando as 

percentagens de tempo de mão-de-obra gastos nas variadas formas, simplifica o processo de 

percepção e diagnósticos das unidades produtivas, sendo um instrumento gerencial singular. 

3.12 Table 

O WID utiliza um conjunto de símbolos que facilita o processo de compreensão e identificação de 

desperdícios. Sendo muito mais eficaz devido à sua capacidade visual e a tabela com os indicadores 

de desempenho, apresentada na Figura 31, cumprem mais uma parte dessa tarefa, pois apresentam 

um resumo dos indicadores de desempenho globais da unidade de produção observada.  

 

Figura 31 - Tabela de desempenho global 
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Para conseguir incluir uma tabela basta clicar no botão   localizado na barra de ferramentas 

denominada de setor 1. As propriedades, apresentadas na Figura 32 que estão disponíveis são Name, 

Productivity, Workforce Utilization, Throughput Time, Value added Ratio, Transport Effort, System 

Efficiency, Smoothness Index, respectivamente temos Nome, Produtividade, Força de Trabalho 

Utilizado, Tempo de Atravessamento, Rácio do Valor Acrescentado, Esforço com Transportes, Eficiência 

do Sistema, Índice de Planura. 

 

Figura 32 - Detalhe das propriedade da Tabela de Desempenho Global 

 

3.13 Man 

Na maioria das unidades produtivas, sempre temos pessoas exercendo alguma atividade e devemos 

inclui-las no diagrama, para conseguir a imagem de homens basta clicar no botão   localizado na 

barra de ferramentas. O analista deve arrastar a imagem e posiciona-la onde entender ser mais 

apropriado e que cumpra seu objetivo primário de representar pessoas trabalhando, no exemplo da 

Figura 33, acrescentamos um objeto Man e posicionamos sobre uma workstation, para representar 

que aquela unidade produtiva possui 3 homens associados com as atividades desenvolvidas. As 

propriedades que estão disponíveis são apenas 3 sendo Name, ManTheAmout, ManColor 

respectivamente temos Nome, quantidade de homens, Cor do objeto. 
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Figura 33 - Homens associado a workstation 1 

 

A quantidade de homens que inicialmente são inseridas no projeto esta definida em 3, mas basta o 

analista utilizador redefinir esse valor para a quantidade desejada.  

3.14 Routes 

As rotas são uma das parametrizações mais significativas, pois elas influenciam cálculos relacionados 

ao tempo de atravessamento, cada rota possui um valor e pode ser usado o valor máximo ou uma 

média ponderada. A parametrização dessa janela em destaque na Figura 34 mostra a simplicidade da 

utilização dessa parametrização, basta o analista escolher as Workstations que estão disponíveis na 

Object list, selecionando as quais fazem parte da rota, e uma vez selecionadas as Workstation ficam 

dispostas na Object Select, formando assim as rotas. O analista utilizador pode inserir quantas rotas 

forem necessárias para que o WIDapp calcule os valores de referência.  
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Figura 34 - Detalhe da Route 

 

Esse objeto do WIDapp não é visual, ou seja, ele não fica representado no diagrama como imagem, 

mas cumpre um papel fundamental no cálculo dos valores que estão associados a unidade produtiva. 

3.15 Setup 

Essa janela tem como fundamento o apoio e parametrização do software, suas funcionalidades não 

foram todas construídas, atualmente temos funcionando a parametrização da impressora, onde o 

utilizador do WIDapp pode selecionar qualquer impressora disponível no Windows para fazer a 

impressão do projeto (ver Figura 35). Implementações futuras ampliarão essas funcionalidades 

podendo haver escolha das cores utilizadas na workstation, definidas pelo próprio utilizador como um 

recurso interessante. Entre outros que se façam necessários para a boa interação entre o utilizador e a 

ferramenta.   

