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RESUMO 

São expressivas as altas as taxas de desperdícios de alimentos no mundo. Uma grande parcela 

dos alimentos é perdida/desperdiçada no processo produtivo. As frutas e hortaliças são 

alimentos necessários para uma dieta saudável com significativo valor nutricional. O Brasil é 

considerado o terceiro maior produtor de hortaliças do mundo, no entanto as perdas nesse setor 

são expressivas e estão distribuídas em toda a cadeia produtiva. Quando se têm perdas ao longo 

da cadeia, além do alimento em si, se têm perdas dos recursos utilizados para essa produção. 

Diante desta problemática, este estudo pretende aplicar os princípios do modelo Lean 

Production a fim de reduzir os desperdícios no processo produtivo de alfaces em uma 

propriedade de agricultura familiar da região de Tupã/SP que comercializa seus produtos na 

feira do produtor local. Um estudo de caso foi realizado. A coleta de dados foi realizada por 

meio de entrevistas, observações e filmagem do processo produtivo de alface in loco. Foram 

identificadas as etapas do processo produtivo por meio da aplicação do Mapeamento de Fluxo 

de Valor (VSM), fluxograma vertical, diagrama de Ishikawa, Voz do Consumidor (VOC) e 

diagrama de espaguete com o objetivo de identificar as principais fontes de desperdícios. Foi 

possível identificar alguns desperdícios no processo produtivo de alface buscando minimizar 

ou mesmo eliminar esses desperdícios foram sugeridas melhorias como adequação das etapas 

as serem realizadas no processo produtivo, aplicação do 5S entre outras. Após a aplicação de 

algumas dessas melhorias foram analisados os resultados a fim de verificar se a implantação do 

Lean Production no processo produtivo de alfaces em uma propriedade de agricultura familiar. 

As melhorias contribuíram para o processo com uma redução no tempo de ciclo passando de 

7h 38min 47s para 3h 18min 14s, uma redução de aproximadamente 45% do tempo de ciclo, 

logo o tempo de operação também sofreu reduções sendo de 6h 10min 05s para 2h 43min. As 

atividades que não agregavam valor, mas eram necessárias também tiveram economia passando 

de 4h 04min 27s para 1h 38min 42s.  

 

Palavras-Chave: Agricultura familiar; Desperdícios; Gestão da produção; Lean Production; 

hortaliças.  
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ABSTRACT 

The high rates of food waste in the world are significant. A large portion of food is lost / wasted 

in the production process. Fruits and vegetables are foods necessary for a healthy diet with 

significant nutritional value. Brazil is considered the third largest producer of vegetables in the 

world, however losses in this sector are significant and are distributed throughout the production 

chain. When there are losses along the chain, besides the food itself, there are losses of the 

resources used for this production. Faced with this problem, this study aims to apply the 

principles of Lean Production model in order to reduce waste in the production process of 

lettuce on a family farm in the region Tupã / SP which sells its products at the local fair 

producer. A case study was carried out. The data collection was done through interviews, 

observations and filming of the production process of lettuce in loco. stages of the production 

process through the application of Value Stream Mapping been identified (VSM), vertical flow 

diagram, Ishikawa diagram, Consumer Voice (VOC) and spaghetti diagram in order to identify 

the main sources of waste. It was possible to identify some wastes in the lettuce production 

process in order to minimize or even eliminate these wastes. Improvements were suggested as 

adequacy of the steps to be performed in the productive process, application of 5S among 

others. After applying some of these improvements the results were analyzed in order to verify 

the implementation of Lean Production in the lettuce production process in a family farm 

property. The improvements contributed to the process with a reduction in cycle time going 

from 7am 38min 47s to 3h 18min 14s, a reduction of approximately 45% of the cycle time then 

the operating time also suffered reductions being 6h 10min 05s to 2h 43min. The activities that 

did not add value but were necessary also had savings going from 4h 04min 27s to 1h 38min 

42s. 

Keywords: Family farming; Waste; Production management; FLV; Lean Production; 
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1 INTRODUÇÃO 

A agricultura familiar inclui todas as atividades agrícolas de base familiar e está 

ligada a diversas áreas do desenvolvimento rural. Esta consiste em um meio de organização das 

produções agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola que são gerenciadas e operadas por 

uma família e predominantemente dependente de mão-de-obra familiar, tanto de mulheres 

quanto de homens (FAO, 2014). 

“Considerada a principal responsável pela comida que chega às mesas das famílias 

brasileiras, respondendo por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o País, o 

agricultor familiar ocupa papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado 

doméstico” (PORTAL BRASIL, 2015). Dentro deste cenário, o cultivo de hortaliças 

geralmente ocupa pouco espaço, pouco insumo, ciclo curto de produção até a colheita, porém 

existem problemas como a grande necessidade de água, falta de padronização, alta 

perecibilidade, falta de controle de qualidade adequado, desperdício/perdas na produção e na 

colheita, elencam os pesquisadores Dias et al. (2012). 

