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RES UMO  

As equipes de competição estudantis de engenharia têm uma significativa importância 

no crescimento profissional dos alunos, principalmente por permitir o desenvolvimento de 

trabalho em equipe, a proatividade e a responsabilidade. Com isso, estas equipes buscam o 

aperfeiçoamento de seus protótipos, melhorando a eficiência do projeto desde a sua concepção 

até a participação nas provas. A Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense  

possui várias equipes de competição estudantis, sendo uma delas a The Myths Brazil, que 

desenvolve um protótipo de veículo biposto movido a tração humana, capaz de locomover-se 

em vários tipos de terreno.  Esta equipe visa participar da competição internacional chamada 

NASA Human Exploration Rover Challenge em Huntsville, Alabama, EUA. Por se tratar de 

uma equipe recém formada, há dificuldades na comunicação entre os membros, com falha na 

transferência de informações desde a concepção do projeto até o início da fabricação do veículo. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é aplicar conceitos do lean office na etapa de 

desenvolvimento do protótipo rover da equipe The Myths Brazil, visando identificar os 

desperdícios e sugerir melhorias nas diferentes etapas de projeto conceitual. Foi elaborado o 

mapeamento do fluxo de valor do estado atual da etapa de projeto, identificando os desperdícios 

abordados pelo lean office. Em seguida, foram sugeridas melhorias utilizando ferramentas do 

lean e elaborado o mapa do estado futuro. De acordo com os resultados do mapeamento do 

fluxo de valor e as ações propostas para reduzir cada tipo de desperdício identificado, a redução 

do lead time da etapa de projeto pode ser de 61%.  

Palavras-chave: lean office, desperdícios, mapeamento do fluxo de valor, equipes estudantis, 

projeto Rover. 
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ABS TRACT  

Student engineering competition teams have a significant importance at the student’s  

professional development due to the encouragement of teamwork, proactive approaches, and 

responsibility. Therefore, the teams seek to improve their prototypes, improving the efficiency 

of the project from its conception to its track run in the competition. The Engineering School 

of Universidade Federal Fluminense has several student competitions teams and one of them 

is The Myths Brazil, which develops a prototype of a two-seater human-powered vehicle 

capable of moving on various types of terrain. This team aims at participating in the 

international competition called NASA Human Exploration Rover Challenge in Huntsville, 

Alabama, USA. Because the team is new and inexperienced, its members had communication 

issues causing poor information transfer among them from the project’s conception to the 

beginning of the vehicle’s manufacture. In this context, the objective of this final paper is to 

apply lean office concepts to The Myths Brazil team in order to identify possible sources of 

waste and suggest ways to improve the design stages. To this end, a map of the current state of 

the project's development was made and the types of waste from lean office were identified. 

After that, a course of action using lean tools was made along with a map of the future state of 

the project’s development. According to the results and the course of action created to eliminate 

each type of waste, it is expected that the project’s lead time could experience a reduction of 

61%. 

Key words: lean office, waste, value stream mapping, student teams, Rover project. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário atual do setor industrial vem buscando otimização de recursos e processos 

devido ao aumento da competitividade com o objetivo de garantir a sobrevivência das empresas. 

O mercado está se tornando cada vez mais competitivo e, com isso, as exigências dos clientes 

aumentaram, não só devido à redução de custos, porém também buscando qualidade nos 

produtos e serviços oferecidos, que tem apresentado uma alta taxa de crescimento na economia 

no século XXI (TAMELLA et al., 2017; BENINI e BONOTO, 2019). 

No auge das indústrias, o lean manufacturing, ou produção enxuta, ficou em evidência 

como uma metodologia capaz de eliminar desperdícios no processo de manufatura e agregar 

valor aos seus produtos (OHNO, 1997; WOMACK, JONES e ROOS, 2004; BENINI e 

BATISTA, 2019). 

Com a ampliação da mentalidade de produção enxuta (lean thinking), o termo deixou 

de se referir apenas à Toyota e à produção e passou a ser utilizado nas mais diversas áreas e 

setores, como: serviços (lean service), administração (lean office), logística (lean logistics), 

setor ambiental (lean environment), entre outros (BENINI e BATISTA, 2019). Em diversas 

organizações, busca-se desenvolver a iniciativa de aplicação dos conceitos de produção enxuta 

nos ambientes administrativos e de serviços, tendo em vista o sucesso da implementação dessa 

metodologia no ambiente manufatureiro. Em alguns casos, existem dúvidas quanto à aplicação 

do lean service ou office, visto que existem empresas que englobam as duas áreas (TAMELLA 

et al., 2017). Normalmente, mais de 60% do custo de um produto ou serviço está relacionado à 

administração de processos (TAPPING et al., 2010). 

Vários trabalhos demonstram a aplicabilidade do lean office em diferentes setores: 

Herzog (2003) descreveu em seu artigo a utilização do lean office no setor de recursos humanos 

da empresa Alcoa e na cotação de pedidos da empresa Bosch; Scheibler et al. (2010) aplicaram 

os princípios lean office em um banco cooperativo; Seraphim et al. (2010) utilizaram os 

conceitos do lean office no nível institucional na área da prestação de serviços, particularmente 

no segmento de saúde; Cardoso et al. (2012) apresentaram a aplicação do lean office no 

processo de auditoria de certificação de sistema de Gestão da Qualidade Aeroespacial; Chen e 

Cox (2012) adotaram o lean office no setor de projetos de uma empresa de produtos eletrônicos; 

Cardoso e Alves (2013) efetuaram uma análise crítica da implementação do lean office em 3 

estudos de casos: no atendimento fiscal de um setor administrativo público, no atraso de 

encaminhamentos de informações técnicas de uma distribuidora de combustíveis, e na 

implementação de bolsas de estudo em um programa de pós-graduação; Evangelista et al. 
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(2013) estudaram a aplicabilidade dos conceitos do lean office em uma empresa de transportes; 

França (2013) empregou o lean office em uma empresa de contabilidade; Gentil e Terra (2015) 

apresentaram as vantagens competitivas do lean office em estudos de casos em empresas de 

diferentes ramos de atividades; Freitas et al. (2018) em sua revisão bibliográfica apontaram os 

benefícios do lean office em estudos de casos da construção civil, indústria, administração 

púbica, educação, e setor de serviços; Monteiro et al. (2017) detalharam o uso de ferramentas 

do lean office no departamento de logística de uma empresa; Freitag et al. (2018) pesquisaram 

sobre o lean office no contexto da transformação digital em um estudo de caso de uma empresa 

de IoT (Internet of Things); Sukma et al. (2018) empregaram o lean office no Serviço de 

Registro Civil em um órgão governamental; Magalhães et al. (2019) trataram do uso do lean 

office na secretaria de um programa de pós graduação de uma instituição de ensino superior. 

Os princípios do lean office podem se estender também a equipes de competição 

universitárias, que vêm crescendo em número no Brasil, tanto em competitividade quanto em 

diversidade. As competições de engenharia exigem que as equipes ponham em prática os 

conhecimentos adquiridos para projetar e construir veículos protótipos das mais diversas áreas: 

aeromodelismo, automobilismo, eficiência energética, foguetemodelismo, robótica, entre 

outros. É importante destacar que as equipes de competição de diversas universidades podem 

ser consideradas organizações que realizam determinados serviços para a fabricação de um 

produto, e uma metodologia para gerenciamento de projeto é importante para se ter controle 

das atividades, mantendo qualidade, eficiência e organização. 

O sucesso da implementação da filosofia lean em equipes de competição é descrito no 

trabalho de Figueiredo (2020), que trata do desenvolvimento de um veículo para competições 

de eficiência energética. Neste trabalho, foi possível reduzir o tempo de preparação do projeto 

devido à utilização do inventário já existente do veículo, bem como reduzir e organizar este 

inventário. Além disso, foi proporcionada uma redução da massa total do veículo. A viabilidade 

da implementação do pensamento lean dentro de equipes estudantis é abordada nos trabalhos 

de Spies (2016) e Dias (2020). Spies (2016) demonstrou a viabilidade da implementação da 

metodologia lean dentro da equipe de um projeto de extensão da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná. Esta equipe realiza pesquisas, estudos, simulações e desenvolve produtos, 

tomando como referência o trabalho de Hoppmann et al. (2011), que citam onze elementos 

fundamentais para que qualquer organização consiga a excelência na implementação do 

Desenvolvimento Lean de Produtos. Já Dias (2020) analisou diversas metodologias ágeis  

(dentre elas o lean) cujo foco é otimizar os resultados da equipe com o objetivo de realizar suas 

atividades em um menor prazo, com maior qualidade e menor custo. 
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Uma das competições ainda com pouca representatividade brasileira é a NASA’s Human 

Exploration Rover Challenge, que propõe projetar e construir um protótipo de rover. Este 

protótipo se trata de um veículo de exploração espacial movido a tração humana. Na 

Universidade Federal Fluminense (UFF) foi fundada recentemente (2017) a equipe de The 

Myths Brazil da Escola de Engenharia da UFF, que desenvolve o projeto rover. Por ser uma 

equipe recente em comparação com as demais equipes estudantis da Escola de Engenharia, a 

The Myths Brazil possui pouca experiência no desenvolvimento de projetos. 

As principais dificuldades enfrentadas pela The Myths Brazil nos dois últimos anos 

foram a capacitação dos membros da equipe a tempo do início da fabricação do veículo e a falta 

de comunicação entre os subsistemas do projeto. Estas dificuldades causaram atrasos no 

planejamento do processo de fabricação do protótipo, gerando esperas desnecessárias entre 

etapas de dimensionamento e fabricação do rover. Além disto, a busca por patrocinadores da 

equipe e a falta de recursos financeiros para compra de matéria-prima atrasaram o projeto. Isto 

obrigou os membros da equipe trabalharem exaustivamente na fabricação e testes do protótipo 

no período próximo à competição. 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

O objetivo deste trabalho é sugerir a aplicação dos conceitos da filosofia lean office na 

etapa de concepção do projeto Rover da equipe de NASA Human Exploration Rover Challenge 

da Universidade Federal Fluminense, visando a futura eliminação os desperdícios existentes na 

fase de projeto do protótipo. Os objetivos específicos são:  

 Mapear o fluxo de valor da etapa de projeto conceitual do protótipo Rover; 

 Identificar os desperdícios do lean office na etapa de projeto conceitual do protótipo 

Rover; 

 Sugerir a utilização de ferramentas da filosofia lean aplicáveis ao escopo do projeto 

Rover visando eliminar ou reduzir os desperdícios; 

 Sugerir melhorias à equipe com a elaboração do mapa do estado futuro. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SURGIMENTO DA FILOSOFIA LEAN 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, com a crescente necessidade de tornar a produção 

mais eficiente e competitiva, a origem da filosofia lean thinking, ou pensamento enxuto, evoluiu 

a partir do engenheiro Toyota Taiichi Ohno com o Sistema Toyota de Produção, onde o 

principal objetivo era a identificação e a posterior eliminação de desperdícios, reduzindo custos, 

aumentando a qualidade e a velocidade de entrega do produto aos clientes (OHNO, 1997; 

LANDMANN et al., 2009; SILVA et al., 2008; BENINI e BATISTA, 2019).  