 

Figura 35 - Janela de Seput em detalhe 
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3.16 Information 

Reservamos a janela apresentada na Figura 36, para incluir informações relevantes para o analista 

utilizador ter uma boa fonte de informações e tirar duvidas sobre o manuseio da ferramenta. Ao clicar 

no botão   localizado na barra de ferramentas o WIDapp apresenta a janela da figura 24 onde o 

utilizador pode tirar duvidas quanto a utilização do software. 

 

Figura 36 - Janela Information em destaque 

As informações disponíveis nessa janela ainda não estão totalmente prontas, isso vai ser um trabalho 

realizado, ao longo do tempo, junto aos analistas utilizadores de forma que possa ser uma referência 

para atender todas as dúvidas operacionais do software. Trata-se de um trabalho minucioso e 

detalhista onde a implementação demanda muito tempo para ser construído. Entendemos que não é 

algo essencial para a versão que sustenta esse trabalho, futuramente temos a pretensão de 

transformar o WIDapp mais que uma proposta de solução para a construção de diagramas WID, mas 

sim, em uma ferramenta profissional, nesse caso a implementação completa dessa janela passa a ser 

parte fundamental em sua composição.  
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4. APLICAÇÃO DO WIDAPP  

Ao se trabalhar com a criação do diagrama WID (Wast Identification Diagrams) o profissional 

responsável pela diagramação necessita usar ferramentas computacionais como, por exemplo, o 

Microsoft Visio; sendo este o mais utilizado até o momento, porém esse profissional ao trabalhar com 

essa ferramenta se depara com uma série de dificuldades, tornando o exercício da sua função mais 

desgastante e procurando muito tempo para a execução da tarefa simples de desenhar o diagrama. 

Note que estamos falando sobre a montagem da figura do diagrama e não da coleta e observação das 

unidades produtivas. Podemos afirmar que praticamente inviabiliza a construção desse diagrama, o 

tamanho esforço exigido, devido a uma série de características particulares inerentes ao diagrama WID, 

que iremos abordar detalhadamente. 

Durante o ato de desenhar o diagrama observamos que o analista precisaria organizar cada um dos 

elementos gráficos em justas disposições, respeitando uma lógica sequencial que representa o sistema 

produtivo. Percebemos a Workstation como sendo o principal elemento que determina a disposição das 

figuras no contexto do diagrama. Outro fator é a percepção do espaço ocupado pelo conjunto dos 

shapes ou imagens, que deve ser considerado antes do início da construção do diagrama, pois o 

tamanho das figuras deve estar adequado para poderem ser impressas.  

A manipulação dos shapes ou imagens se torna ainda mais difícil para usuários com pouca experiência 

na ferramenta Visio da microsoft, por exemplo, os dados levantados durante trabalho de observação 

das unidades produtivas, são trabalhados em valores de tempo, ou seja, minutos ou segundos, e a 

dimensão dos blocos devem seguir unidades de medidas como centímetros ou milímetros, esse 

cálculo fica a cabo do analista diagramador, sendo extremamente delicada e trabalhosa pois a 

proporcionalidade das figuras são premissas do diagrama, ou seja, se tivermos duas workstation uma 

com Shift Takt Time de 4 min e outra com 2 minutos, a segunda workstation tem que ser exatamente 

a metade do tamanho da primeira, no sentido vertical. E se for necessário colocar novos elementos, ou 

seja, adicionar mais workstation, devido a regra da proporcionalidade, o analista se deparara com um 

considerável esforço manual, pois a ferramenta segue seu próprio padrão de redimensionamento, que 

é um tanto limitado considerando à necessidade peculiares do diagrama WID. 

A identificação do tamanho seja ela centímetros ou milímetros, das estações de trabalho também não 

é facilmente identificada, tendo o diagramador um esforço enorme para identificar essas dimensões. 

