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1. Introdução 

Com a redução das barreiras comerciais ao redor do mundo, empresas de vários pontos 

do globo, têm inserido seus produtos nos mais diversos mercados (KAPPES, 2011). O 

setor óptico brasileiro é um dos afetados por este cenário, sofrendo um aumento da 

oferta de produtos, e consequente crescimento da competitividade entre as empresas. 

Segundo ABIÓPTICA (2013, apud. FRIAS, 2013) atualmente, os produtos importados 

detém 78% de participação no mercado óptico nacional. Este fator aliado ao alto grau de 

exigência dos consumidores, que prezam por qualidade, baixo custo, e curtos prazos de 

entrega, têm desafiado a sobrevivência das organizações todos os dias. 

 Segundo Woomack e Jones (2012), as empresas têm então buscado por métodos e 

ferramentas que possam lhe propiciar maior eficiência e redução de custos em seus 

processos produtivos. Uma abordagem sistematizada que se destaca por eliminar e 

reduzir qualquer tipo de desperdícios e enfatizar que o fluxo contínuo faz com que a 

empresa seja mais eficiente foi denominada como Lean Manufacturing (Manufatura 

Enxuta). Tal abordagem também é conhecida como Sistema Toyota de Produção (STP) 

e foi desenvolvida e promovida pela Toyota Motor Corporation (MONDEN, 2012).  

Uma das ferramentas mais importantes e indispensável para a criação de um fluxo 

contínuo é denominada Mizusumashi. Este é um operador logístico responsável por 

transportar materiais e também informações dentro da planta (COIMBRA, 2013).  

Este artigo é baseado em um estudo de caso para a implementação de um sistema de 

abastecimento logístico interno Mizusumashi em uma empresa de produtos ópticos no 

estado de Santa Catarina. O trabalho tem como objetivo (i) reduzir o tempo de 

atividades que não agregam valor executadas pelos operadores da linha de montagem; 

(ii) aumentar a eficiência e eficácia dos PCP; (iii) Padronizar o abastecimento de 

componentes; (iv) redução do número de quebras diminuindo o número de pessoas 

envolvidas no transporte de material. 

  



2. Fundamentação teórica 

Para o melhor entendimento do trabalho realizado, faz-se necessário a explicação de 

alguns termos e técnicas utilizados para a criação do sistema de abastecimento logístico. 

 

2.1. Filosofia enxuta e JIT 

O objetivo da filosofia JIT é reduzir os estoques, de modo que os problemas fiquem 

visíveis e possam ser eliminados por meio de esforços concentrados e priorizados. 

Segundo Corrêa & Gianesi (2001), alguns autores definem a filosofia JIT como um 

sistema de manufatura cujo objetivo é otimizar os processos e procedimentos por meio 

de redução contínua de desperdícios.  

Apesar do estrondoso impacto causado no ocidente pelo JIT, é importante destacar que 

se trata apenas de um elemento integrante de um modelo de gerenciamento da produção 

conhecido no ocidente como “Produção Enxuta”, desenvolvido ao longo de mais de 30 

anos pela Toyota Motor Company com o nome de Sistema Toyota de Produção (STP). 

 

2.2. Desperdícios 

De acordo com Womack e Jones (1996), o pensamento enxuto é uma forma de 

especificar valor, alinhar na melhor sequência as ações que criam valor, realizar essas 

atividades sem interrupção toda vez que alguém as solicita e realizá-las de forma cada 

vez mais eficaz. Em suma, o pensamento enxuto é uma forma de fazer cada vez mais 

com cada vez menos, ou seja, menos esforço humano, equipamento, tempo e espaço e, 

ao mesmo tempo, aproximar-se cada vez mais de oferecer aos clientes exatamente o que 

eles desejam. Sendo assim, a base desse pensamento é localizar e eliminar os 

desperdícios, sendo eles tudo o que não agrega valor ao cliente. 

Segundo Ohno (1988), desperdício se refere a todos os elementos de produção que só 

aumentam os custos sem agregar valor, ou seja, são as atividades que não agregam valor 

ao produto, do ponto de vista do cliente, mas são realizadas dentro do processo de 

produção. Shingo (1981) considera que os sete desperdícios para o Sistema Toyota de 

Produção (STP) são: superprodução; espera; transporte excessivo; processos 

inadequados; inventário desnecessário; movimentação desnecessária e produtos 

defeituosos. 