Segundo SENAR-SP (2015); Melo e Vilela (2007), a olericultura é o ramo da 

horticultura que abrange a exploração de elevado número de espécie de plantas, popularmente 

conhecidas como hortaliças, e que engloba culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e frutos 

diversos. 

Segundo um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura – FAO (2011), ao longo de toda a cadeia produtiva ocorrem perdas 

ou desperdícios de alimentos, sendo: perda definida como a redução não intencional de 

alimentos disponíveis para o consumo humano, sendo resultante de ineficiências na cadeia 

produtiva, tais como infraestrutura e logística deficientes e/ou falta de tecnologias para a 

produção. As perdas ocorrem, principalmente, na produção, pós-colheita e processamento, 

quando, por exemplo, o alimento não é colhido ou é danificado durante o processamento, 

armazenamento ou transporte. Desperdício, é o descarte intencional de produtos alimentícios 

apropriados para o consumo humano. O desperdício é, portanto, decorrente do próprio 

comportamento dos indivíduos. (FAO, 2013). 

Diante de tal sinergia entre ambos os termos no presente estudo será adotado apenas 

a terminologia desperdício que é comumente utilizada no Lean Production. 

 O gráfico 1 apresenta as etapas de produção e quais etapas da cadeia produtiva 

ocorrem os desperdícios de alimentos. Comparando a América Latina e Europa observa-se que 

em termos de produção os desperdícios são semelhantes. Quando se observa a América Latina 
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há um baixo desperdício no consumidor, porém o nível de desperdício no processamento e no 

armazenamento e manuseio é maior nestas etapas. 

Gráfico 1- Desperdícios de frutas e hortaliças 

Fonte: FAO (2011) 

Outro estudo recentemente publicado pela FAO (2016) aponta que para cada grupo 

de alimentos são desperdiçados: 25% dos cereais, 40% raízes e tubérculos, 20% leguminosas, 

55% de frutas e hortaliças, 20% das carnes, 20% produtos lácteos e 33% de pescados e mariscos.  

Os desperdícios de alimentos acarretam impactos ambientais. Uma infinidade de 

recursos naturais são utilizados para a produção e o transporte de alimentos que não serão 

consumidos. Quando alguém desperdiça um alimento, não está jogando fora apenas aquele   

produto, mas toda a água, energia e os demais recursos utilizados ao longo da sua cadeia 

produtiva. Portanto, quanto mais a jusante na cadeia produtiva ocorrerem os desperdícios dos 

produtos alimentícios, maiores são os desperdícios de recursos ambientais ao considerar todo o 

ciclo de vida daquele produto (SABIO et al, 2015).  

Segundo a FAO (2016) e Soares (2014), existe uma série de procedimentos que, se 

adotados, contribuem para redução dessas taxas de desperdícios, tais como: melhoria nos 

tratamentos da pré e pós-colheita dos frutos e das hortaliças; padronização das dimensões da 

embalagem; melhoria nos meios de transporte; melhor integração entre varejistas, atacadistas e 

produtores, entre outros. Reduzindo o desperdício de hortaliças, ocorrerá também a redução de 

custos de produção para os agricultores; aumento da competitividade; redução da utilização de 

recursos naturais; e por último, mas não menos importante, contribuir para maior 

disponibilidade de alimentos e consequente o acesso a alimentação, como elencam os 

pesquisadores Soares (2014) e Lipinski; O’Connor; Hanson (2016). 

 Segundo Souza e Buainain (2013) a competitividade na agricultura familiar é 

compreendida como a habilidade do agricultor familiar disputar e permanecer, 

sustentavelmente, nos mercados dos quais participa. Relacionada com a constituição dos 
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sistemas de produção e com as atividades que fazem parte dele, sendo que os sistemas 

produtivos refletem as escolhas dos produtores levando em conta as potencialidades e os limites 

do ambiente nos quais estão inseridos. 

Em face desses desafios, a adoção do modelo Lean Production, amplamente 

utilizado no setor industrial com a obtenção de resultados positivos na busca por melhoria da 

produtividade, pode ser uma alternativa quando aplicada na produção primária ou em cadeias 

produtivas de alimentos. Países Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos estão 

na vanguarda no que se refere a aplicação do modelo Lean Production na produção primária e 

em cadeias produtivas, tais como: laticínios, pecuária, frutas, hortaliças e plantas ornamentais. 

No entanto é incipiente no Brasil, e pode ser uma estratégia para melhoria da competitividade 

da agricultura nacional (PAKDIL; LEONARD, 2014; BATTAGLIA, 2013; MATTOS et. al., 

2009). 

Para delimitar as fronteiras e o grau de evolução no que diz respeito a aplicação do 

Lean Production no setor do agronegócio, conduziu-se uma Revisão Bibliográfica Sistemática 

(RBS).  

A Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) é um método que tem como objetivo 

mapear trabalhos publicados no tema de pesquisa específico por meio de uma pesquisa 

sistemática com adoção de procedimentos, etapas, técnicas e ferramentas especificas, 

possibilitando ao pesquisador criar uma síntese do conhecimento existente sobre o assunto 

(BIOLCHINI et al., 2007). 