Se considerarmos usuários iniciantes, o tempo de adaptação para o correto dimensionamento dos 

shapes ou imagens, passa a ser algo que conspira para inviabilizar o trabalho. 
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O Microsoft Visio, possui o conjunto de shapes (imagens) que possibilita a construção do diagrama 

WID, o fato de possibilitar não significa, facilidade de construir o diagrama WID. O analista diagramador 

terá que trabalhar muito para que cada figura fique de acordo com os valores dimensionais 

apropriados. Quando percebemos a integração com OEE, o grau de dificuldade aumenta drasticamente 

e isso pode acrescentar horas na elaboração do desenho do diagrama, ou mesmo dias de trabalho, até 

a conclusão do desenho do diagrama.  

Devemos considerar também o trabalho exercido para nominar os valores de tempo que configuram 

principalmente a workstation com OEE, os valores de Shift Tack Time, Planned Takt Time, Usefull Takt 

Time, Usefull Station Time, Ideal Station Time, deve ser dimensionados individualmente em cada 

estação de trabalho, considerando ainda, que Quality Loss e o Speed Loss são valores trabalhados em 

percentagem cabe ao diagramador encontrar a dimensão através de cálculos manuais para poder 

desenhar o diagrama no MS visio, pois o WID tem em seu princípio a visualização informativa 

considerando principalmente as dimensões das estações de trabalhos.  

Para exemplificar o esforço para se construir o diagrama WID vamos mostrar detalhadamente a 

construção de uma estação de trabalho, para isso consideraremos as seguintes informações: 

 

 

 

- 

 

Estes dados são coletados no sistema produtivo observado pelo analista treinado para esse trabalho, 

uma vez superado essa etapa, a primeira coisa que precisa ser feita é estabelecer uma métrica ou 

valores de referência, entre tempo/centímetros e unidade/centímetros para podermos desenhar o 

cubo. Nesse exemplo vamos usar para a altura do bloco 1 seg = 1 mm e para a largura do bloco 1 uni 

= 1 mm, para concluir a profundidade podemos estabelecer que 20 min = 1 cm. Esses valores de 

referência podem ser alterados conforme entendimento do analista, a exigência aqui está relacionada a 

padronização, ou seja, uma vez definido esses valores, eles devem ser utilizados para desenhar todas 

as Estações de Trabalho do projeto, porque o diagrama WID utiliza a grandeza das figuras (icons) como 

forma de comunicação visual, garantir a exata correlação das imagem para uma perfeita interpretação 

da eficiência produtiva por parte dos gestores é o objetivo do diagrama WID. 

TDP = 8 horas (Tempo disponível de Produção) 

QR = 120 unidades (Quantidade Requerida) 

PP = 1 hora (Paradas Programadas)  

PNP = 30 min (Paradas Não Programadas) 

TE = 1 min (Tempo da Estação) 

WIP = 410 uni  

SETUP = 20 min  

PQ = 20% (Perda por Qualidade)  

PV = 10% (Perda por Velocidade) 
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Figura 37 – Janela de Seput em detalhe 

Uma vez definido a altura, largura e profundidade do bloco, vamos calcular os valores de OEE, 

iniciaremos pela: Paradas Programadas e em seguida as Paradas não Programadas.  

 

 

Figura 38 – Detalhe da Estação de Trabalho com as dimenções da PP 

Depois disso podemos calcular o valor da cota lateral denominada Useful Tack Time (UTT), conforme 

figura abaixo. 