 

2.3. Mapeamento do fluxo de valor (MFV) 



Fluxo de valor refere-se a todas as atividades necessárias para a concepção do produto 

final, sendo agregadoras ou não de valor. Segundo Womack e Jones (1997), constituem 

o fluxo de valor qualquer atividade necessária de criação, produção ou oferta de um 

produto, necessária para conduzir o mesmo da concepção ao lançamento, do pedido à 

entrega, da matéria-prima às mãos do cliente. 

Segundo Rother e Shook (2003), o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) é uma 

ferramenta que auxilia a enxergar e entender um fluxo de material e de informações 

específico na medida em que um produto segue o seu fluxo de valor. Rother et al. 

(2003) coloca algumas vantagens da elaboração do MFV, entre eles: 

 Permitir uma visão agrupada do fluxo e não de processos individuais; 

 Permitir a identificação não só dos desperdícios, mas da fonte deles; 

 Formar a base de um plano de implementação. 

Estando o estado atual bem estabelecido através do mapeamento, cria-se então o estado 

futuro, buscando descrever o que irá ser feito para que a unidade produtiva otimize o 

seu fluxo de valor sempre focando em aumentar os níveis de produtividade, qualidade e 

serviço (COIMBRA, 2009). 

 

2.4. Mizusumashi 

Visando a eliminação de desperdícios da produção, a filosofia enxuta trabalha com o 

conceito de transportador logístico. Segundo Harris et al. (2009), um sistema Lean de 

movimentação de materiais cuidadosamente projetado e gerenciado é a maneira mais 

eficiente de transportar materiais e informações ao longo da planta. Mizusumashi, um 

termo japonês utilizado para nomear o transportador logístico, pode ser traduzido como 

“aranha d’água”.  

Entre as responsabilidades do movimentador está a movimentação de componentes, 

produtos e cartões Kanbans. Segundo Marchetti (2009), o Mizusumashi tem o objetivo 

de executar todas as movimentações necessárias entre supermercado e bordo de linha, 

transportando as informações e disponibilizando os componentes para a montagem no 

ponto de uso. A principal característica do Mizusumashi é a realização de rotas de 

entrega em circuitos padronizados e em intervalos predefinidos. (COIMBRA, 2013) 

O dimensionamento das rotas e tempos do Mizusumashi segue uma metodologia 

estabelecida. Segundo Harris et al. (2009), as etapas para seu desenvolvimento são: 

 Identificar os corredores de entrega na planta; 



 Selecionar o método de transporte para entregar as peças; 

 Determinar os pontos de parada e de entrega para a rota; 

 Criar prateleiras de pontos-de-uso de tamanho certo nos pontos de entrega. 

Com o dimensionamento correto do Mizusumashi, consegue-se retirar grande parte dos 

desperdícios dos operadores ao realizar grande parte da movimentação da planta. 

 

2.5. Make-to-order (MTO) 

Em um mercado competitivo a escolha da estratégia que a organização utilizará para 

melhorar a resposta aos seus clientes é vital. Para isso, atualmente existem algumas 

estratégias. Pode-se encontrar diferentes classificações quanto à demanda: produção 

feita para estoque com base em previsão de demanda (MTS – Make-to-Stock), 

montagem sob encomenda (ATO – Assembly-to-Order), produção feita sob encomenda 

(MTO – Make-to-Order) e projeto sob encomenda (ETO – Engineering-to-Order) 

(FERNANDES; GODINHO FILHO,2010 apud GAMBI, 2011 pág. 22). 

Coimbra (2009) propõe que os itens de baixa demanda e baixa frequência em consumo 

sejam tratados como Make-to-Order (MTO), onde o processo de produção inicia a partir 

do pedido real do cliente.  

Soman et al. (2002, apud. BARTOLI; 2010) explica que nas empresas que trabalham 

com a estratégia de produção MTO, o cliente define parâmetros e tolerâncias de um 

produto exclusivo para sua necessidade. Essa estratégia adota uma alta variedade de 

especificações customizadas e geralmente oferecem produtos mais caros. 

3. Estudo de caso 

O projeto descrito com este artigo foi realizado em uma empresa fornecedora de 

produtos ópticos localizada em Florianópolis, líder de mercado em Santa Catarina. Faz 

parte do grupo Essilor – maior empresa do ramo óptico no mundo – e é hoje o principal 

laboratório do estado, prestando ainda suporte e abastecimento a cinco filiais. A 

empresa atua com os seguintes serviços: 

 Surfaçagem e montagem de lentes de óculos; 

 Distribuição de lentes e blocos; 

 Aplicação de tratamentos de Hard Coating e coloração; 

 Tratamentos anti-reflexo. 