As expressões de busca utilizadas foram: ("lean" OR "lean Farm " OR "lean 

production" OR "produção enxuta" OR " lean manufacturing" OR "Sistema toyota") AND 

("food supply chain" OR "agri food supply chain" OR "supply chain"). Alguns filtros foram 

aplicados para selecionar os documentos sendo período de publicação (2000-2017), idioma 

(inglês e português), tipo de documento (somente artigos), área de concentração (engenharias, 

multidisciplinar entre outras). O software StArt® foi utilizado para a sistematização dos 

documentos obtidos nas buscas realizadas nas bases de dados. A primeira etapa foi realização 

de leitura do título, resumo e palavras chave com o objetivo de verificar se os artigos 

selecionados tinham aderência ao tema, os que não tinham aderência ao tema ou estavam 

duplicados foram rejeitados. 

Na extração foram utilizados critérios de inclusão (I) e critérios exclusão (E). O 

critério de exclusão engloba todas as supply chain que não se enquadraram nos critérios de 

inclusão como por exemplo; automotiva, eletrônicos, softwares, farmácia, hospitalar, avião 

entre outras. Os artigos foram classificados com relação aos critérios (I) e (E) selecionados 
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sendo: (I) Lean/Produção enxuta/Sistema Toyota and agri-food supply chain; (I) 

Lean/Produção enxuta/Sistema Toyota and food supply chain e (E) Lean/Produção 

enxuta/Sistema Toyota and supply chain. 

Com a aplicação dos filtros e dos critérios de inclusão e exclusão foram 

selecionados 17 artigos que continham relação com a aplicação do Lean Production na agri-

food supply chain. O apêndice A apresenta os artigos selecionados.  

Com a finalização das etapas da RBS, os artigos selecionados foram lidos na integra 

buscando identificar o país de aplicação do Lean Production e qual foi o processo produtivo. 

Para uma melhor compreensão o apêndice B exibe um breve resumo dos itens mencionados em 

relação a cada artigo selecionado. 

Observou-se de todos os artigos selecionados na RBS que somente um tratava sobre 

a aplicação do Lean Production na área de hortaliças sendo no país de Gales, visando a melhoria 

continua para os pequenos agricultores. O autor também discorre sobre as redes de 

aprendizagem e como deveriam garantir que o vínculo seja mantido entre o produtor e o 

consumidor, de modo que os requisitos para produtos e a qualidade necessária sejam conhecidos 

e planejados. 

Diante da leitura desse artigo observou-se há uma lacuna na aplicação do Lean 

Production no processo produtivo de hortaliças visto que os demais artigos selecionados tratam 

da aplicação do Lean Production, porém na forma de aplicação é industrial e não para pequenos 

agricultores como é o objetivo da presente pesquisa.  

O modelo Lean Production provou ser adaptável porque se baseia em um conjunto 

de princípios que se relacionam com a organização do trabalho, sendo aplicada a empresas 

isoladas, ou redes de fornecimento (BHAMU; SANGWAN, 2014; FOOD CHAIN CENTER, 

2007; KARIM; ZAMAN, 2013).  

1.1 Justificativa 

A Food Chain Center (2007), fez um rastreamento, no processo de produção de 

hortaliças no Reino Unido para evidenciar onde ocorrem os desperdícios (Gráfico 2).  É 

possível verificar em quais etapas da cadeia ocorrem desperdícios, desde o plantio das sementes 

até o processo de embalagem do produto.  
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 Gráfico 2- Etapas em que ocorrem as perdas de produtos entre o plantio e o consumidor 

Fonte: Adaptado Food Chain Centre apud Battaglia (2013) 

Observa-se no Gráfico 2 as etapas na qual ocorrem os desperdícios, sendo que 100% 

dos entrevistados afirmam ter desperdícios nas sementes plantadas, bem como 90% tem 

desperdícios no cultivo e 89% tem desperdícios na colheita. Esse tipo de levantamento, no Lean 

Production é de extrema importância, pois gera condições de direcionar os esforços de análise 

e resolução de problemas, com o objetivo de reduzir esses desperdícios, buscando, 

sistematicamente, suas causas raízes. 

Diante de todo o exposto, a aplicação sustentada do Lean Production proporciona 

a redução de desperdícios no processo produtivo de hortaliças, de maneira que os agricultores 

familiares possam ser competitivos em relação a outros setores do agronegócio, e que os custos 

associados a produção dos produtos sejam minimizados. Assim como uma contribuição para a 

redução dos desperdícios de alimentos de forma global conforme já apresentado nos dados 

acima. 