 

Figura 39 – Detalhe da Estação de Trabalho com as dimenções da UTT 

Calculando Paradas Programadas (PP) 
PP = 3.600seg TDP = 28.800seg QR = 120uni 
PP = TT – ((TDP – PP) / QR) 
PP = 240 – ((28.800 – 3.600) / 120)) 
PP = 30 seg = 0,5 cm 
 
Calculando Paradas Não Programadas (PNP) 
PNP = 1.800seg TDP = 28.800seg QR = 120uni 
PNP = TT – ((TDP – PNP) / QR) 
PNP = 240 – ((28.800 – 1.800) / 120)) 
PNP = 15seg = 0,25 cm = 0,25 cm 

 

TE = 1 min = 1 cm 

 

Calculando o Takt Time 
 
TT    = TDP/QR  
TDP = 28.800seg QR = 120uni 
TT    = 28.800/120    
TT    = 240 seg/uni ou 4 min = 4cm 
 
WIP = 410 uni = 4,1 cm 
 
SETUP = 20 min = 1 cm 

Calculando Usefull Takt Time (UTT) 
 
UTT = TT – PP – PNP 
UTT = 240 – 30 – 15 
UTT = 195 seg = 3,25 cm 
 
Shift Takt Time (STT) 
 
STT = TT 
STT = 240 seg = 4 min = 4 cm 
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Agora vamos calcular a Perda por Qualidade (PQ) e também a Perda por Velocidade (PV) e por fim a 

Capacidade Disponível (CD) 

 

 

Figura 40 – Detalhe da Estação de Trabalho com as dimenções da PQ,PV e CD 

 

Para concluir vamos calcular o valor da cota lateral denominada Useful Station Time (UST), e 

incluiremos a Ideal Station Time (IST) concluindo assim todas as dimenções do bloco, o desenho da ET 

(Estação de Trabalho), pode ser conferido conforme figura abaixo. 

 

 

Figura 411 – Detalhe da Estação de Trabalho concluída 

 

A inexistência de uma aplicação capaz de desenhar automaticamente esse diagrama garantindo  a 

exata correlação e a dimensão da figura, demonstra a  extrema dificuldade de representar o diagrama 

Calculando Perdas por Qualidade (PQ) 
PQ = 20% TE = 60seg 
PQ = 60*0.2 
PQ = 12 seg = 0,2 cm 
 
Calculando Perdas por Velocidade (PV) 
PV = 10% TE = 60seg 
PV = 60*0.1 
PV = 6 seg = 0,1 cm 
 
Calculando Capacidade Disponível (CD) 
CD = TT – (PP+PNP+PV+PQ+TE) 
CD = 240 – (30+15+6+12+60) 
CD = 117 seg = 1,95 cm 
 

Calculando Useful Station Time (UST) 
 
UST = TE + PQ + PV 
UTT = 60 + 12 + 6 
UTT = 78 seg = 1,3 cm 
 
Ideal Station Time (IST) 
 
IST = TE (Tempo da Estação) 
IST = 60 seg = 1 cm 
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WID. E se considerarmos o tempo de construção e o alto grau de exposição ao erro, são obstáculos 

severos na popularização do diagrama WID. Quando raciocinamos que o WID utiliza a grandeza das 

figuras como forma de comunicação visual, nesse sentido a precisão do desenho passa a ter papel 

fundamental para sua eficácia e comprovam a relevância desse trabalho. 

O Visio, sendo a atual e principal ferramenta para desenhar o diagrama WID, não possui os recursos 

adequados e podemos apresentar diversas dificuldades além dessas ja tratadas, por exemplo a forma 

de encontrar a proporção ideal de cada Workstation, pois esta ferramenta de trabalho não disponibiliza 

explicitamente a opção adequada para realizar alterações personalizadas em suas dimensões, onde o 

usuário analista, através de sua própria avaliação visual, procura mensurar as dimensões de cada 

bloco utilizando-se do recurso régua que fica na parte superior e esquerda. Além disso, uma vez que o 

desenho (diagrama) necessite de ajustes gerais, ou seja, todas as workstations redimensionadas, o 

usuário teria que clicar em cada estação segurando sempre a tecla Control (CRTL) e executar a ação 

de redimensionamento, que seria o clicar e arrastar do mouse do conjunto das figuras selecionadas. 

Sendo assim, ele teria de repetir esse processo toda vez que precisasse modificar algo relacionado às 

dimensões gerais do desenho. 