A base do Sistema Toyota de Produção é a absoluta eliminação dos desperdícios, para 

uma verdadeira melhoria na eficiência do trabalho, e os dois pilares de sustentação do sistema 

são: o Just-in-time e a autonomação. O primeiro significa que, em um processo de fluxo, as 

partes necessárias à montagem são produzidas no momento em que são necessárias e apenas na 

quantidade necessária. E a autonomação, consiste em permitir o operador de ter autonomia para 

paralisar uma máquina quando uma situação anormal ocorrer, ou seja, seria uma automação 

com interferência humana (OHNO, 1997; LIKER, 2005; MONTEIRO et al., 2015).  

O pensamento enxuto é uma filosofia que busca oferecer exatamente o que o cliente 

deseja, de forma cada vez mais eficaz, em menos tempo, menos esforço humano, menos 

equipamentos e menos espaço. Também proporciona uma forma de tornar o trabalho mais 

satisfatório, o que resulta em um retorno imediato de esforços para se converter desperdício em 

valor (WOMACK e JONES, 2004).  

O ponto principal do pensamento lean é entender o que é o valor. Este só pode ser 

definido pelo cliente final e apenas tem significado quando é expresso em termos de um produto 

específico, podendo ser um bem, um serviço ou até mesmo os dois simultaneamente, para que 

atenda às necessidades do cliente a um preço específico em um momento específico 

(WOMACK e JONES, 2004; LANDMANN et al., 2009). Womack e Jones (1996) definiram 

os cinco princípios básicos do lean thinking, que auxiliam no gerenciamento organizacional e 

podem ser definidos como: 

 Valor: especificar o valor, que só pode ser definido pelo cliente final; 

 Fluxo de valor: identificar o fluxo de valor, que é conjunto de todas as ações necessárias 

para se levar um produto específico a passar pelas três tarefas gerenciais críticas em 

qualquer negócio, que inclui desde a concepção do projeto até seu lançamento, desde o 

recebimento do pedido até a sua entrega e desde a matéria-prima ao produto acabado. A 
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partir desse mapeamento, pode-se eliminar as etapas que não são necessárias ao 

processo;  

 Fluxo: depois de especificar o valor e finalizar o mapeamento do fluxo de valor, o 

próximo passo no pensamento enxuto é criar um fluxo contínuo, sem interrupções, com 

as etapas restantes, que agregam valor ao processo;  

 Puxar: consiste no sistema puxado da produção, onde um processo só será acionado 

quando o seguinte solicitar, a partir da demanda do cliente; 

 Perfeição: depois de alcançar os princípios anteriores, busca-se a melhoria contínua dos 

processos. 

O conceito de lean manufacturing, ou produção enxuta, foi utilizado pela primeira vez 

pelos autores Womack et al. (1990) no livro “A máquina que mudou o mundo”, sendo 

estabelecido a partir dos conceitos e métodos de trabalho do Sistema Toyota de Produção, que 

busca reduzir e eliminar os desperdícios que não agregam valor ao produto (WOMACK et al., 

2004; BENINI e BATISTA, 2019). Os desperdícios do lean manufacturing podem ser 

identificados como (OHNO, 1997; WOMACK e JONES, 1996; LAREAU, 2002; 

LANDMANN et al., 2009; SERAPHIM et al., 2010; BENINI e BONOTO, 2019): 

 Superprodução: produção além do necessário ou antes do previsto, gerando excessos 

de estoque; 

 Espera: longos períodos de ociosidade de pessoas e peças, gerando lead times longos;  

 Transporte Excessivo: movimentação excessiva de materiais e pessoas; 

 Processamento em si: utilização incorreta de ferramentas, sistemas ou procedimentos; 

 Estoque: excesso de matérias-primas e produtos; 

 Movimentação desnecessária: desorganização do ambiente de trabalho, o que resulta 

em baixo desempenho dos aspectos ergonômicos e perda frequente de itens; 

 Produção de produtos defeituosos: Falhas no processo gerando problemas na 

qualidade do produto ou serviço; 

 Potencial humano: relaciona-se a não utilização das habilidades do profissional. 

Atualmente, com a ampliação da mentalidade de produção enxuta, o lean vem sendo 

empregado em diferentes áreas e setores: serviços (lean service), administração (lean office), 

logística (lean logistics), setor ambiental (lean environment), entre outros (TAPPING e 

SHUKER, 2003; MCMANNUS, 2005; TAMMELA et al., 201; BENINI e BATISTA, 2019). 
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2.2 LEAN OFFICE 

 

O lean office é uma adaptação do lean manufacturing, com a aplicação dos princípios 

lean nos ambientes administrativos. Todavia, a aplicação da metodologia lean nesta área é um 

pouco mais complexa devido à necessidade de adaptação de alguns conceitos do pensamento 

enxuto. A identificação dos desperdícios não é tão simples, já que na área administrativa grande 

parte das atividades refere-se à geração de informações, e não matérias-primas (MCMANNUS, 

2005; ROOS et al., 2011; OLIVEIRA, 2012; GENTIL e TERRA, 2015). Isto porque as 

atividades administrativas geram informações da consecução de determinadas tarefas. Na área 

administrativa, os colaboradores são constantemente interrompidos, estão muito atarefados, 

seguem procedimentos extremamente burocráticos, muitas vezes desconhecem processos 

internos, utilizam documentos supérfluos que exigem assinaturas desnecessárias, etc. 

(TAMMELA et al., 2017; SILVA, 2020). 

O fluxo de valor, no contexto do lean office, é analisado considerando-se o conceito de 

unidade de trabalho: quantidade de trabalho específica e mensurável, e que pode ser mensurável.  

Estas unidades podem ser agrupadas em famílias, sendo que o objetivo é que elas possam fluir 

sem desperdícios (TAPPING e SHUKER, 2003; ISHIZAKA et al., 2016; SILVA, 2020).  

Segundo Lareau (2002), alguns dos desperdícios encontrados nas áreas administrativas podem 

ser classificados da seguinte maneira: 

 Alinhamento de objetivos : é o tempo gasto por pessoas trabalhando com objetivos mal-

entendidos e o esforço necessário para corrigir o problema e produzir o resultado 

esperado; 

 Espera: é o recurso perdido enquanto pessoas esperam por informações, reuniões, 

assinaturas, o retorno de uma ligação e assim por diante; 

 Controle : é a energia usada para controlar, monitorar e que não produz melhorias no 

desempenho; 

 Alteração: é o esforço usado para mudar arbitrariamente um processo sem conhecer 

todas as consequências e os esforços seguintes para compensar as consequências 

inesperadas; 

 Estratégia: é o valor perdido ao implementar processos que satisfazem objetivos de 

curto prazo, mas que não agregam valor aos clientes e investidores; 

 Confiabilidade : é o esforço necessário para corrigir resultados imprevisíveis devido a 

causas desconhecidas; 
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 Padronização: é a energia gasta por causa de um trabalho não ter sido feito da melhor 

forma possível por todos os responsáveis; 

 Agenda: é a má utilização dos horários e da agenda; 

 Fluxo irregular: recursos investidos em materiais ou informações que se acumulam 

entre as estações de trabalho e criam o desperdício de fluxo irregular; 

 Checagens desnecessárias : é o esforço usado para inspeções e retrabalhos; 

 Erros: são causados pelos esforços necessários para refazer um trabalho que não pôde 

ser utilizado; 

 Informação perdida: ocorre quando recursos são requeridos para reparar ou compensar 

as consequências da falta de informações-chave; 

 Falta de integração: é o esforço necessário para transferir informações (ou materiais) 

dentro de uma organização, departamento ou grupo que não está completamente 

integrado à cadeia de processos utilizada; 

 Irrelevância: esforços empregados para lidar com informações desnecessárias ou 

esforços para fixar problemas que isso causa; 

 Inventário: são todos os recursos aplicados a um serviço antes dele ser requerido, todos 

os materiais que não estão sendo utilizados e todos os materiais que já estão prontos 

para a entrega e estão aguardando; 

 Transporte : é todo o transporte de materiais e informações, exceto aqueles utilizados 

para entregar produtos e serviços aos clientes; 

 Falta de foco: ocorre toda vez que a energia e a atenção de um empregado não estão 

voltadas para os objetivos críticos da organização; 

 Subotimização: causada pela concorrência de dois processos, melhor caso o 

desperdício será o trabalho duplicado, mas pode chegar ao comprometimento de ambos 

os processos e na degradação do resultado final; 

 Estrutura: ocorre quando comportamentos existentes, expectativas, procedimentos, 

rituais, regulamentos, cargos e prioridades não estão orientando o melhor 

comportamento para redução dos desperdícios e também quando há muito diferença 

entre a estrutura organizacional da empresa. 

Já Tapping e Shuker (2003) adaptam os 7 desperdícios propostos inicialmente por Ohno 

(1997) na manufatura, aos ambientes de escritório, que são perda por: 

 Superprodução: ocorre quando há produção de algo (documentos, informações) além 

do necessário ou antes de ser requerido;  
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 Inventário: ocorre quando há excesso de estoque desnecessariamente, ocupando espaço, 

impactando a segurança e alguns itens podem se tornar obsoletos se ficarem por muito 

tempo em estoque; 

 Super Processamento: ocorre quando há processamento de coisas que o cliente não 

deseja e não quer pagar por aquilo, o que inclui atividades redundantes; 

 Espera: espera por qualquer coisa (pessoas, assinaturas, informações); 

 Movimentação: qualquer movimento que não é necessário para completar alguma 

operação; 

 Transporte: ocorre quando se transporta algo mais rápido que necessário ou quando há 

excesso de transporte; 

 Defeitos: ocorre quando um processamento gera defeitos e necessita-se de trabalho 

adicional para corrigi-lo; 

Sendo assim, pode-se perceber que há maior dificuldade em identificar os desperdícios 

e que nem todos se encaixam na classificação do lean manufacturing. Para eliminar ou diminuir 

os desperdícios do lean office há várias ferramentas que são utilizadas no lean manufacturing 

e que podem ser aplicadas com sucesso nos escritórios, como: o sistema 5S, Mapa do Fluxo de 

Valor, Fluxo Contínuo, Takt time, Trabalho Padronizado, Sistemas Puxados, Heijunka 

(Nivelamento) (PICCHI, 2002; TAPPING e SHUKER, 2003; OLIVEIRA, 2012). 