Além disso a realização desse estudo poderá fomentar a discussão da aplicação do 

Lean Production junto à produção agrícola na busca pela maior competitividade no mercado, 

bem com a contribuição teórica, tendo em vista a importância e crescente expansão do 

agronegócio no cenário atual. 
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1.2 Objetivo 

O objetivo geral dessa dissertação é aplicar os princípios do modelo Lean 

Production para reduzir os desperdícios no processo produtivo de alfaces em uma propriedade 

da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

  1.2.1 Objetivos específicos 

1. Identificar as fontes de desperdícios no processo produtivo de alfaces em uma 

propriedade da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

2. Avaliar as fontes de desperdícios no processo produtivo de alfaces em uma 

propriedade da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

3.  Propor o uso de ferramentas de melhoria no processo produtivo de alfaces em 

uma propriedade da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

4. Implantar ou sugerir ferramentas de melhoria no processo produtivo de alfaces 

em uma propriedade da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

O Capitulo 1 destina-se a apresentar uma breve introdução sobre o tema a ser 

discutido nessa dissertação, a contribuição dessa pesquisa e seus objetivos geral e específicos.  

O Capítulo 2 contém fundamentação sobre principais conceitos relacionados a 

pesquisa. No item 2.1 foi destinado a caracterização da agricultura familiar, já o item 2.2 aborda 

sobre a classificação de hortaliças e sua produção. O Lean Production e ferramentas de 

melhoria são fundamentadas no item 2.3  

O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada, descrevendo cada etapa da 

realização do estudo de caso. A estrutura teórica é abordada no item 3.1. No planejamento dos 

casos (item 3.2) é tratado sobre a caracterização do objeto de pesquisa e dos procedimentos 

para coleta de dados. A condução do teste piloto de coleta de dados é informada no item 3.3. O 

item 3.4 explana sobre como foi a coleta de dados. A forma como ocorreu a análise dos dados 

é descrita no item 3.5. Já o item 3.6 finaliza com a geração de relatório de pesquisa.  

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos com o estudo do processo atual. A 

aplicação do Lean Production é apresentada no item 4.2.  O Lean Production é composto por 

cinco princípios o primeiro princípio da proposição de valor é abordado no item 4.2.1 com a 

utilização da ferramenta VOC possibilitando conhecer a demanda das alfaces. Dando sequência 

no roteiro de implantação o principio 2- mapeamento do fluxo de valor é explanado no item 

4.2.2 demonstrando as ferramentas utilizadas para a elaboração do mapeamento do fluxo de 

valor do processo atual. O principio três da implantação do Lean Production é a criação do 
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fluxo continuo para isso algumas melhoria são abordadas no item 4.3  bem como quais serão 

as possíveis influências no processo produtivo das alfaces.  

O Capítulo 5 apresenta as melhorias implantadas, descrevendo quais ferramentas 

foram utilizadas e suas principais contribuições para a redução dos desperdícios. A ferramenta 

5S é explanado no item 5.1. Já o item 5.2 aborda sobre o planejamento da demanda. Ainda 

falando sobre planejamento foi realizado o planejamento da produção (item 5.3). Buscando a 

redução da movimentação excessiva algumas melhorias foram realizadas como elenca o item 

5.4. Finalizando o capitulo cinco é abordado a criação do logotipo da propriedade como 

demonstra o item 5.5.  

O Capítulo 6 demonstra o processo produtivo proposto e os resultados obtidos com 

a implantação de algumas melhorias sugeridas ao produtor bem como quadros de comparação 

do processo atual e do processo proposto.  

O Capitulo 7 traz as considerações finais sobre a pesquisa realizada, as limitações 

bem como algumas sugestões para pesquisa futuras.   
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2 REVISÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta os principais conceitos teóricos que norteiam o trabalho. De 

início é demonstrada uma breve abordagem sobre agricultura familiar. Em seguida é definido 

o que é olericultura de forma cientifica e uma breve descrição sobre a produção de hortaliças 

no Brasil e no estado de São Paulo.  

O Lean Production e o roteiro de implantação do Lean Production proposto por 

Karim e Zanam (2013), utilizado no presente estudo também são mencionados nesse capítulo 

com a abordagem de algumas ferramentas de melhorias que serão utilizadas no decorrer da sua 

implantação.  

 

2.1 Agricultura Familiar 

Falar sobre o termo agricultura familiar não é algo fácil, pois vários autores 

abordam de forma diferente o termo. De acordo com Cardoso (1987), tem-se que a conceituação 

do campesinato, assim como a conceituação da agricultura familiar, se dá pela relação familiar 

entre os produtores, detentores ou não da propriedade da terra, na qual produção está voltada 

para a autossubsistência e eventualmente para o mercado. 

Abramovay (1992) destaca que a agricultura familiar moderna não pode ser 

entendida fora da opinião de mercado da sociedade capitalista que a influência e traça suas 

limitações históricas. “[...] Uma agricultura familiar altamente integrada ao mercado, capaz de 

incorporar os principais avanços técnicos e de responder às políticas governamentais não pode 

ser nem de longe caracterizada como camponesa” (ABRAMOVAY, 1992, p.22). 