Outra questão que deve ser abordada e a questão de se criar um novo diagrama partindo de um já 

existente. Isso pode acontecer por exemplo quando quisermos comparar o estado atual com o estado 

futuro. O diagramador nesse caso não teria problemas para aproveitar as disposições dos shapes ou 

imagem, mas teria que refazer em quase sua totalidade a workstation caso a percentagem de quality 

loss fosse alterada, se imaginarmos que planned stops, unplanned stops, avaliable capacity, speed loss 

e quality loss, sofressem alterações, basicamente toda o trabalho de cálculo e redimensionamento da 

figura teria que ser refeita.  

Imagine o tempo gasto para a reconstrução somente de uma workstation do diagrama, agora considere 

as possíveis alterações de N`s estados futuros. Como é possível de se notar, o analista diagramador 

teria que fazer um esforço considerável levando em conta quantos parâmetros teriam de ser alterados 

manualmente.  

Devemos salientar que a exposição ao erro aumenta, em trabalhos que procuram muita atenção em 

longos períodos de tempo, ou seja, outro fator extremamente importante a ser considerado é a 

vulnerabilidade exponenciada, ao erro em cascata, ou erro sistêmico, em que o diagramador fica 

exposto durante essa atividade, pois o diagrama considera as dimensões como fatores determinísticos 

sobre sua eficiência produtiva. Essa prerrogativa do diagrama WID de trabalhar a comunicação visual, 
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tendo por princípio a facilidade de interpretação pelos gestores, o torna tao singular em sua proposta, 

sendo uma das suas qualidades, mas sem a ferramenta adequada essa prerrogativa passa a ser um 

ponto crítico do processo de construção do diagrama. 

No WidApp temos diversas ações que facilitam a criação de uma Workstation; que é praticamente 

automática no que se refere a definição das proporções dimensionais, oferecendo ao analista uma 

facilidade na modificação dos dados estruturais de cada workstation do diagrama, uma vez que o 

próprio software faz os cálculos de proporcionalidade referente as dimensões que compõe um 

diagrama WID. Através de uma janela denominada Object properties temos a possibilidade de informar 

dados como Operation Time Day, Daily Quantity, Ideal station Time, Setup, Wip, Planned Stop e 

Unplanned Stops, speed loss, quality loss e scale V e H, que uma vez informada, é capaz de construir 

automaticamente a workstation respeitando as dimensões que as valores representam.  

A minimização ao erro de construção do desenho são evidentes assim como a drástica diminuição do 

tempo para construir o diagrama. A possibilidade de criar estados futuros, com base em diagramas 

desenhados anteriormente, são simplificados e muito tempo economizado. 

Ainda relacionado com as proporções, essa ferramenta visa tornar simples e prática a criação de 

diagramas WID integrada ao OEE, se encarregando por completo da parte gráfica e fazendo com que o 

analista se responsabilize apenas pela inserção de dados, facilitando o exercício de sua função. 

A escala pode ser alterada que todas e a regra da proporcionalidade é mantida pelo WIDAAP  

Foi construída a tabela com avaliações das ferramentas atribuindo um valor de 1 a 5, onde 1 

corresponde ao menor desempenho e 5 corresponde ao maior desempenho. Essa é uma tentativa 

para avaliar e comparar as ferramentas relatadas anteriormente de acordo com os seguintes critérios: 

(1) Tempo de construção do diagrama WID; (2) Minimização de exposição a falhas na construção do 

desenho; (3) Alteração dimensionais nas figuras – redimensionamento; (4) Layout simplificado; (5) 

Marcadores OEE automáticos; (6) Impressão em papel; (7) Portabilidade de trabalhar com a imagem 

em documentos texto; (8) Facilidade para adaptar estados futuros. O "TOTAL" representa a soma das 

pontuações de cada critério individual, onde tentamos comprovar a eficiência e a eficácia de cada 

ferramenta considerando a construção de diagramas WID e baseado na metodologia científica de 

estudo de caso que norteia esse trabalho. As descrições detalhadas dos objetivo de cada critério são as 

seguintes: 

 “Tempo de construção do diagrama” tem como objetivo mensurar a quantidade de horas 

procurada para a construção do diagrama.  
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 “Minimização de exposição a falhas na construção do desenho” tenta analisar o risco 

durante a construção do diagrama, uma vez ele considera as dimensões proporcionais 

das figuras como fator informativo.  