A implantação e manutenção dos princípios enxutos nas áreas administrativas são 

propostas por Tapping e Shuker (2003) em oito etapas: comprometer-se com o lean; escolher o 

fluxo de valor; aprender sobre o lean; mapear o estado atual; identificar as métricas do lean; 

mapear o estado futuro; criar planos de melhoria contínua (kaizen); executar planos de melhoria  

contínua (kaizen). Exemplos de aplicação do lean office por meio destas etapas são descritos 

em várias pesquisas (TURATI, 2007; ROSS e FOLLMANN, 2009; ROOS et al., 2011; 

CARDOSO e ALVES, 2013; SILVA, 2020). A seguir serão descritas as ferramentas do lean 

office abordadas neste trabalho. 

 

2.3 FERRAMENTAS LEAN  

 

2.3.1 Mapa de Fluxo De Valor (MFV) 

O fluxo de valor consiste em um conjunto de todas as atividades realizadas desde a 

concepção de um produto até seu lançamento, englobando tanto as ações que agregam valor 

quanto as que não agregam. A partir da visão do que é fluxo, o seu mapeamento é importante 
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para se avaliar o que realmente é necessário e o que pode ser descartado (ROTHER e SHOOK, 

2003). 

O mapa do fluxo de valor (MFV), ou value stream mapping (VSM), formalizado por 

Rother e Shook (2003), funciona como uma ferramenta que permite o entendimento de fluxo 

de material e de informação e que possibilita identificar as reais fontes de desperdício no fluxo 

de valor. Além disso, permite analisar qualitativamente as necessidades ao longo do processo 

para que, então, seja possível implementar melhorias. 

A identificação das etapas que adicionam valor e das que não adicionam valor, que é 

feita através do mapa de fluxo de valor (MFV), é uma das fases-chave da implementação do 

pensamento lean. Essa ferramenta gera dois mapas visuais: o mapa do estado atual e o mapa do 

estado futuro. O MFV atual é uma ferramenta que auxilia equipes a verem e entenderem o atual 

fluxo de material e informação; o MFV futuro é uma sequência de processos organizada de 

forma que cada processo produz apenas o que seu cliente precisa e quando precisa (CHEN e 

COX, 2012). As etapas do MFV que devem ser seguidas, segundo Rother e Shook (2003), são: 

 Selecionar uma família de produto (ou serviço): escolher um grupo de produtos que 

passam por etapas de processamento semelhantes. No caso do office, esse grupo é uma 

sequência de tarefas que começa com o pedido do cliente e termina com a entrega do 

serviço pedido (TAPPING, 2010); 

 Desenhar o mapa do estado atual: desenhar a partir de informações e dados coletados 

no chão de fábrica ou no escritório; 

 Elaborar o mapa do estado futuro; 

 Plano de trabalho e implementação: definir as ações necessárias para se chegar no 

estado futuro. 

Na Figura 2.1, tem-se um exemplo de MFV atual, que normalmente é o primeiro passo 

feito no mapeamento. Ele contém as informações que serão utilizadas para se propor melhorias 

a fim de eliminar os desperdícios e gerar um novo mapa, o do estado futuro. Segundo Rother e 

Shook (2003), para melhor guiar a elaboração do MFV atual, são adotadas algumas métricas 

como: 

 Tempo de Ciclo (T/C): tempo em que realmente a atividade é completada no processo;  

 Disponibilidade : tempo disponível estimado dos membros da equipe dedicados ao 

projeto em si; 

 Tempo de Valor Agregado (AV): tempo que agrega valor ao processo; 

 Tempo de Valor Não Agregado (NAV): tempo que não agrega valor ao processo; 
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 Lead Time (LT): tempo total do processo, sendo a soma do AV com o NAV; 

 Eficiência: razão entre AV e LT, representando o quanto se agrega valor em relação ao 

processo inteiro. 

 

Figura 2.1 – Mapa de Fluxo de Valor Atual (ROTHER e SHOOK, 1999).  

 

A simbologia padrão que é aplicada ao MFV presente no lean office pode ser vista na 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Ícones do Mapeamento do Fluxo de Valor no contexto do lean office (CHEN 

e COX, 2012). 
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O mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta empregadas nos mais diversos 

setores. Bulhões (2009), ao propor diretrizes para a implementação de fluxo contínuo na 

construção civil, utilizou o mapa de fluxo de valor e, mesmo encontrando dificuldades em 

adaptar a ferramenta à natureza do processo de projeto, concluiu que a aplicação do MFV ao 

processo de projeto permitiu identificar diversos problemas, principalmente as atividades que 

não agregam valor. Roos et al. (2011) utilizaram o método proposto por Tapping e Shuker 

(2003) de mapeamento de fluxo de valor em uma organização brasileira prestadora de serviços, 

tendo como resultados redução de lead time e eficiência do encaminhamento de resultados de 

análises laboratoriais de combustíveis. França (2013) construiu o MFV com foco no ciclo de 

produção de fundos de uma empresa produtora de embalagens metálicas identificando a 

ferramenta Kanban para ajudar a minimizar os estoques de produtos intermediários. Netto 

(2017), ao aplicar conceitos lean em um centro de fisioterapia, utilizou essa ferramenta para 

evidenciar os reais problemas no processo de cadastramento de pacientes, permitindo a 

proposição de melhorias e a quantificação delas. Benini e Bonoto (2019), ao analisarem o fluxo 

de valor em uma empresa de laticínios, utilizaram essa ferramenta para visualizar o estado atual 

da produção, possibilitando a proposta de melhorias para reduzir o tempo total de manufatura. 

 

2.3.2 Kanban 

O sistema Kanban, termo de origem japonesa que significa cartão, quadro ou sinal, 

consiste em um indicador visual que auxilia no controle do andamento do fluxo da produção 

através de sinalizações por cores. Pode englobar etapas de produção de um produto, execução 

de atividades e até reposição de estoques. A partir dessa ferramenta sabe-se exatamente o que 

é necessário no momento específico, evitando excessos de produção (TAPPING et al., 2010). 

Segundo Hopp e Spearman (1996), apud Bulhões (2009), um sistema empurrado planeja 

a execução da tarefa em função de uma projeção da demanda, enquanto um sistema puxado 

autoriza uma tarefa em função do status do sistema. A utilização de Kanban cria uma produção 

puxada das atividades, sendo uma forma de entregar a quantidade necessária de algo exatamente 

quando for necessário (ROTHER e SHOOK, 2003). Para Ohno (1997), esta ferramenta pode 

alcançar excelentes resultados se usada corretamente, mas pode tornar as coisas piores se usada 

incorretamente. Para garantir um uso correto, Ohno (1997) propõe as regras do Kanban, que 

são mostradas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Regras do Kanban (Adaptado de OHNO, 1997).  

  Função do Kanban Regra de Utilização Função na Prática 

1 
Fornecer informação sobre 

receber ou transportar 

O processo subsequente pega a 

quantidade de itens do processo 

anterior 

Faz com que o Kanban sirva 

como um pedido de retirada, 

transporte ou entrega, e como 

uma ordem de fabricação 2 
Fornecer informação sobre a 

produção 

O processo produz itens na 

quantidade e na sequência 

indicadas pelo Kanban 

3 
Impedir a superprodução e o 

transporte excessivo 

Nada é produzido ou 

transportado sem a ordem de um 

Kanban 

Proíbe que se faça algo sem um 

Kanban 

4 
Ser uma ordem de fabricação 

afixada às mercadorias 

O Kanban deve ser afixado às 

mercadorias 

Requer a fixação de um 

Kanban à mercadoria 

5 
Impedir produtos defeituosos 

identificando seus processos 

Produtos defeituosos não podem 

ser enviados para o processo 

seguinte 

Exige produtos 100% livres de 

defeitos 

6 
Evidenciar problemas e 

controlar o estoque 

A redução da quantidade de 

Kanbans aumenta sua 

sensibilidade aos problemas 

Pede a redução do número de 

Kanbans 

 

O verdadeiro poder do Kanban na administração é seu uso na sinalização de tarefas ou 

eventos, e seus detalhes (ROTHER e SHOOK, 2003). Ele pode ser usado para que as tarefas 

sejam feitas sob uma demanda em tempo real e para otimizar e controlar tarefas pendentes 

(CHEN e COX, 2012). Segundo Tapping (2010), é importante criar um espaço físico para os 

Kanbans, deixando claro se a atividade já foi realizada ou está pendente; segundo Rother e 

Shook (2003), o Kanban deve estar próximo a quem for realizar a tarefa. 

Amann (2009), ao implementar o Kanban eletrônico via internet em uma montadora 

de produtos de linha branca, concluiu que a ferramenta reduziu os estoques de matéria-prima 

em função do volume produzido, melhorando o giro dos estoques da empresa. França (2013) 

utilizou a ferramenta através de dimensionamentos de cartões e construções de quadros Kanban 

com o intuito de minimizar os estoques de produtos em uma empresa produtora de embalagens 

metálicas, obtendo como resultado uma redução de 35% de estoque. Perna (2017), ao 

implementar a metodologia lean na prefeitura de uma instituição de ensino, aplicou a 

ferramenta Kanban nos setores de Almoxarifado e Patrimônio visando identificar por cores as 

áreas e produtos de armazenamento, a fim de organizar o material recebido e facilitar sua 

identificação, coleta e controle. Dias (2020), ao implementar o lean na gestão de uma equipe 

de projeto de competição Baja SAE, propôs a ferramenta através de um quadro composto de 

cartões de diferentes cores, cada um representando uma parte do veículo do projeto. Estes são 

colocados em colunas que funcionam de forma sequencial, de acordo com o andamento do 

projeto. A coluna "A fazer" possui todas as atividades referentes a uma determinada parte do 
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veículo. Quando a atividade estiver sendo realizada, o cartão é colocado na coluna "Fazendo"; 

quando a atividade for concluída, ele é colocado na coluna "Feito". Também foi sugerido o 

software Trello®, que é de fácil acesso e utilização, e todos os membros teriam acesso remoto 

ao quadro. Vale ressaltar que o sistema Kanban deve ser aperfeiçoado constantemente por quem 

o utiliza (OHNO, 1997). 