Buscando o reconhecimento dos agricultores familiares como atores sociais, em 

2006 foi sancionada a Lei da Agricultura Familiar, Lei 11.326/2006, que reconhece legalmente 

esse grupo expressivo da agricultura nacional. A lei estabelece as diretrizes para a formulação 

da Política Nacional da Agricultura Familiar em vigor no Brasil – a primeira a definir diretrizes 

para o setor. Segundo a referida lei, agricultor familiar ou empreendedor familiar rural é aquele 

que atende, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I.Não detenha, a qualquer título, área maior que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II.Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento;  

III.Tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;  

IV.dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006). 

 

Neste sentido, no que concerne à agricultura familiar pode-se dizer que: a) a 

agricultura familiar é geralmente realizada em pequenas propriedades rurais; b) as relações de 

trabalho nesse modelo de agricultura são predominantemente familiares; c) a renda dos 
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envolvidos nesta atividade é praticamente originada da mesma, de forma não assalariada; e d) 

da mesma maneira como as relações de trabalho, a propriedade da terra é de caráter familiar. 

Independente da classificação fornecida à agricultura familiar, ela é responsável por 

uma quantidade expressiva da produção agrícola brasileira. O Censo Agropecuário de 2006 

(IBGE, 2006) destaca a importância da agricultura familiar no total dos estabelecimentos 

agropecuários. Do total de estabelecimentos agropecuários, 84,4% dos são da agricultura 

familiar ocupando apenas 24,3% da área total das propriedades rurais. No fornecimento de 

alimentos ao mercado interno a agricultura familiar é responsável por 87% da produção de 

mandioca, 70% da produção de feijão, 46% da produção de milho, 38% do café, 34% do arroz, 

58% do leite, 59% do plantel de suínos, 50% do de aves, 30% dos bovinos e 21% da produção 

de trigo (MDA, 2017; IBGE, 2006). 

 

2.2 Produção de Hortaliças  

Olericultura é termo técnico-científico derivado do latim oleris que significa 

hortaliças e colere que significa cultivar. Popularmente, as hortaliças ou a sua parte utilizável 

são chamadas, indevidamente de “verduras” e “legumes”, mas do ponto de vista agronômico 

além das plantas usualmente conhecidas como legumes e verduras também são incluídas na 

olericultura: batata, batata doce, melancia, melão, milho doce, milho verde e morango. É 

importante frisar que os termos técnicos olericultura e horticultura não são sinônimos, sendo 

que o segundo tem um significado abrangente, não devendo substituir o primeiro, como ocorre 

no senso comum (FILGUEIRA, 2007) 

De acordo com Filgueira (2007) as hortaliças podem ser reunidas, segundo suas 

partes utilizáveis e comerciáveis em três grupos: 

I.Hortaliças fruto: utilizam-se os frutos ou partes deles, como as sementes: tomate, 

melancia, quiabo, morango, feijão-vagem, etc. 

II.Hortaliças herbáceas- aquelas cujas partes comerciáveis e utilizáveis localizam-se 

acima do solo, sendo tenras e suculentas: folhas (alface, repolho, taioba); talos e 

hastes (aspargo, aipo, funcho); flores ou inflorescências (couve-flor, brócolis, 

alcachofra). 

III.Hortaliças tuberosas: as partes utilizáveis desenvolvem-se dentro do sol, sendo ricas 

em carboidratos: raízes (cenoura, batata-doce, rabanete e mandioquinha-salsa); 

tubérculos (batata, cará); rizomas (inhame); bulbos (alho; cebola). 

 



24 

 

Ainda segundo o autor inclui-se na horticultura a produção de plantas utilizadas na 

alimentação humana tal como aquelas empregadas como finalidade estética, para 

aperfeiçoamento do sabor dos alimentos ou para fins medicinais. A Figura 1 representa o 

esquema de como as plantas podem ser reunidas.  

Figura 1- Esquema de Filotécnica 

Fonte: FILGUEIRA (2007) 

Um estudo realizado pela CNA (2017) por meio da aplicação do método Gesis, 

reproduziu um mapeamento da cadeia produtiva de hortaliças no Brasil Figura 2. Na 

quantificação, foram consideradas as seguintes hortaliças: alface, tomate, batata, alho, cenoura, 

beterraba, abóbora, cebola, abobrinha, pimentão, couve-flor e coentro. 

 

 

 

 

 

 

 

Filotecnica

Grandes culturas: 
produtoras de grãos, 
fibras, estimulantes, 

etc. 

Horticultura

Olericultura: hortaliças

Fruticultura: fruteiras

Floricultura: flores

Jardinocultura: plantas 
ornamentais

Viveiricultura: mudas 
em geral

Cultura de  plantas 
condimentares

Cultura de plantas 
medicinais

Cultura de cogumelos 
comestíveis

Silvicultura: espécies 
florestais

Forragicultura: 
pastagem e forrageiras 

para corte



25 

 

Figura 2- Mapeamento e Quantificação da Cadeia Produtiva de Hortaliças no Brasil em 2016 

 

Fonte: CNA (2017) 
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Observa-se na Figura 2 que a produção de hortaliças, tem uma estimativa de 5,08 

bilhões de dólares no PIB brasileiro. Ainda sobre a figura mencionada é possível observar que 

a produção de hortaliças contribui para a movimentação financeira em todos os elos da cadeia 

produtiva desde antes das fazendas com a movimentação de insumos, até ao final da cadeia 

com o fornecimento de produto para o consumidor.  