A organização é tipicamente MTO, ou seja, a produção inicia apenas com uma ordem 

real do cliente e as operações por que o produto passa depende das exigências 

particulares de cada pedido. Por exemplo, o cliente pode pedir a lente inserida na 

armação ou apenas o bloco surfaçado; a lente pode ter algum tratamento especial, ou 

não; cada lente possui parâmetros definidos de acordo com o seu material e com a 

deficiência visual do cliente; cada lente possui um formato especial de acordo com a 

armação, etc. 

Considerando que a empresa já possui boa estabilidade nos processos e trabalha de, 

certa forma, balanceada, este projeto propõe a introdução de um Mizusumashi de forma 

a garantir fluxo de produção e, consequentemente, obter ganhos em produtividade. 

Outras melhorias serão também citadas nas próximas seções. 

 

3.1. Descrição e análise do processo 

Para um melhor entendimento do processo, temos o fluxograma pictorial, representado 

pela Fluxograma 01, onde se pode ver o percurso de um produto dentro da organização. 

Fluxograma 01 - Fluxograma pictorial 
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Fonte: Acervo do autor 

Nesse fluxograma, fica claro a complexidade e a variedade de caminhos que um produto 

pode tomar. Com isso, a movimentação dos materiais torna-se confusa para todos os 

envolvidos. Temos também, no Anexo 01, o Mapa do Fluxo de Valor da empresa, que 

nos dá ideia do fluxo, dos tempos e de alguns desperdícios ao longo da cadeia 

produtiva.  

Através das representações do processo, podemos levantar alguns problemas:   

 Fluxo cruzado: como falado anteriormente, a movimentação do produto e dos 

materiais é confusa, devido aos diferentes caminhos que cada pedido pode 



percorrer, de acordo com as suas especificações, e ao fato de passar mais de uma 

vez pelo PCP, não havendo um único sentido no fluxo dos produtos; 

 Transporte e movimentação: devido ao layout e a distância entre os setores da 

empresa, os operadores se movimentam e realizam inúmeros transportes de 

produtos durante o turno de trabalho; 

 Interrupção no fluxo: como o transporte dos produtos é feito pelos próprios 

operadores, o fluxo de produção é interrompido por diversas vezes, o que 

representa desperdício, tendo em vista que não se está agregando valor nesses 

momentos; 

 Problemas de qualidade: a movimentação dos produtos é descentralizada, ou 

seja, não existe uma pessoa específica responsável por essa atividade. Como 

consequência, por vezes, perde-se pedidos no meio da cadeia produtiva e não se 

tem um controle que torne esses pedidos rastreáveis; 

 Falta de priorização: apesar de haver um indicativo da sequência com que os 

produtos devem ser processados, em alguns momentos, os operadores não 

seguem essa ordem e “atravessam” pedidos. Com isso, tem-se produtos 

esperando mais tempo que o previsto, comprometendo o tempo de atendimento 

ao cliente e, consequentemente, o indicador de Nível de Serviço da empresa. 

Nas próximas seções, será descrito a metodologia adotada para tratar as questões e os 

problemas citados até então. 

 

3.2. Identificação do problema e solução encontrada 

O GLean – Grupo de Estudos em Lean – da Universidade Federal de Santa Catarina, 

identificou que a implementação de um Mizusumashi conseguiria reduzir algumas 

atividades que não agregavam valor ao produto final. O projeto foi baseado no livro 

“Fazendo Fluir os Materiais” de HARRIS, HARRIS & WILSON (2008). A Figura 01 

mostra as etapas do projeto. 

Figura 01 – Etapas do Projeto 



Fonte – Acervo do Autor 

 

a) Identificação dos corredores para rotas: 

Como mostrado no Anexo 02, a empresa possui dois corredores principais para 

movimentação dos funcionários com mão dupla. Os dois funcionam paralelamente, 

interligados por outros dois corredores auxiliares. A largura normal dos corredores é de 

100 centímetros, entretanto em algumas partes do corredor 2 possuem empecilhos, por 

causa disso foi encontrado o local do corredor com menor espaçamento e delimitado a 

largura máxima do carrinho em 74 centímetros.  