 

2.3.3 Sistema 5S 

É um sistema de melhoria desenvolvido no Japão no pós-guerra que, originalmente 

baseado em cinco palavras em japonês que começam com S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

Shitsuke), reúne cincos conceitos essenciais para garantir a qualidade do processo e redução 

dos desperdícios (OLIVEIRA, 2012). O 5S parte do princípio de que um local de trabalho 

organizado ajuda as pessoas a fazerem suas tarefas com eficiência e dá um local específico para 

tudo aquilo que for necessário à realização delas (CHEN e COX, 2012). 

Segundo Tapping et al. (2010), o sistema consiste em 5 etapas: 

1. Sort: envolve olhar os itens de uma área e remover todos os objetos que não forem 

necessários, como papéis, ferramentas e livros; 

2. Set-in-order: envolve organizar os itens de forma a deixar os mais necessários sempre 

em um local de fácil acesso; 

3. Shine: envolve manter tudo limpo, usando a limpeza como uma forma de garantir a 

preservação do espaço e seus equipamentos; 

4. Stardardize: envolve criar diretrizes para manter a organização e limpeza de um espaço, 

mantendo os padrões visualmente óbvios; 

5. Sustain: envolve educação e comunicação para garantir que todos sigam os padrões 5S.  

Para cada uma das etapas, Tapping (2010) propõe os passos para implementá-las , 

conforme mostrado na Tabela 2. França (2013) utilizou a ferramenta 5S em um escritório de 

uma empresa prestadora de serviços de contabilidade com objetivos, dentre eles, de melhorar 

as condições de trabalhado do colaborador e reduzir tempo desperdiçado com procura de 

documentos, conseguindo-se poupar 8% de desperdício diário do escritório por colaborador . 

Perna (2017), ao implementar a metodologia lean na prefeitura de uma instituição de ensino, 

aplicou a metodologia 5S por meio de reuniões, mostrando aos colaboradores a sua importância 

tanto na melhoria do ambiente de trabalho, quanto no aumento da qualidade de vida nele. 
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Tabela 2 – Guia de implementação do 5S (Adaptado de TAPPING, 2010). 

Passo 1º S: Sort (Seiri) 
2º S: Set-in-order 

(Seiton) 

3º S: Shine 

(Seiso) 

4º S: 

Standardize 

(Seiketsu) 

5º S: Sustain 

(Shitsuke) 

1º Passo 

Definir uma staging 

area, um local 

temporário para os 

itens desnecessários 

Delimitar áreas em 

comum, etiquetar 

gavetas e criar uma 

identificação visual 

para tudo dentro de 

cada área 

Separar um 

tempo para 

uma atividade 

anual de 

limpeza 

completa 

Escolher uma 

área 

Criar uma matriz 

de treinamento 5S 

e manter os 

documentos em 

um drive 

compartilhado para 

que esteja 

disponível a todos 

2º Passo 

Criar diretrizes para os 

itens não essenciais à 

área. É recomendado 

remover itens que não 

foram usados por 3 

meses 

Criar um checklist 

de critérios para 

guiar a equipe 

Criar um 

plano de 

manutenção 

da limpeza 

para cada área 

Decidir o que 

as tarefas 

específicas são 

e onde elas 

devem ocorrer. 

Listá-las numa 

tabela 

Conduzir 

regularmente uma 

auditoria 5S e 

manter o histórico 

no drive 

compartilhado 

3º Passo 

Identificar itens 

desnecessários à área e 

colocar uma etiqueta 

vermelha neles 

Criar padrões para 

cada área, servindo 

como referência 

caso um item esteja 

fora do lugar. A 

ausência de um item 

deve ser óbvia 

Colocar um 

selo no 

terceiro S 

Decidir quem 

fará cada 

tarefa. Anotar 

na tabela 

Colocar um selo 

no quinto S. 

4º Passo 

Levar os itens 

etiquetados para a 

staging area 

Seguindo os padrões 

para cada área, cada 

item deve ser 

marcado de forma 

que seja óbvio o 

local onde deve ser 

guardado 

 

Decidir a 

frequência das 

tarefas e os 

materiais 

necessários. 

Anotar na 

tabela 

  

5º Passo 
Dar um destino aos 

itens etiquetados 

Depois de 1 a 2 

semanas de 

monitoramento, 

colocar um selo no 

segundo S 

 
Colocar a 

tabela na área 

escolhida 

  

6º Passo 

Criar um círculo do 5S, 

que é a representação 

de um círculo dividido 

em 5 partes iguais, 

como uma pizza 

cortada em 5 fatias 

(cada parte, ou fatia, 

representa um S da 

metodologia 5S). 

Numerar as partes de 1 

a 5 

  
Colocar um 

selo no quarto 

S 
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Passo 1º S: Sort (Seiri) 
2º S: Set-in-order 

(Seiton) 

3º S: Shine 

(Seiso) 

4º S: 

Standardize 

(Seiketsu) 

5º S: Sustain 

(Shitsuke) 

7º Passo 

Deixar o círculo do 5S 

de forma visível em 

uma área comum a 

todos e colocar um selo 

no primeiro S 

    

 

Dias (2020), ao implementar o lean na gestão de uma equipe de projeto de competição 

Baja SAE, propôs a implementação da ferramenta para melhorar a qualidade e o ambiente de 

trabalho dos membros (tanto presencial como virtual), aproveitar o máximo dos recursos 

disponíveis reduzindo gastos excessivos e desperdícios, otimizar o espaço físico de trabalho, 

prevenir qualquer tipo de acidente e aumentar a autoestima dos membros. Figueiredo (2020), 

ao aplicar a filosofia lean ao desenvolvimento de um veículo para competições de eficiência 

energética, aplicou a ferramenta para melhorar a organização do inventário do veículo, 

proporcionando uma redução do tempo de preparação e uma maior facilidade de acesso e 

manutenção de componentes do veículo.  

Vale ressaltar que, segundo Umeda (1997), não se deve comprar uma implementação 

pronta do 5S, e sim fazer uma para a sua empresa. Uma vez implementado, o 5S deve ser um 

processo que se adapta conforme pessoas entram e saem, as condições de trabalho mudam e as 

tecnologias se desenvolvem (TAPPING et al., 2010). 

 

2.3.4 Trabalho Padronizado 

O trabalho padronizado é um conjunto acordado de procedimentos que estabelecem o 

melhor método e sequência de tarefas para cada processo. A padronização das atividades é uma 

ferramenta muito importante na identificação de problemas administrativos, onde cria-se uma 

sequência eficiente para o fluxo de trabalho, minimizando as variações nos procedimentos e 

estabelecendo as melhores práticas para manter qualidade, garantindo segurança e permitindo 

facilidade de treinamento do pessoal e treinamento cruzado (PICCHI, 2002; TAPPING e 

SHUKER, 2003).  

Esse método consiste em estabelecer procedimentos padrões para cada tarefa e para cada 

colaborador, tendo como base os seguintes elementos: Takt Time, ritmo de produção necessária 

para atender a demanda do cliente; sequência de trabalho em que um operador realiza as suas 

tarefas dentro do Takt Time; e estoque padrão exigido para manter o processo a operar 

normalmente. Ao implementar um método padronizado de trabalho, permite-se que se consiga 
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reduzir a variabilidade do processo, o tempo de treino de novos colaboradores, acidentes de 

trabalho e que se obtenha uma base comum para ações de melhoria contínua (IMAI, 1996 apud 

FRANÇA, 2013; PERNA, 2017). 

Para implementá-lo, Tapping e Shuker (2003) propõem duas ferramentas: o 

Standardized Work Combination Sheet e o Standardized Work Chart. A primeira mostra  

visualmente a sequência de etapas com seus tempos de duração, a relação entre pessoas e 

equipamentos utilizados, e mostra o tempo de espera entre cada processo, revelando 

desperdícios. Um exemplo desse método pode ser visto na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 – Standardized Work Combination Sheet (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 

2012). 

 

Já o Standardized Work Chart é um diagrama que desenha a sequência de elementos de 

um processo, devendo ser mostrado de forma bem visível no local de realização da tarefa e 

atualizado conforme melhorias são feitas. Um exemplo desse diagrama pode ser visto na Figura 

2.4. 
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Figura 2.4 – Standardized Work Chart (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2012). 

 

Alguns trabalhos demonstram a aplicabilidade do Trabalho Padronizado: Turati (2007) 

propõem a padronização no preenchimento de requerimentos feitos por atendentes em um setor 

administrativo público; Spies (2016) relata que em sua equipe são feitos relatórios padronizados 

onde cada célula transcreve todas as atividades realizadas em cada setor da equipe com o intuito 

de haver uma troca de informações mais eficiente e clara entre todos; Perna (2017) implementou 

a ferramenta nos setores da Prefeitura de uma instituição de ensino, como: merenda, limpeza e 

manutenção, para manter um padrão nas execuções dos trabalhos. Com isso, conseguiu-se 

diminuir os serviços que paravam as atividades do campus, eliminar serviços constantes de 

correção e, também, contribuir para redução de tempo nas tarefas.  

 

2.3.5 Gestão Visual 

A gestão visual é uma ferramenta que consiste na aplicação de informações de forma 

visual, o que faz com que acontecimentos anormais sejam detectados rapidamente. Com ela, os 

operadores conseguem completar as suas funções mais rapidamente e, através dela, também se 

consegue uma padronização de processos (PERNA, 2017). Além disso, tem-se que esta 

ferramenta estabelece um sistema de comunicação que garante o cumprimento dos padrões para 

que o trabalho seja concluído dentro do prazo e sem erros (TAPPING et al., 2010). Segundo 

Tapping et al. (2010), para implementar esta ferramenta em ambientes administrativos, é 

preciso seguir sete passos básicos: 

1. Treinar a equipe; 

2. Criar um plano de implementação; 
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3. Começar a implementação; 

4. Garantir a implementação do sistema 5S; 

5. Padronizar as métricas visuais; 

6. Padronizar displays visuais; 

7. Padronizar os controles visuais. 

A gestão visual foi abordada nos trabalhos de França (2013) e de Perna (2017). França 

(2013) implementou um quadro de controle de atividades mensal em uma empresa de prestação 

de serviços de contabilidade, gestão e assessoria fiscal, permitindo não só uma melhor 

visualização das atividades, mas também controle do lead time. Perna (2017) implementou a 

ferramenta nos setores da Prefeitura de uma instituição de ensino, criando um sistema de 

informação de forma visual. O tempo de procura de materiais e equipamentos foi reduzido pois 

a gestão visual permitiu agilidade nas operações e promoveu a normatização de processos.  