Ainda segundo o estudo da CNA (2017) no cálculo da estimativa da produção de 

hortaliças no Brasil levou em consideração a área estimada de cada uma das culturas e suas 

respectivas produtividades médias. A multiplicação desses dois fatores tem como resultado a 

estimativa do volume produzido no Brasil no período analisado. A alface tem como valor de 

produção 1.701.872 ton e produtividade de 18,6 t/ha movimentando um valor de $384,63 

milhões no Elo “Nas Fazendas” e como um volume de perdas de 35% no mesmo Elo. Diante 

desses dados a alface foi escolhida para o desenvolvimento do estudo.  

O Brasil é considerado o terceiro maior produtor de hortaliças do mundo. Em 

termos de consumo per capita, o Brasil consome 57kg/hab./ano de FLV, na Europa este 

consumo, em alguns países, chega a 120kg/hab./ano (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

Tornando em evidencia o potencial do mercado interno brasileiro. “A olericultura - tanto 

comercial como de subsistência - tem um importante papel na atividade agrícola familiar, 

contribuindo para o seu fortalecimento e garantindo sua sustentabilidade” (FAULIN; 

AZEVEDO, 2003). 

No estado de São Paulo, por exemplo, embora tenha participação de apenas 1% na 

área total cultivada com as principais culturas, as hortaliças respondem por cerca de 9% do total 

da demanda da força de trabalho agrícola (DEL GROSSI; SILVA, 2002a). No ponto de vista 

econômico esse fato, é muito importante já que permite uma renda relativamente constante à 

família produtora de hortaliças e, pelo ponto de vista social, permite a ocupação dos membros 

da família em uma mesma atividade durante todos os períodos produtivos, o que garante o 

trabalho no campo. 

A produção de hortaliças paulista se dá durante todo o ano, existem cinturões verdes 

nas médias e grandes cidades do interior: Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Botucatu, 

Marília etc. No Estado, cerca de 34.500 hectares são cultivados com 20 espécies, sendo a área 

média por cultura de 2,0 ha (CAMARGO FILHO; CAMARGO, 2011a). 

 

2.3 Lean Producion  

O Lean Production é um modelo e não uma ferramenta em si. Existem diversas 

ferramentas e técnicas que podem contribuir para a transformação Lean Production de forma a 
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identificar, medir e remover desperdício, variabilidade e proporcionar melhorias em áreas 

especificas (COTTYN et al., 2011). 

O modelo Lean foi desenvolvido pela Toyota e amplamente divulgada a partir do 

livro produzido pela MIT- Massachusetts Institute of Technology, intitulado The Machine that 

Change the World (A Máquina que mudou o Mundo). O livro apresentou os estudos e 

experiências por meio de práticas do Lean Production que levaram a superioridade da indústria 

japonesa envolvendo produtividade, flexibilidade, rapidez e qualidade dos processos de 

produção (SHARMA; DIXIT; QADRI, 2016; KARIM; ZAMAN, 2013; QUELHAS, 2008; 

FELD, 2001). 

O Lean Production tem como objetivo eliminar os desperdícios encontrados nos 

processos produtivos, manter a qualidade dos produtos e/ou serviços e aprimorar os processos 

produtivos. Buscando atingir esses objetivos ele engloba cinco princípios sendo: 1. Especificar 

o que gera e o que não gera valor sob a perspectiva do cliente.  2. Identificar todas as etapas 

necessárias para produzir o produto ao longo de toda linha de produção, de modo a não serem 

gerados desperdícios. 3. Executar ações a fim de criar um fluxo de valor contínuo, sem 

interrupções, ou esperas. 4. Produzir somente nas quantidades solicitadas pelo consumidor. 5. 

Buscar manter uma melhoria contínua, procurando a remoção de perdas e desperdícios 

(TODOROVA; DUGGER, 2015; LUCATO et. al, 2013; FELD, 2001). 

De acordo com Karim e Zaman, (2013); Bonafé e Cardoso (2012); Hunter, Bullard 

e Steele (2004), as metas colocadas pelo Lean Production em relação aos vários problemas de 

produção são: zero defeito; tempo zero de preparação das máquinas (setup); estoque zero; 

movimentação zero; quebra zero, lote unitário (uma peça) e lead time zero. Sendo o Lean 

Production uma técnica de melhoria contínua do processo para gerar maior valor, faz-se uso de 

diferentes ferramentas e princípios Lean Production para reduzir as atividades que não agregam 

valor ao produto final. Alguns exemplos de ferramentas que são utilizadas na aplicação do Lean 

Production: Kaizen, Poka Yoke, sistema puxado, redução de setup, trabalho padrão, TPM 

(Manutenção Produtiva Total), fluxo continuo, 5S, Voz do Cliente (VOC), Value Stream 

Mapping (VSM), PDCA (Planejar; Fazer; Verificar; Agir), Diagrama de Ishikawa, Gestão 

Visual, 5 Whys, Single-minute Exchange of Die (SMED),  entre outras (BELEKOUKIAS, 2014; 

PETTERSEN, 2009).  