 “Alteração dimensionais nas figuras – redimensionamento” considera a necessidade de, 

durante o processo de construção do diagrama, ter que redefinir os tamanhos de cada 

figura resguardando as regras de proporcionalidades, de forma, por exemplo, encontrar o 

melhor ajuste possível para imprimir em uma única pagina de papel.  

 “Layout simplificado” tem como função medir a facilidade e praticidade operacionais no 

manuseio das ferramentas.  

 “Marcadores OEE automáticos” visa mostrar as camadas Planned Stops, Unplanned 

Stops, Avaliable Capacity, Speed Loss, Quality Loss, das unidades produtivas.  

 “Impressão em papel” refere-se ao ato de imprimir o documento fisicamente.  

 “Portabilidade de anexar a imagem do diagrama em documentos texto”, queremos com 

esse critério dimensionar a facilidade de utilizar a figura do diagrama em documentos ou 

artigos escritos em editores de texto, como por exemplo, o MS Word ou em apresentações 

com MS Power Point, entre outros.  

 O ultimo critério dessa tabela é a “Facilidade para adaptar estados futuros”, queremos 

nesse item mensurar a facilidade de construção de um diagrama partindo de outro já 

existente.  

Da comparação efetuada resultou a apreciação apresentada na Tabela 1 de onde se observa que o MS 

Visio resulta melhor nos critérios de impressão e da portabilidade. Em todos os outros critérios a 

aplicação desenvolvida neste projeto, o WIDapp, resulta bastante melhor. Em termos globais o WIDapp 

consegue um valor de 34 pontos em 40 possíveis enquanto o MS Visio consegue apenas um valor 

global 18 pontos nos mesmos 40 possíveis. 

 

Tabela 1- Comparação entre as ferramentas 

 MS Visio WIDapp 

1.  Tempo de construção do diagrama WID 1 5 

2.  Minimização de exposição a falhas na construção do desenho 1 5 

3. Alteração dimensionais nas figuras - redimencionamento 2 5 
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4. Layout simplificado  2 5 

5. Marcadores OEE automáticos 0 5 

6. Impressão em papel 5 3 

7. Portabilidade de anexar a imagem do diagrama em 

documentos texto 

5 1 

8. Facilidade para adaptar estados futuros 1 5 

TOTAL 18 34 

 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada. é apresentado um modelo de um caso real, de uma 

empresa do ramo da injeção plástica, construído utilizando o MS Visio e na  

43 temos o mesmo modelo sendo reproduzido pelo WIDapp. Podemos observar que o WIDapp é capaz 

de reproduzir com facilidade o modelo em causa tendo somente a limitação das dobras das setas, mas 

mesmo com essa limitação, isso não prejudica a representação do diagrama.  

 

 

Figura 42 – Reprodução de WID construído em MS Visio 
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Observamos que o gráfico de pizza inserido na Erro! Fonte de referência não encontrada.42 foi 

construído no MS Excell e transportado para o MS Visio, ou seja, no MS Visio não tem todas as 

ferramentas para representar o diagrama WID, no WIDapp todos os elementos necessários para a 

construção do WID foram contempladas e são inseridas no projeto de forma fácil e rápida.  