 

2.3.6 Meeting Information Form e  Meeting Evaluation Form 

Segundo Protzman et al. (2016), muitas organizações acreditam que as reuniões 

desempenham um papel crucial na disseminação de informações e que são importantes para 

tomadas de decisões. As reuniões, no entanto, precisam ser usadas no momento certo e pelo 

motivo certo. Por estes motivos, diversas ferramentas podem ser aplicadas nessa área com o 

intuito de tornar as reuniões mais efetivas.  

O Meeting Information Form e o Meeting Evaluation Form são duas ferramentas 

abordadas por Tapping et al. (2010) e também por outros autores, no entanto com outras 

denominações, mas com o mesmo significado e aplicabilidade. A primeira ferramenta citada é 

basicamente um formulário, que promove uma estrutura para se ter reuniões efetivas, com 

inclusão de agenda e itens de ação para os membros do time. Tapping et al. (2010) listam alguns 

princípios básicos que devem ser seguidos para aplicar este método:  

 Todos os participantes devem estar cientes da agenda, dos horários e dos tópicos que 

serão abordados; 

 Os itens de ação devem ser designados e revisados a cada reunião; 

 Os marcos do projeto devem ser mapeados para garantir a conclusão do projeto. 

Recomenda-se que o líder do projeto deve criar o formulário e o distribui-lo antes das 

reuniões. Já o Meeting Evaluation Form é uma métrica de análise de desempenho com o 

objetivo de avaliar e revisar cada reunião para saber se os objetivos foram alcançados e para se 

analisar melhorias para a próxima reunião. Ele deve ser um questionário simples com algumas 
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perguntas sobre a reunião e seu preenchimento não deve ultrapassar cinco minutos. As 

perguntas são respondidas através de notas de 1 a 5 (TAPPING et al., 2010; PROTZMAN et 

al., 2016). 

Planejar e conduzir reuniões eficazes são fatores críticos para o sucesso de qualquer 

projeto, podendo acelerar a equipe e incentivar a melhoria contínua. Caso contrário, reuniões 

não eficazes podem gerar desorganização, diminuir a integração da equipe, gerar atrasos nas 

realizações das atividades e agir contra os esforços de melhoria contínua (TAPPING et al., 

2010). Por conta também da perda de tempo com reuniões desnecessárias, muitas empresas 

estão passando por um processo de transformação em relação a este assunto, eliminando 

reuniões ineficazes e que não agregam valor aos clientes, ao produto ou um serviço 

(PROTZMAN et al., 2016). 

Como exemplos de aplicação destas ferramentas citam-se os trabalhos de Tapping et 

al. (2010) e de Andersson e Au-Yeung (2015). Tapping et al. (2010) apresentam o estudo de 

caso sobre o vice-presidente de vendas de uma empresa que implementou o Formulário de 

Informação de Reunião por meio do uso de um aplicativo da Microsoft® que foi criado para 

compartilhar informações e/ou arquivos, e colaborar com gerenciamento de projetos. Neste 

aplicativo se pode agendar reuniões, criar atas, e até mesmo contém ferramentas de discussão 

para os membros da equipe conduzirem as conversas online. Andersson e Au-Yeung (2015) 

apresentam um estudo de caso para tornar as reuniões mais eficientes de uma empresa líder 

mundial em tecnologia da comunicação, onde se propõe um template de agenda para tornar as 

reuniões mais eficazes e feedbacks após as reuniões, para envolver todos os participantes a 

buscar melhorias. 

 

2.4 ROVER 

 

O rover é um veículo de exploração espacial projetado para se locomover em terrenos 

de corpos celestes, como a Lua e Marte (MAY, 2020). Ele pode ser tripulado, como o Lunar 

Electric Rover, ou autônomo, como o Curiosity, ambos apresentados na Figura 2.5. 

A principal função de um rover é permitir o estudo da geologia do local onde se encontra. 

Seu design permite que ele explore diferentes áreas para tirar fotos e coletar amostras de rochas 

e de solo para armazená-las, tornando possível trazer as amostras para a Terra em uma missão 

futura (NASA, 2021). 
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Figura 2.5 – Lunar Electric Rover (foto à esquerda) (NASA, 2009) e Selfie do rover 

Curiosity em Marte (foto à direita) (NASA, 2020).  

 

Durante a exploração de Marte, por exemplo, o Rover Perseverance (NASA, 2021): 

 Encontra rochas que se formaram ou foram alteradas por ambientes onde, em um 

passado antigo de Marte, poderia haver vida microbiana (Objetivo A); 

 Encontra rochas capazes de preservar traços químicos de vida antiga (bioassinaturas), 

caso alguma tenha existido (Objetivo B); 

 Perfura amostras de núcleo de rochas e solo previamente selecionadas, e as coleta na 

superfície marciana (Objetivo C); 

 Testa a habilidade de produzir oxigênio a partir do dióxido de carbono da atmosfera 

marciana, auxiliando futuras missões envolvendo humanos (Objetivo D). 

Os rovers também possuem antenas capazes de transmitir e receber dados para a Terra 

tanto diretamente, quanto através do auxílio de orbitadores. 

 

2.4.1 NASA Human Exploration Rover Challenge 

Anualmente, no US Space and Rocket Center - Alabama, EUA - a NASA realiza um 

desafio de exploração espacial cujos objetivos são inspirar a próxima geração de funcionários 

da agência e despertar o interesse dos estudantes nas áreas que compõem o STEM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática). Sendo uma evolução da antiga Great Moonbuggy Race, 

a NASA Human Exploration Rover Challenge reúne alunos dos ensinos médio e universitário 

do mundo todo (MAY, 2020). 

Para competir, as equipes devem projetar, construir e testar um veículo biposto movido 

a tração humana, capaz de atravessar um terreno que simula o de um exoplaneta, ou seja, um 

protótipo de rover. Segundo o Guidebook, que é o regulamento da competição, esse protótipo 

deve, dobrado ou não, caber em um cubo de 5 pés de aresta e, montado, respeitar uma distância 
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de segurança dos pilotos ao solo. A Figura 2.6 apresenta o rover na pista da competição e no 

teste de volume.  

 

  

Figura 2.6 – Rover em trecho da pista da competição (foto à esquerda) e Teste de 

volume (foto à direita) (FLICKR, 2019). 

 

Além de apresentar seu projeto para um grupo de jurados composto por engenheiros da 

NASA e da Boeing, o rover deve passar por uma prova dinâmica que simula uma missão real, 

inspirada na exploração da missão Apollo 14. De acordo com o Guidebook, o percurso requer 

que dois estudantes, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, pilotem seu veículo 

atravessando um percurso acidentado com vários tipos de terreno diferentes, devendo cumprir 

tarefas como tirar fotos e coletar amostras de sólidos e líquidos. Como essa prova deve respeitar 

um tempo fictício de oxigênio de oito minutos, os estudantes devem estudar o percurso e, 

conhecendo a capacidade de seus protótipos, planejar quais serão os obstáculos enfrentados e 

tarefas cumpridas em sua volta no percurso. A Figura 2.7 apresenta uma coleta de amostra 

durante o percurso. 

 

 

Figura 2.7 – Coleta de amostras (FLICKR, 2019). 
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O regulamento, conhecido como guidebook, se atualiza a cada ano para melhor simular 

uma missão de exploração real e para permitir o incentivo à inovação através de 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

 

2.4.2 Equipe  The Myths Brazil (TMB)  

A equipe The Myths Brazil (TMB) foi formada no fim do ano de 2017, quando sete 

alunos da UFF, com a orientação da Professora Fabiana Leta, fundaram a equipe com o objetivo 

de participar da competição NASA Human Exploration Rover Challenge, que normalmente 

ocorre todo ano no mês de abril, desde 1994. 

Em meados de 2018, a equipe passou por uma reestruturação. A partir de um processo 

seletivo no qual houve a entrada de novos membros, a equipe ficou composta em sua maioria 

por novos integrantes. Durante o período da análise e coleta de dados deste trabalho a equipe 

se organizava internamente conforme o modelo organizacional mostrado na Figura 2.8. Este 

tipo de organização é baseado numa hierarquia na qual se tem um líder, que é o Capitão da 

Equipe, e os chefes de Gestão e Projeto. Coordenados pelo Capitão, o Chefe de Gestão é 

responsável por orientar os subsistemas de Gestão de Pessoas e Marketing, e o Chefe de 

Projetos é responsável por orientar os subsistemas de Chassi e Ergonomia, Eletroeletrônica, 

Roda, Suspensão e Direção, e Transmissão e Freios. A organização é mostrada na Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 – Organograma da Equipe The Myths Brazil 2021. 

 



24 

 

O término de uma temporada e o início de outra se dá quando a competição se encerra 

e a equipe retorna da viagem, onde isto repete-se a cada ano. Quando a nova temporada começa, 

é organizado um processo seletivo para que a equipe receba novos membros e comece o projeto 

de um novo protótipo. O processo deste protótipo pode ser representado pelas seguintes etapas: 

1. Análise do protótipo anterior: esta etapa é feita para, havendo falhas no projeto, 

identificá-las, corrigi-las e aplicar melhorias no novo projeto. Assim, os mesmos erros 

não são cometidos, permitindo que o projeto seja aprimorado; 

2. Modelagem 3D dos componentes : através do uso de softwares de modelagem são 

elaborados os projetos de cada componente do rover; 

3. Validação da modelagem dos componentes: consiste em validar o projeto por meio 

de softwares adequados com o intuito de analisar os esforços e tensões que o protótipo 

irá receber durante o circuito da competição. Caso os resultados não sejam satisfatórios, 

volta-se para a etapa de modelagem para corrigir os erros; 

4. Confecção dos gabaritos de fabricação: alguns componentes do rover, principalmente 

do chassi, necessitam de gabaritos para auxiliar sua confecção; 

5. Fabricação: a partir dos gabaritos finalizados, inicia-se a fabricação de todos os 

componentes do protótipo;  

6. Montagem: nesta etapa, monta-se todos os itens do rover para que então sejam 

realizados os devidos testes; 

7. Testes: realiza-se testes com o protótipo para verificar se tudo está funcionando 

conforme o esperado, através de um minipercurso montado no próprio campus da 

universidade para simular o local de prova. Caso haja alguma falha, retorna-se para a 

etapa de modelagem 3D para se reprojetar as peças que apresentaram problema; 

8. Desmontagem do protótipo: Esta etapa é feita devido ao fato de a competição ser 

realizada em outro país. Por este motivo, é necessário a desmontagem do rover para o 

transporte do mesmo até a competição; 

9. Pintura de protótipo: a pintura do rover é realizada depois da desmontagem. Além de 

melhorar a estética do protótipo, ela protege as peças contra corrosão e arranhões. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

Neste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada foi a chamada Pesquisa-Ação. Esta 

metodologia possui uma base empírica que se dá ao associar uma ação ou resolução de um 

problema coletivo, onde os pesquisadores estão envolvidos de forma cooperativa ou 

participativa (GIL, 2002). Segundo Turrioni e Mello (2009), a Pesquisa-Ação segue 5 fases: 

planejar; coletar dados; analisar os dados e planejar ações; implementar as ações; avaliar os 

resultados e gerar um relatório. Esta metodologia de pesquisa exige que os pesquisadores 

estejam prontos para se depararem com realidades organizacionais que estão em constante 

mudança, algo que dificulta a diagnose e a intervenção (COUGHALAN e COGHLAN, 2002). 