A empresa trabalha bem com o programa 5S e consegue manter os corredores livres, 

entretanto outros veículos de entrega de materiais e funcionários circulam pelos 

corredores. Por isso, foi definido que o operador do Mizusumashi teria prioridade de 

circulação, mas o carrinho precisaria ter uma largura pequena, para deixar espaço para 

as pessoas poderem transitar quando necessário. 

b) Selecionar o método de transporte: 

Dentre as diversos métodos de transportes foi considerado mais eficiente um carrinho 

empurrado por um movimentador de materiais transportando os produtos. Os principais 

motivos para essa decisão foram que as peças a serem transportadas são compactas e 

leves e também pela distância não ser significativa.  

c) Identificação de atividades que não agregam valor: 



Para conseguir eliminar o máximo de movimentação possível foram analisadas no 

mapeamento de fluxo de valor as atividades que mais se repetiam e gastavam tempo dos 

operadores. Essas atividades foram: 

 Levar caixas para o estoque; 

 Buscar caixas no estoque; 

 Buscar caixas nas células de surfaçagem; 

 Levar caixas para a caixa de nivelamento; 

 Buscar caixas nas células de montagem. 

d) Definição das rotas e pontos de parada:  

Utilizando o layout atual, foram feitas quatro rotas diferentes realizadas pelo 

Mizusumashi para conseguir suprir essas atividades levantadas. Nas figuras Z, W, A e B 

estão mostradas as rotas que serão explicadas a seguir. O percurso da rota está 

descriminado pela cor verde e tem o sentido das setas. Os pontos de parada estão 

representados por círculos vermelhos sobrepostos as linhas do percurso da rota. Eles 

não são fixos por causa da variação das rotas, conforme apresentado no Anexo 03. 

A rota 1 foi criada para suprir a necessidade de buscar caixas nas células de surfaçagem 

e no estoque. Para isso ela consiste em recolher as caixas nas saídas da surfaçagem ou 

estoque pelo corredor 1 e abastecer os PCP’s com as caixas recolhidas pelo corredor 2 

como representada no Anexo 04. Como as duas saídas de serviço estão no mesmo lado 

em um corredor, foi visto que elas poderiam estar juntas em uma mesma rota. Seus 

pontos de parada no corredor 1 foram definidos pelas saídas de serviço no estoque e nas 

células de surfaçagem, já no abastecimento dos PCP’s foram determinadas para que o 

movimentador consiga abastecer 2 ou 3 PCP’s em cada parada. 

O Anexo 05 ilustra a rota 2 que tem a função de retirar a atividade de levar as caixas 

para o estoque do PCP. Ela consiste em recolher as caixas nos PCP’s pelo corredor 1 e 

abastecer esteiras de entrada de serviço no estoque com as caixas recolhidas pelo 

mesmo corredor. Os pontos de parada foram determinados como a rota 1, o operador do 

Mizusumashi conseguirá abastecer o carrinho com as caixas de 2 ou 3 PCP’s em cada 

parada, já para abastecer o estoque, os pontos de parada foram definidos pelas esteiras 

de entrada de serviço já localizadas no layout da empresa. Com ela será possível 

também estabelecer um sequenciamento FIFO (First In First Out) no estoque. 

Pela rota 3 as caixas que já estão finalizadas nas células de montagem são recolhidas ao 

longo do corredor 2 e abastecem os PCP’s com as caixas pelo mesmo corredor como 

mostrada no Anexo 06. Como as células de montagem são bastante intercaladas, os 



pontos de parada foram determinados pela localização das saídas de serviço das células 

de montagem, já as de abastecimento dos PCP’s são as mesmas determinadas na rota 1. 

Esse percurso ajudaria também a reduzir o tempo de espera de produtos prontos 

aguardando a expedição. 

A rota 4, mostrada no Anexo 07, é realizada uma ou duas vezes no dia no final do turno 

para recolher as caixas das esteiras de espera de montagem dos PCP’s pelo corredor 1 e 

abastecer a caixa de nivelamento pelo corredor 2.  Os pontos de parada são iguais ao da 

rota 2 para abastecimento do carrinho nas células de PCP e desembocam nas duas 

caixas de nivelamento. 

e) Dimensionamento:  

Para o dimensionamento da quantidade de caixas foi selecionado a rota que 

transportaria o maior número de serviços, portanto foi escolhida a rota 1, que envolveria 

dois processos: o de separação no estoque e a surfaçagem. Foram levantados relatórios 

para saber a quantidade de serviços diário por PCP, já que todos precisam ser separados 

no estoque e o número médio de serviços que seriam surfaçados no período de trabalho 

do operador do Mizusumashi.  