Segundo a opinião de um dos mais experientes pesquisadores envolvidos na construção do diagrama 

WID de casos reais, o tempo gasto em média para desenhar um WID utilizando o MS Visio e o Excell, 

pode ultrapassar fácil 16 horas de trabalho, ainda segundo ele, são necessárias no mínimo 8 horas 

dependendo da empresa para levantar informações das unidades produtivas, e uma semana para 

levantar dados de eficiência, para alimentar o gráfico pizza. Percebemos com essa informação o 

quanto impacta o processo de desenhar o WID no contexto de elaboração do trabalho. Podemos com o 

WIDapp resolver esse problema, facilitando, simplificando o trabalho de representar unidades de 

produção e garantindo sua eficiência visual, diminuindo a exposição ao erro e reduzindo drasticamente 

o tempo disponibilizado na elaboração do diagrama e teremos também uma redução dos custos para a 

execução de serviços associados a essa tarefa. 

 

Figura 43 – Mesmo projeto desenvolvido no WIDapp 
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5. CONCLUSÕES 

Muitas idas e vindas, reformulação e muito algoritmo construído descartado, o tempo investido para a 

construção desse aplicativo foi algo surpreendente cansativo. Nas etapas de Codificação, ou seja, a 

tradução das funcionalidades definidas em uma linguagem de programação, considerando a fase de 

conceção, demandou muita pesquisa, considerando os aspetos gráficos inerentes ao projeto. 

Este trabalho apresentou um software capaz de criar diagramas baseado no modelo WID. O software 

supera a grande dificuldade em criar figuras em escala, e também simplifica o processo de construção, 

um dos fatores decisivos para que o diagrama WID atinja mais adeptos pelo mundo. 

Planejar, agir, acompanhar e reagir, são 4 etapas de um ciclo que possibilita a melhoria e a 

maturidade do software. Esse trabalho não acaba aqui, na verdade ele esta começando, podemos ser 

considerado apenas como um embrião, fazendo uma associação ao estado atual, quando 

consideramos todas as possibilidades de melhoria, esse exercício reflexivo nos habilita e nos inspira a 

perceber a potencialidade desse aplicativo. 

A contribuição desse trabalho materializado no software WIDapp, gera a expectativa que muitas 

empresas passem a adotar o WID como modelo para representar as suas unidades de produção, 

desperdícios e desempenhos e o WIDapp como software de apoio a esse trabalho. 

O tempo disponível para a construção desse projeto foi sem dúvida um fator que tivemos que 

considerar em virtude da complexidade do tema. As limitações descritas nesse trabalho com referência 

à abordagem da ferramenta WIDapp pretende-se ser equacionadas quando estender ao doutorado. 

Essa dissertação somado as 3.000 linhas de código fonte construídos demostram a dimensão do 

esforço para atingirmos o estado atual, que colabora em sua especificidade, para a amplitude do 

conhecimento proporcionada pela originalidade do diagrama WID, que advém principalmente em sua 

forma visual, onde as dimensões dos seus símbolos representam informações relevantes sobre uma 

unidade de produção, nesse sentido o WIDapp sendo uma ferramenta facilitadora capaz de reproduzir 

esse diagrama, proporciona ao diagrama WID, que ele seja de fato uma ferramenta alternativa e muito 

mais eficaz do que as existentes no mercado. 
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Contudo, valeu a pena tanto esforço, pois, conseguimos criar um software capaz de construir uma 

workstation11 em minutos, facilitando exponencialmente o desenvolvimento do diagrama. Tivemos como 

meta automatizar todos os diversos cálculos do diagrama, mas nessa versão, optamos em deixar 

alguns de fora para posterior implementação, por exemplo, o cálculo de rotas se deu principalmente ao 

tempo disponível para a conclusão da monografia, embora o programa seja capaz de trabalhar com 

rotas simples, elas não estão sendo usadas, cabe ao analista usuário da ferramenta calcular e inserir 

esses valores manualmente no diagrama. 

 

                                                 

11
 Termo em inglês para Estação de Trabalho, nesse contexto retrata um posto de trabalho. 
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