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado através do estudo da equipe de 

competição de NASA Human Exploration Rover Challenge, The Myths Brazil, da UFF, campus 

Niterói, RJ. O período da análise deste estudo está compreendido entre agosto de 2018 a março 

de 2019. A metodologia, representada na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Metodologia do trabalho. 

 

Para melhor entendimento do funcionamento da equipe, a Figura 3.2 mostra o diagrama 

de processo idealizado pela mesma para toda a temporada, ou seja, desde o processo seletivo 

após a competição de 2018 até a viagem para a competição de 2019. 
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Figura 3.2 – Diagrama de Processo da etapa de Projeto do protótipo rover. 

 

Considerando que o processo envolve múltiplas fases e que envolve tanto áreas 

administrativas quanto de serviços de manufatura, o presente trabalho abordou os princípios do 

lean office somente a etapa de Projeto do protótipo. Esta etapa é essencial para que se consiga 

inserir na equipe o pensamento lean. Isso possibilita a inserção desta filosofia nas fases 

posteriores de Fabricação, de Testes e de Acabamento. 

Seguindo as recomendações de Rother e Shook (2003), foi selecionada uma família de 

produtos ou serviços que, para o lean office, representa uma sequência de tarefas que começa 

com o pedido do cliente e termina com a entrega do serviço pedido. No caso deste trabalho, 

optou-se por considerar as ações desde o processo seletivo da equipe até a validação por 

software do projeto do protótipo, com o intuito de analisar as atividades realizadas durante a 

fase de projeto e identificar o que não agrega valor e pode ser eliminado. 

Após a seleção da família de serviços, foi feita uma listagem com as atividades 

realizadas ao longo do projeto com as devidas datas que ocorreram, para melhor guiar a 

elaboração do MFV atual. Assim, as métricas utilizadas foram: 

 Tempo de Ciclo (T/C); 
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 Disponibilidade; 

 Tempo de Valor Agregado (AV); 

 Tempo de valor não agregado (NAV); 

 Lead Time (LT); 

 Eficiência. 

Para a construção do MFV do estado atual, foram coletadas informações a partir da 

gestão do conhecimento da equipe, tanto em relatórios dos diferentes setores, registro de 

comunicações via e-mails dos membros da equipe, como relatos de ex-membros. A elaboração 

dos MFV do estado atual e futuro seguiram as recomendações de Rother e Shook (2003), e 

feitos através do software ConceptDraw© versão Trial. Os mapas têm o objetivo de mostrar uma 

visão ampliada do processo abordado, possibilitando a identificação de melhorias.  

Após a construção do MFV atual, foi feita a identificação dos desperdícios, segundo 

recomendações de Lareau (2002), juntamente com a análise das situações para identificar as 

fontes destes desperdícios. Em seguida, para cada desperdício foram propostas soluções para 

eliminá-lo. Para cada solução, foi sugerida a aplicação de ferramentas lean, juntamente com 

sugestões para aplicá-las que levaram em consideração a realidade da equipe. 

Por fim, foi elaborado o MFV futuro, que representa a situação prevista após a 

implementação das melhorias propostas através das ferramentas. Também foram feitas 

comparações entre os mapas atual e futuro, quantificando os efeitos previstos da implementação 

dos conceitos do lean office na equipe. 
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4 RESULTADOS  

 

Neste capítulo, serão apresentados inicialmente o mapa do estado atual da etapa de 

Projeto do protótipo rover, em seguida os desperdícios identificados. Posteriormente, 

apresentam-se sugestões de ferramentas da metodologia lean para cada situação encontrada. 

Com isso, sugere-se o MFV futuro considerando as propostas de melhorias. 

 

4.1 MAPA DO ESTADO ATUAL  

 

O MFV do estado atual está representado na Figura 4.1, que ilustra o processo de 

desenvolvimento do projeto do rover da equipe The Myths Brazil considerando os projetos 

desenvolvidos nos anos de 2018 e de 2019. Através do MFV do estado atual, pode-se observar 

que a etapa de projeto do rover é composta por 18 processos dedicados, desde a realização do 

processo seletivo (por meio do qual há entrada de novos membros na equipe) até a conclusão 

do projeto (com o alinhamento entre subsistemas de Chassi e Ergonomia).  

Segundo o MFV do estado atual (Figuras 4.1), os principais problemas identificados 

foram: tempo de espera elevado entre alguns processos, falta de um cronograma organizado, 

alguns processos de modelagem mais demorados do que necessário, falta de comunicação entre 

os membros, conteúdo muito básico nas capacitações e atraso na finalização da modelagem do 

subsistema da Roda. 
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Figura 4.1 – MFV do estado atual da etapa de projeto do protótipo rover. 
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De acordo com uma análise da linha do tempo (Figura 4.1), somando as atividades que 

agregam valor tem-se um tempo de AV = 1.824 h. Entretanto, o somatório das atividades que 

não agregam valor é de NAV = 3.132 h. Com isso, o lead time total da parte de projeto é de 

4.956 h. Assim, a eficiência é de, aproximadamente, 37%. A Figura 4.2 pondera estes resultados 

do MFV do estado atual. 

 

 
Figura 4.2 – Dados do MFV do estado atual da etapa de projeto do protótipo rover. 

 

Das atividades que não agregam valor, sabe-se que existem aquelas que podem e devem 

ser eliminadas, e aquelas que realmente são necessárias ao processo e podem ser mantidas. Isso 

é analisado a seguir a partir dos desperdícios identificados no MFV do estado atual. 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS DESPERDÍCIOS  

 

Por meio da elaboração MFV do estado atual, foram identificados 8 desperdícios, 

considerando aqueles descritos por Laureau (2002) no contexto do lean office: Alinhamento de 

objetivos, Espera, Agenda, Erros, Falta de integração, Falta de foco, Estrutura e Subotimização. 

A Tabela 3 resume os desperdícios identificados na etapa de Projeto do protótipo rover. 

Posteriormente são discutidos os desperdícios identificados. 
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Tabela 3 – Identificação dos desperdícios na etapa de Projeto do protótipo rover. 

Desperdício do 

Lean Office 

Etapa em que o 

desperdício ocorre 

Ferramenta sugerida para 

ser aplicada 

Autores que recomendam a 
ferramenta lean de acordo 

com o desperdício 
identificado 

Alinhamento 
de objetivos 

Em propostas de melhorias 

e reuniões sobre assuntos 
como patrocínio, melhorias 

e materiais 

Meeting Information Form                                                                               
+                                                                                                                                

Effective Meeting Evaluation 
Tapping (2010) 

Espera 
Entre Processo Seletivo e 

Análise de designs 
Gestão Visual Perna (2017) 

Espera 
Entre Divisão em 

subsistemas e Propostas de 
melhorias 

Trabalho Padronizado Tapping e Shuker (2003) 

Espera 

Entre Avaliação de 

materiais e Reuniões 
(Patrocínio + melhorias + 

materiais) 

Meeting Information Form                                                                                  

+                                                                                                                        
Effective Meeting Evaluation 

Tapping (2010) 

Espera 

Entre Testes no protótipo 
anterior e Busca por 

patrocínio e Orçamento do 

projeto 

Gestão Visual Perna (2017) 

Espera 

Entre Validação do projeto 
e Capacitação de Suspensão 

+ 
Entre As modelagens 3D de 

Suspensão, Roda, 

Transmissão e Ergonomia 

Trabalho Padronizado Tapping e Shuker (2003) 

Agenda Projeto em geral 
Kanban                                                                              

+                                                                               
Gestão Visual 

Tapping e Shuker (2003),                                                                                                         
Perna (2017) 

Erros  Modelagem 3D da roda Trabalho Padronizado Tapping e Shuker (2003) 

Falta de 
integração 

Durante a modelagem 3D 
da roda e da suspensão 

Trabalho Padronizado Tapping e Shuker (2003) 

Falta de foco Projeto em geral 5S Tapping (2010) 

Estrutura Projeto em geral 5S Tapping (2010) 

Subotimização 

Projeto dos subsistemas da 

Roda, Transmissão e 
Suspensão 

Kanban                                                                              

+                                                                               
Gestão Visual 

Tapping e Shuker (2003),                                                                                                   
Perna (2017) 
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4.2.1 Alinhamento de objetivos 

O desperdício alinhamento de objetivos ocorreu nas etapas de:  

 Propostas de melhorias : Os membros deveriam levar propostas de melhorias para o 

projeto com base no que estudaram sobre rovers de outras equipes. Assim, as melhorias 

seriam discutidas e escolhidas, definindo melhor as diretrizes do projeto. Porém, como 

as pessoas não foram preparadas para a reunião, ela se tornou mais um brainstorming 

sobre os projetos de outras equipes, fazendo com que a reunião demorasse mais do que 

o necessário e não cumprisse o objetivo previsto; 

 Reuniões sobre assuntos como patrocínio, melhorias e materiais : Durante as 

reuniões havia conflitos de ideias entre os membros, levando um maior tempo para se 

chegar num consenso e decisão de alguma ação. Isso se deu principalmente ao fato de 

que as pessoas não iam realmente preparadas para as reuniões, já com ideias sobre o 

assunto. Com isso, as reuniões eram demoradas e não eram efetivas como deveriam.  

Com base na definição e no estudo de caso dados por Tapping (2010), observou-se que 

a utilização das ferramentas Meeting Information Form e Effective Meeting Evaluation podem 

minimizar estes desperdícios. 

 

4.2.2 Agenda 

O desperdício de agenda ocorreu em: 

 Todas as etapas do projeto conceitual: No início da temporada, foi definida uma data 

limite para o término do projeto conceitual do rover, mas não foi definido um 

cronograma com todas as atividades da equipe até esta data limite. Além disso, não foi 

feito um planejamento com a disponibilidade de horários de cada membro para facilitar 

o melhor aproveitamento de tempo e para organizar as atividades. Sendo assim, cada 

membro era livre para realizar o seu horário, causando uma velocidade de 

desenvolvimento de projeto muito desigual entre os subsistemas. 