É muito comum a aplicação do Lean Production no setor industrial para a redução 

de desperdícios gerados na produção, o que resulta também um aumento da competitividade 

(HUNTER; BULLARD; STEELE, 2004). Desta maneira, é possível que conceitos e 

ferramentas do Lean Production sejam aplicados dentro da agricultura para que se eleve o nível 
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de otimização do processo produtivo, assim como ocorre no setor industrial, citando-se APPCC 

(Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle), Boas Práticas Agrícolas, (MIP) 

Monitoramento Integrado de Pragas, etc. 

Na implantação do Lean Production algumas etapas são realizadas em sequência 

para se ter um bom resultado, como elencam os pesquisadores Karim e Zanam (2013). A Figura 

3 esquematiza um exemplo de um roteiro de implantação do Lean Production, os quais devem 

ser desdobradas seguindo os 5 princípios do Lean Production. 
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Figura 3- Roteiro de implantação do Lean Production 

 

Fonte: Traduzido de Karim e Zanam (2013) 
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 A primeira etapa consiste em detalhar a produção e os processos buscando 

identificar as características do produto, demanda do produto e volume de produção. Em 

sequência é necessário à formação de um time, geralmente composto por especialistas e 

gerentes que serão responsáveis por gerir a implantação do Lean Production, organização e 

realização de treinamentos sobre as técnicas do Lean Production. 

 Posteriormente com base nos dados obtidos na primeira etapa são elaboradas e 

avaliadas as variáveis de desempenho de fabricação, calculando tempo, custo, qualidade, 

flexibilidade e produtividade simultaneamente. A próxima etapa proposta é o mapeamento do 

processo atual, considerado o segundo princípio para a implantação do Lean Production. Este 

mapa retrata todos os problemas existentes, conhecimento das etapas do processo e o fluxo de 

informação sendo possível avaliar quais são as etapas que agregam e que não agregam valor ao 

produto. Em sequência ocorre a medição de desempenho com base nos dados obtidos da 

situação atual anterior e posterior a implantação do Lean Production verificando suas taxas de 

eficiência, eficácia e produtividade utilizando diferentes meios de avaliação sugeridos pelo 

Lean Production. Selecionar e implementar as ferramentas e técnicas do Lean Production é a 

próxima fase, em que se busca eliminar os desperdícios, atividades que não agregam valor, e 

aumentar os indicadores de desempenho, expressando nessa fase o terceiro princípio do Lean 

Production. 

De acordo com o quarto princípio do Lean Production, o sistema de produção deve 

ser um sistema puxado no qual os desperdícios são eliminados do processo e o fluxo de 

produção contínuo, minimizando as atividades desnecessárias que não agregam valor. 

Buscando alcançar essas metas são utilizadas técnicas e ferramentas como just in time, 

manufatura celular e interação do processo. A última fase é o estabelecimento de um método, 

a longo prazo, almejando a melhoria continua. Utiliza-se ferramentas e técnicas como Kaizen, 

5S, automação do processo, prova de erros entre outras atingindo assim o quinto princípio do 

Lean Production (KARIM; ZAMAN, 2013).  

Considerando que é incipiente a aplicação do Lean Production na agricultura, 

especificamente no Brasil, e sendo este o setor que corresponde a 21,46% do PIB, a aplicação 

do Lean Production poderia aumentar a sua competitividade (ZANDONATI, 2016). 

Em países como, Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e os Estados Unidos, por 

exemplo, o Lean Production vem sendo aplicado na agricultura com a finalidade de aumentar 

a competitividade no mercado e reduzir os desperdícios ao longo da cadeia produtiva 

(BATTAGLIA, 2013). Ainda segundo o autor, no Reino Unido, desde os anos 90, a empresa 

Tesco, a maior cadeia de supermercados do país, tem implementado o Lean Production em seus 
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negócios, estimulando os elos do agronegócio a mudarem suas práticas. A Food Chain Centre, 

desenvolveu alguns estudos de aplicação dos princípios do Lean Production em cadeias de 

produção de hortifrutícolas. Essa instituição é vinculada ao IGD (Institute of Grocery 

Distribution) que desenvolve pesquisas na área de alimentos com projetos de melhoria na 

cadeia produtiva (RECAPT. Org, 2018). 

Ohno, em 1988, retratou desperdício como qualquer atividade que consome 

recursos, acrescendo custos sem que agregue qualquer valor ao produto desejado pelo cliente. 

O Quadro1 mostra os desperdícios do Lean Production e são elencados também os principais 

desperdícios que interferem nas atividades da produção de hortaliças.  