Foi percebido no mês de fevereiro, que costuma ter uma demanda intermediária, possui 

uma média de 76 pedidos por PCP por dia. Na Tabela 01 apresenta os resultados 

obtidos pelo estudo de alguns PCP’s quanto ao número de pedidos diários.  

Tabela 01 – Número de emissão de pedidos por PCP 

PCP’s Número de pedidos 

PCP 1 98 

PCP 4 72 

PCP 5 68 

PCP 3 70 

PCP 16 84 

PCP 13 79 

PCP 2 80 

PCP 9 65 

PCP 12 69 

PCP 14 73 

Média 76 

Fonte: Dados coletados pelo autor na empresa 



Quanto a surfaçagem, foi levantado que cada surfaçagista produz por turno 35 pedidos. 

O horário do expediente do operador do Mizusumashi será de 8h às 18h, portanto 

ocupará um turno de trabalho de um surfaçagista e mais duas horas do próximo turno. 

Com isso serão produzidas 42 lentes surfaçadas até as 18h. 

Totalizando o número de 118 pedidos para movimentação diária por PCP e, como são 

ao todo 14 PCP’s, totalizando 1652 serviços por dia na empresa.    

f) Frequência das rotas:  

A empresa determinou que existisse apenas um operador de Mizusumashi, por isso as 

rotas foram pensadas alinhadas aos desejos da diretora. Não foi possível fazer um teste 

piloto para saber o tempo de duração de cada rota, pois não foi encontrado na empresa 

algum veículo que suportasse um grande número de caixas de pedidos.  

Pela experiência dos operadores foi percebido que a rota 3 seria a mais rápida e a rota 1 

a mais demorada. No projeto foram estabelecidos os horários de cada rota ao longo do 

dia, como mostrado na Figura 02, entretanto esses tempos servem mais para mostrar a 

organização das rotas do que o horário de saída do Mizusumashi. Era importante deixar 

visual a alternância entre as rotas 1 e 2. Já a rota 3 só é necessária a cada 1 hora, já que o 

volume de produtos montado nessa hora é em média 30 caixas por 6 células de 

montagem. Já a rota 4, como já discutido anteriormente, será realizada apenas no final 

do turno e para isso foram separados duas rotas.  

Foram definidas que durante um dia de expediente deveriam ser realizadas 20 vezes a 

rota 1 e a rota 2, 10 vezes a rota 3 e duas vezes a rota 4. Os horários definitivos deverão 

ser registrados quando a empresa adquirir o carrinho já discutido anteriormente.  

Figura 02 – Frequência das rotas do transportador logístico 

08:00 Rota 3 10:00 Rota 3 13:00 Rota 3 15:00 Rota 3 17:00 Rota 3

08:10 Rota 1 10:10 Rota 1 13:10 Rota 2 15:10 Rota 2 17:10 Rota 1

08:20 Rota 2 10:20 Rota 2 13:20 Rota 1 15:20 Rota 1 17:20 Rota 2

08:30 Rota 1 10:30 Intervalo 13:30 Rota 2 15:30 Rota 2 17:30 Rota 4

08:40 Rota 2 10:40 Rota 1 13:40 Rota 1 15:40 Rota 1 17:40 Rota 4

08:50 Rota 1 10:50 Rota 2 13:50 Rota 2 15:50 Rota 2 17:50 Rota 3

09:00 Rota 3 11:00 Rota 3 14:00 Rota 3 16:00 Rota 3

09:10 Rota 2 11:10 Rota 1 14:10 Rota 1 16:10 Rota 1

09:20 Rota 1 11:20 Rota 2 14:20 Rota 2 16:20 Intervalo

09:30 Rota 2 11:30 Rota 1 14:30 Rota 1 16:30 Rota 2

09:40 Rota 1 11:40 Rota 2 14:40 Rota 2 16:40 Rota 1

09:50 Rota 2 11:50 Rota 1 14:50 Rota 1 16:50 Rota 2  

Fonte: Acervo do autor 

g) Projeto do carrinho:  



Já que havia sido levantado o número de pedidos movimentados diariamente por PCP e 

o número de rotas 1, que são as mais demoradas, foi possível calcular a quantidade de 

caixas por PCP que o carrinho deveria suportar. 