Segundo as definições dadas por Tapping e Shuker (2003) e Perna (2017), e nas 

aplicações dadas por Dias (2020) e Perna (2017), foi observado que a utilização das ferramentas 

Kanban e Gestão Visual podem minimizar o desperdício de agenda. 

 

4.2.3 Erros 

O desperdício de erros foi identificado na etapa de: 
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 Modelagem 3D da roda: Gastou-se um tempo considerável na modelagem e, visto que 

o modelo proposto inicialmente era de fabricação inviável para a equipe, teve-se que 

alterar o projeto do subsistema para que pudesse ser viável. Isso impactou 

consideravelmente, pois a fabricação da roda se iniciou antes da finalização de seu 

projeto. Esse problema surgiu por membros novos estarem à frente do projeto, não tendo 

muito conhecimento e experiência. 

Conforme a definição dada por Tapping e Shuker (2003) e nas aplicações dadas por 

Perna (2017) e Spies (2016), observou-se que a implementação da ferramenta Trabalho 

Padronizado pode minimizar este desperdício. 

 

4.2.4 Falta de integração 

A perda por falta de integração ocorreu nas etapas:  

 Modelagem 3D da roda: Teve-se dificuldade de transferir informações de pesquisas 

para o projeto da roda entre os membros do próprio subsistema, fazendo com que dois 

projetos paralelos fossem desenvolvidos sem que um tivesse conhecimento do outro. 

Isso gerou um atraso na execução da atividade, impactando o projeto em geral. 

 Modelagem 3D da suspensão. Teve-se dificuldade de transferir informações sobre 

parâmetros de projeto em comum entre os subsistemas de Suspensão e Transmissão. 

Isso gerou um atraso na execução da atividade, impactando o projeto em geral. 

A partir da definição dada por Tapping e Shuker (2003) e das aplicações dadas por Perna 

(2017) e Spies (2016), foi visto que a implementação da ferramenta Trabalho Padronizado pode 

minimizar o problema. 

 

4.2.5 Falta de foco  

O desperdício por falta de foco foi identificado no:  

 Projeto conceitual em geral: Em todos os subsistemas, pelo menos um membro 

possuía responsabilidades fora da equipe, como: outros projetos de extensão da 

universidade (incluindo outra equipe similar de competição), estágio, trabalho 

remunerado, entre outros. Com isso, todos os subsistemas sofriam com membros que 

tinham dificuldades de conciliar as responsabilidades do projeto com as 

responsabilidades fora dele. Além disso, pelo fato de a equipe dividir espaço com outros 

projetos de extensão, muito tempo que poderia ser usado para cumprir as tarefas era 

perdido tentando encontrar espaços para guardar peças e ferramentas, e tentando 
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encontrar locais para comportar reuniões com toda a equipe. Por fim, nas próprias 

reuniões havia falta de foco e organização para que elas fossem eficientes. Assim, a falta 

de foco se mostrou um problema cultural da equipe. 

Por meio da definição dada por Tapping (2010) e das aplicações apresentadas por Dias 

(2020) e Perna (2017), foi analisado que a implementação da ferramenta 5S pode minimizar o 

problema. 

 

4.2.6 Estrutura 

Todos os subsistemas sofreram com membros que assumiram responsabilidades e 

saíram da equipe. Além disso, a Eletroeletrônica não conseguiu se organizar e concretizar um 

projeto para a competição, apenas fabricando o mínimo necessário pelo regulamento. Por fim, 

o Chefe de Gestão não cumpriu com grande parte de suas responsabilidades, fazendo com que 

a Chefe de Projetos assumisse uma jornada dupla de trabalho. Como consequência, houve um 

aumento de desperdícios no projeto como um todo. A perda por estrutura se mostrou um 

problema cultural da equipe. 

Baseando-se na definição dada por Tapping (2010) e nas aplicações dadas por Dias 

(2020) e Perna (2017), nota-se que a implementação da ferramenta 5S pode minimizar este 

desperdício. 

 

4.2.7 Subotimização  

A perda por subotimização ocorreu nas etapas de: 

 Subsistemas da Roda, Transmissão e Suspensão: Já que a fabricação do projeto 

independia do subsistema, todos participavam da fabricação de todas as áreas do projeto. 

Todavia, quando o projeto já deveria ter sido finalizado, apenas o subsistema de Chassi 

concluiu seu projeto. Para não atrasar o andamento, a mão de obra teve que se dividir 

entre as atividades. Isto acabou comprometendo ambos os processos, aumentando o 

tempo total de fabricação previsto e afetando a posterior finalização de projeto e 

fabricação dos demais subsistemas. 

Baseado nas definições dadas por Tapping e Shuker (2003) e Perna (2017), e nas 

aplicações dadas por Dias (2020) e Perna (2017), foi observado que a utilização das ferramentas 

Kanbane Gestão Visual pode minimizar o problema. 
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4.2.8  Espera  

A espera foi o mais recorrente de todos os desperdícios, sendo identificada nas seguintes 

etapas: 

 Entre o processo seletivo e a análise de designs . Ocorreu que o processo seletivo 

terminou na semana antes do início das aulas e a equipe optou por começar o projeto 

com mais calma, esperando passar a primeira semana de aula, que é a semana de ajuste 

de disciplinas. Devido a isso, gerou-se uma espera desnecessária/tempo ocioso, onde o 

projeto poderia já estar em processo de desenvolvimento. 

A partir da definição e aplicação dadas por Perna (2017), observou-se que a utilização 

da ferramenta Gestão Visual pode minimizar o problema. 

 Entre a divisão em subsistemas e as propostas de melhorias : pois seria um tempo 

que cada subsistema teria para se organizar e começar o projeto com autonomia. 

Entretanto, isso não foi a realidade, pois houve demora no processo de organização. 

Com a definição dada por Tapping e Shuker (2003) e as aplicações dadas por Perna 

(2017) e Spies (2016), foi analisado que a utilização da ferramenta Trabalho Padronizado pode 

minimizar o problema. 

 Entre a avaliação de materiais e as reuniões (patrocínio + melhorias + materiais): 

Como as capacitações ainda não haviam sido realizadas, as reuniões abrangiam assuntos 

gerais, onde todos opinavam sobre o projeto de cada subsistema, o que gastava muito 

mais tempo do que deveria e não se chegava fácil num consenso. 

Conforme a definição e o estudo de caso dados por Tapping (2010), observou-se que a 

utilização das ferramentas Meeting Information Form e Effective Meeting Evaluation Form 

pode minimizar o problema. 

 Entre os testes no protótipo anterior e a busca por patrocínio e orçamento do 

projeto: A equipe decidiu dar uma pausa no projeto para participar de uma competição 

também da NASA, o Hackathon, que é uma maratona onde diversos estudantes, em 

equipes, buscam soluções na área da programação de um determinado tema em um 

intervalo de até 48 h. Isso ocorreu pela necessidade de desenvolver o trabalho em equipe 

e integração entre os membros, e assim, ver como a equipe se sairia numa experiência 

de competição. Todavia, não era uma atividade planejada no cronograma inicial da 

equipe. A princípio, foi uma boa ideia, porém não teve adesão por grande parte dos 
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membros. Então, não gerou os frutos esperados, se tornando um desperdício de tempo, 

pois os membros que não participaram do Hackathon não deram continuidade ao projeto. 

Baseado na definição e aplicação dadas por Perna (2017), analisa-se que a 

implementação da ferramenta Gestão Visual pode minimizar o problema. 

 Entre a validação do projeto com o software Ansys e a capacitação de Suspensão, e 

entre as modelagens 3D de Suspensão, Roda, Transmissão e Ergonomia: Muitos 

membros antigos que tinham conhecimento e experiência na equipe, estavam para se 

formar na faculdade e tiveram que sair da equipe, fazendo com que ela ficasse formada, 

em sua maioria, por novos membros. Assim, por não terem experiência suficiente, os 

novos membros tiveram dificuldade na execução da modelagem 3D do projeto mesmo 

com as capacitações, pois elas eram com conceitos básicos, o que não permitiu que 

tivessem domínio do assunto. 

A partir da definição dada por Tapping e Shuker (2003) e das aplicações dadas por Perna 

(2017) e Spies (2016), nota-se que a implementação da ferramenta Trabalho Padronizado pode 

eliminar o problema. 

 

4.3 PROPOSTA DE MELHORIAS 

 

4.3.1 Meeting Information Form e Meeting Evaluation Form 

Estas ferramentas têm como objetivo tornar as reuniões mais organizadas. Com o 

Meeting Information Form, os membros da equipe irão participar das reuniões conhecendo suas 

pautas e com ações definidas. São definidos os dias, horários e locais, podendo ser por meio 

virtual ou presencial. Já com o Meeting Evaluation Form, se terá um método de avaliação das 

reuniões em que cada um poderá avaliá-las e sugerir melhorias. 

Um recurso de fácil acesso e prático que pode ser utilizado para tal objetivo é o Google 

Agenda. Este aplicativo contém várias funcionalidades. Dentre elas, tem-se o de criar um 

calendário específico para a equipe sem que ele se misture com os compromissos pessoais dos 

membros e, para isso, também se tem uma opção inteligente que permite verificar a 

disponibilidade dos participantes ao marcar uma reunião, sugerindo os melhores horários 

adequados para todos. A ata da reunião pode ser anexada ao seu convite, assim como qualquer 

outro arquivo como documentos, planilhas e apresentações que deverão ser acessados por todos 

antes da reunião. Além disso, são enviados lembretes por e-mail para que os membros não se 
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esqueçam do compromisso. Com isso, diminui-se a dificuldade e o tempo que se levava para 

encontrar um horário compatível com todos os membros da equipe, a comunicação é melhorada 

e se tem a possibilidade de o encontro ser virtual, dependendo da dificuldade de cada um. Ao 

final de cada reunião, pode ser enviado um formulário do Google criado para avaliar a reunião, 

vendo as possibilidades de melhorias para as próximas. 

Deve-se aplicar estas ferramentas em todas as etapas que contém reuniões, como de 

avaliação de materiais, patrocínios e propostas de melhorias. Com isso, estima-se reduzir as 

quantidades de reuniões, tornar as reuniões mais efetivas e diminuir o tempo de espera entre as 

etapas que eram geradas por falta de alinhamento entre os membros. 