Equação 01 - Cálculo da quantidade de caixas 

 

Pela Equação 01 determinamos que cada PCP deveria ter um espaço disponível no 

carrinho para, aproximadamente, 6 caixas. Multiplicando esse valor pelo número de 

PCP’s na empresa, foi identificado que o carrinho precisaria suportar 84 pedidos. 

Outra decisão da empresa foi que o veículo deveria ser estreito para que outras pessoas 

pudessem circular no corredor e que exista uma facilidade em armazenar e retirar as 

caixas.  

Na Figura 03 está representado como o carro deveria ser para otimizar o espaço. Foi 

visto que seria mais vantajoso colocar espaço para quinze PCP’s, pois o veículo seria 

melhor utilizado e a empresa teria a opção criar um novo PCP, caso fosse necessário, e 

o mesmo já estaria adaptado para essa realidade. Para facilitar a retirada das caixas foi 

deixada uma folga de aproximadamente quatro centímetros na largura do projeto e 

conseguiu manter o limite requerido pela direção da empresa quanto a ocupação do 

corredor. 

Figura 03 – Projeto carro de Mizusumashi (dimensões em centímetro) 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

3.3. Identificação do problema e solução encontrada 



Para fins de comparação, foi levantado um indicador para mostrar o tempo que era 

desperdiçado pelos PCP’s em um dia trabalho normal. Os tempos foram levantados pelo 

MFV e os pedidos foram calculados pela média diária. Os resultados estão mostrados na 

Tabela 02 e representam 18% do tempo de expediente dos funcionários do PCP. 

Tabela 02 – Indicador de tempo desperdiçado em movimentação 

Atividade 
Tempo individual 

(min) 

Quantidade de 

pedidos 

Tempo total 

(min) 

Levar caixas no estoque 0,15 76 11,4 

Buscar caixas no estoque 0,25 76 19,0 

Buscar caixas na surfaçagem 0,15 42 6,3 

Levar caixas na caixa de nivelamento 0,7 52 36,4 

Buscar caixas na montagem 0,25 52 13,0 

Total   86,1 

Fonte: Acervo do autor 

Outros resultados esperados com a implementação do Mizusumashi não: menor 

movimentação dos PCP’s, corredores mais livres, menor movimentação do operador do 

Mizusumashi, maior capacidade de carregar caixas, retorno mais rápido das caixas aos 

PCP’s e organização do espaço produtivo. 

4. Conclusão 

Considerando os resultados obtidos, tais como: redução do tempo de atividades que não 

agregam valor, maior nível de serviço dos PCP’s e redução do número de quebras 

através da padronização do abastecimento de componentes e da concentração dos 

desperdícios de movimentação e transporte em uma única pessoa - Mizusumashi, 

concluímos que os objetivos do trabalho foram atendidos, e o mesmo foi satisfatório 

para a organização.  

O elevado grau de competitividade do setor óptico brasileiro mantém uma intensa 

disputa de mercado devido à grande participação de empresas estrangeiras e exigência 

de produtos customizados feitos sob encomenda. Este trabalho propicia vantagem 

competitiva à empresa em relação a flexibilidade de sua linha de produção, o que a 

tornaria apta a atender a demanda variada e imprevisível dos consumidores deste setor. 

Do mesmo modo que o projeto em logística interna foi planejado, deve-se pensar 

também em um trabalho semelhante, voltado para a logística externa. Com isso, busca-

se fluxo não só dentro da organização como também na sua cadeia de suprimentos, 



permitindo que o valor chegue mais rápido ao cliente final e alavanque a posição de 

mercado da empresa. 
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Anexo 01 - Mapa do Fluxo de Valor (primeira parte) 

 

 
Fonte – Acervo do Autor 



Anexo 01 - Mapa do Fluxo de Valor (segunda parte) 

 

Fonte – Acervo do Autor 



Anexo 02 – Layout da empresa e disposição dos corredores 



Fonte – Acervo do Autor 



Anexo 03 – Rota 1  

Fonte – Acervo do autor 

 



Anexo 04 -  Rota 2  

Fonte – Acervo do autor 



Anexo 05 – Rota 3 

Fonte – Acervo do Autor 
 

 

 

 



 

 



Anexo 06 – Rota 4 

Fonte – Acervo do Autor 