 

4.3.2 Trabalho Padronizado 

Uma das grandes dificuldades que a equipe teve foi a transferência de informações e 

conhecimentos entre os membros, ou seja, consolidar uma gestão do conhecimento. Neste 

contexto, sugere-se que sejam criados relatórios e/ou checklist padrões de algumas etapas de 

modelagem dos componentes do rover e de capacitação dos membros, a fim de obter uma 

padronização. É importante também que a cada competição se atualizem estes documentos 

padronizados, com o intuito de manter sempre uma melhoria contínua. 

Este método será uma importante ferramenta nas capacitações dos novos membros e 

garantirá a eficiência e a qualidade do fluxo de trabalho. Pode ser utilizado por meio da criação 

de um módulo prático de projeto, implementando a padronização da metodologia de 

modelagem. No subsistema de Chassi, por exemplo, pode-se seguir os seguintes passos: 

analisar as falhas do projeto anterior, olhar a modelagem anterior, pegar os pontos dos outros 

subsistemas (Suspensão, Transmissão, Ergonomia, entre outros), aplicar as mudanças 

necessárias respeitando esses pontos, fazer a análise da geometria no software desejado, 

modificar segundo os novos pontos dos outros subsistemas e fazer uma nova análise. 

Propõe-se então um aumento significativo do número de horas que são gastas na etapa 

de capacitação dos novos membros, visando justamente dar mais conhecimento e segurança 

para os alunos quando forem realizar as etapas de modelagem e validação do projeto. Assim, 

os novos membros terão um guia de como fazer seus projetos, diminuindo tanto os problemas 

que dependem de conhecimento e experiência, quanto os problemas de transferência de 

informações de projeto entre subsistemas. 
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4.3.3 Sistema 5S 

Este sistema terá como objetivos principais melhorar a organização do ambiente de 

trabalho, relacionamento entre os membros, incentivo a proatividade e disciplina por parte dos 

membros. É crucial que o Capitão da equipe se comprometa a reforçar as ações e nova filosofia 

adotada. 

Devido ao fato de que a equipe divide sala com outros alunos, membros do Programa 

de Educação Tutorial (PET), além de também dividir a infraestrutura do Laboratório de 

Tecnologia Mecânica (LTM) da UFF com outras equipes de competição, essa ferramenta será 

importante para ajudar na organização do local de trabalho. A partir do sistema 5S pode-se 

propor para cada item o seguinte:   

 Sort: remover todos os itens desnecessários da própria equipe que estão ocupando 

espaço e causando desorganização; 

 Set-in-order: organizar a sala com tudo aquilo que for necessário e identificar 

documentos, livros e ferramentas, colocando-os nos armários e gavetas referentes à 

equipe, de forma a guardar os itens usados com muita frequência em um local de fácil 

acesso; 

 Shine: organizar a limpeza do local, combinando com as outras equipes que também 

utilizam aquele espaço, de forma a fazer um revezamento, mantendo assim o ambiente 

sempre limpo; 

 Stardardize: criar e impor regras de organização para manter todos as pessoas cientes 

de suas obrigações; 

 Sustain: alinhar com as outras equipes sobre o sistema 5S para que se possa manter a 

organização geral dos locais. 

Sugere-se utilizar esta ferramenta em todas as etapas do projeto. Com isso, estima-se 

moldar uma nova cultura da equipe, diminuindo as perdas por falta de organização e limpeza 

das salas, e trazendo um padrão de conduta que estimule a organização e a disciplina. 

 

4.3.4 Kanban 

Através do Kanban será possível criar um quadro que ajudará a visualizar e organizar 

as atividades a serem realizadas, as que estão em processo e as já concluídas, a fim de gerar 

uma visão completa da evolução do projeto, podendo estar dividido em dias ou semanas 

conforme o que for melhor para a organização da equipe. 
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Por conta da pandemia, abre-se a possibilidade dessa ferramenta ser aplicada também 

virtualmente já que existem, atualmente, diversos softwares e sites que permitem a utilização 

do Kanban por meio virtual, como por exemplo o Trello®. Dentro da pasta que representa o 

Kanban, além da tarefa em si, podem estar presentes informações como: o local da tarefa, o 

tempo estimado, os materiais necessários, o número recomendado de pessoas para sua 

realização, onde se encontra a tarefa no módulo prático criado pelo método do trabalho 

padronizado, entre outras. Assim, o Kanban não só cria um sistema puxado de tarefas, mas 

também auxilia novos membros. 

Sugere-se utilizar esta ferramenta em todas as etapas do projeto após a primeira, ou seja, 

após o processo seletivo. Assim, os Kanbans farão com que a execução de tarefas funcione 

segundo um sistema puxado, autorizando uma dada tarefa em função do status do sistema. Com 

isso, estima-se que esta ferramenta controle o fluxo de atividades de todas as etapas, 

melhorando a eficiência. 

 

4.3.5 Gestão Visual 

Esta simples ferramenta terá como objetivo fornecer um controle visual aos membros 

de maneira ampla através de um quadro com tudo que irá ser feito durante o projeto de 

concepção do rover, estando em algum lugar visível de preferência na sala da equipe, situada 

temporariamente no bloco E do Campus Praia Vermelha da UFF, na qual é dividida com os 

membros do PET. Isto poderá ser implementado logo após o Processo Seletivo. Assim todos os 

membros, inclusive os novos, estarão cientes do planejamento da equipe e poderão consultar 

esse quadro ao longo do projeto para que não haja esquecimento de alguma etapa e para que se 

tenha controle das atividades. 

Um recurso que pode ser utilizado para tal finalidade é o Quadro de Controle de Ordem 

de Serviços (QCOS). Enquanto o Kanban funciona como um controle temporalmente local, o 

QCOS permite uma visão global com a listagem cronológica de todas as tarefas a serem 

realizadas, diminuindo a geração de desperdícios de espera por má gestão do tempo. Sugere-se 

utilizar esta ferramenta em todas as etapas do projeto e estima-se que se consiga reduzir os 

tempos de esperas do processo, visto que perda por espera foi o desperdício com mais 

ocorrência, tornando o lead time longo. 
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4.4 MAPA DO ESTADO FUTURO 

 

Após a análise dos desperdícios identificados no MFV do estado atual e das sugestões 

de ferramentas lean para eliminar e minimizar os desperdícios, elaborou-se o MFV do estado 

futuro (Figura 4.3).  

Para igualar o avanço das etapas ao longo do projeto, adotou-se um tempo de espera 

padrão entre todas elas. Como os membros da equipe devem conciliar o projeto com as aulas 

da faculdade, o tempo padrão de espera escolhido foi 72 h, por ser o maior tempo de espera 

presente no MFV atual que não foi considerado um desperdício. 
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Figura 4.3 – MFV do estado futuro da etapa de projeto do protótipo rover. 
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As métricas utilizadas no MFV do estado futuro (Figura 4.3) consideram sugestões de 

melhorias implementadas. As ferramentas estão representadas no mapa nos pontos onde foram 

propostas as suas aplicações. Por fim, nota-se que ao comparar os dois mapas, atual e futuro, o 

ideal possui 11 etapas ao invés de 18 etapas, como no mapa do estado atual, que apresenta a 

realidade da equipe. Sobre as mudanças, pode-se citar:  

 A junção das etapas de capacitação em uma única etapa, sendo alocada logo depois da 

divisão dos subsistemas do projeto, para que os membros possam começar o projeto 

com conhecimento sobre alguns assuntos essenciais para o seu desenvolvimento; 

 A retirada da etapa de testes do protótipo do projeto anterior, pois no ideal considera-se 

que isto já teria sido feito na temporada anterior, podendo ser considerada uma etapa 

desnecessária; 

 A junção das modelagens 3D dos subsistemas em uma única etapa, assim como as 

capacitações, pois todas devem iniciar e terminar no mesmo tempo para facilitar o 

andamento do projeto e não afetar a fabricação das peças do rover, 

Desta forma, espera-se reduzir o lead time de 4.956 h para 1.944 h, configurando uma 

redução de aproximadamente 61%. As atividades que agregam valor somam 1.296 h; as que 

não agregam valor somam 648 h. Assim, espera-se um aumento da eficiência de 37% para 67%. 

 

 
Figura 4.4 – Comparação dos dados do MFV do estado e do estado futuro da etapa de 

projeto do protótipo rover. 
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5 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi efetuado o mapeamento do fluxo de valor da etapa de projeto 

conceitual do protótipo rover da equipe The Myths Brazil. Foram identificados os desperdícios 

abordados no lean office, propostas melhorias para eliminação e redução dos desperdícios e 

elaborado o mapa do estado futuro. Com os resultados alcançados neste trabalho conclui-se: 

 O mapeamento do fluxo de valor da fase de projeto conceitual do protótipo permitiu a 

identificação das etapas que agregam valor e as que não agregam valor. A análise do 

MFV atual permitiu a identificação de 8 desperdícios descritos pela metodologia lean 

office e mostrou uma eficiência de 37%; 

 Para cada desperdício, foram sugeridas melhorias a partir de aplicações de ferramentas 

lean, totalizando 6 ferramentas. As sugestões de aplicação consideraram a realidade 

vivida pela equipe. Porém, elas representam uma mudança de cultura que requer 

comprometimento por parte da equipe; 

 A aplicação do 5S depende também da colaboração de outras equipes. É necessário que 

a The Myths Brazil se comunique de forma clara com as demais equipes para que esta 

aplicação coordenada ocorra corretamente;  

 Foi elaborado um mapeamento do estado futuro, que mostra uma redução esperada de 

61% do lead time e um aumento esperado da eficiência de 37% para 67%; 

 As informações do mapa futuro mostram que, após o término do processo seletivo, é 

possível fazer toda a fase de projeto em 2 meses. Como o mapa atual mostra que este 

período durou em torno de 6 meses, esta redução aponta para o potencial da aplicação 

dos conceitos do lean office na equipe. 

 A leitura deste trabalho com a consequente implementação de suas propostas por parte 

da equipe pode gerar resultados positivos. Para tal, vale ressaltar: para adotar as práticas 

do lean é necessário compreender a metodologia (todos os membros da equipe devem 

estudar o lean office); adotar a metodologia lean representa uma mudança de cultura 

interna (é recomendável implementar outras metodologias, como o lean manufacturing, 

apenas quando a implementação do lean office estiver completa); a melhoria contínua 

não é um ato, e sim um processo. Cabe à equipe aperfeiçoar as práticas conforme 

pessoas entram e saem. 
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS   

 

Para trabalhos futuros, sugere-se: 

 Dar continuidade a este trabalho com a implementação das melhorias propostas e iniciar  

a aplicação da filosofia lean manufacturing na fase de fabricação da equipe The Myths 

Brazil;  

 Implementar um sistema que avalie os resultados reais de ambas as filosofias lean e as 

ajuste conforme a necessidade da equipe. 
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