Quadro 1- Tipo de desperdícios Lean Production e desperdícios no processo produtivo de hortaliças 

Desperdícios Lean Definição Desperdícios no processo produtivo de 

hortaliças 

Produtos 

defeituosos 

Produtos fora das especificações 

requeridas 

Descarte de hortaliças por ataque de pragas 

(lagartas, pulgão, etc...) 

Perdas por questões climáticas. Não 

concretização da venda. Baixo preço de 

venda do produto. 

Superprodução Produzir mais que o necessário ou 

produzir muito cedo. 

Produção acima da demanda necessária, em 

decorrência de não ter um planejamento da 

produção necessária. Baixo preço de venda 

do produto. 

Espera Tempo de espera para materiais, 

equipamentos, pessoas ou informações 

que ficam aguardando para que se dê 

continuidade ao fluxo de produção. 

Tempo de espera do equipamento de 

irrigação. Tempo de Espera de informações 

de plantio do engenheiro agrônomo. 

Transporte 

excessivo 

Transporte de materiais, produtos ou 

informações desnecessárias, que não 

agregam valor ao produto final. 

Transporte ineficiente de materiais. 

Transporte de hortaliças que não foram 

vendidas no local de comercialização. 

Transporte para processamento em terceiros 

para a realização de limpeza e embalagem. 

Excesso de Estoque Estoque desnecessário de matéria 

prima, material em processamento e 

produto acabado. 

Estoque em excesso de sementes, adubos, 

embalagens, produto acabado. 

Movimentação Movimento de pessoas que não 

agregam valor ao produto 

Podem ocorrer movimentos desnecessários 

nas etapas de manutenção do canteiro e 

plantio. 

Processamento Etapa do processo que não agrega 

valor ao produto que poderiam ser 

eliminadas sem gerar perdas no 

processo produtivo. 

Tipicamente incluem parâmetros tais como 

tempo para embalagem, tempo de colheita, 

níveis de estoques, tempo de transporte, 

disponibilidade do produto no local de 

comercialização. 

Fonte: Adaptado com base Womack; Jones (1992); Shingo (1991); Ohno (1988), Food Chain Centre (2007). 
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2.4 Ferramentas de Melhoria  

Os subtópicos 2.4.1 a 2.4.7 referem-se as ferramentas de apoio que podem ser 

utilizadas na aplicação do Lean Production. Algumas são do roteiro de Karim e Zanam (2013)  

e são clássicas para conhecimento do fluxo e identificação de atividades que agrega e não 

agregam valor com VSM, fluxograma do processo e 5S. Outras após observações iniciais da 

autora foram identificadas como necessárias para determinação das fontes de desperdícios e 

indicação de melhorias do processo, como: VOC, diagrama de Ishikawa, diagrama espaguete, 

PDCA.  

2.4.1 Voz do Cliente (VOC) 

Segundo Griffin; Hauser (1993), para abordar as decisões estratégicas e 

operacionais, a prática da indústria evoluiu para conhecer o que as necessidades do cliente e 

que se tornou conhecida como a "voz do cliente". A voz do cliente é um conjunto hierárquico 

de "necessidades do cliente", onde cada necessidade (ou conjunto de necessidades) atribuiu a 

ele uma prioridade que indica sua importância para o cliente. Sendo essas necessidades 

classsificadas como atributos de qualidade do produto/serviço na percepção do cliente. 

Desenvolver produtos/serviços com base na voz do cliente torna-se um critério fundamental no 

total gestão da qualidade, pois é uma tarefa de monitoramento contínuo. 

A obtenção dos dados para a VOC podem ser realizados de várias formas, podendo-

se utilizar métodos direto ou indireto, ou a combinação de ambos. No entanto deve-se ter 

cuidado na escolha dos métodos, uma vez que estará procurando conhecer as necessidades 

nitidas e subentedidas dos consumidores. Algumas técnicas utilizadas pela VOC são: 

entrevistas, grupos focais, simulação da situação de consumo e pesquisa de mercado 

(CARVALHO; JUNIOR, 2003). Ainda segundo os autores, com a otenção dos atributos 

importantes para o consumidor, é necessário proceder às medições e priorizações buscando 

atingir as necessidades dos consumidores com demonstra a Figura 4 com o processo de 

utilização da VOC.  

A utilização da VOC deve seguir as seguintes etapas: a empresa deve coletar as 

informações necessárias para o desenvolvimento da VOC pelo método escolhido, após a coleta 

os dados, eles devem ser desbodrados em forma de um conjunto de requisitos propostos pelo 

cliente, em seguida transformados em espeficicações técnicas do produto/serviço e então a 

empresa desenvolve ações para atender esses requisitos na percepção do cliente 

(VELACTION,2018). A Figura 4 mostra o processo de realização da VOC de forma resumida.  
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Figura 4- Processo de Realização da VOC 

 

Fonte: Traduzido de Velaction (2018) 

Algumas empresas buscam desenvolver seus produtos atendendo as necessidades 

do clientes. O desenvolvimento de produtos orientado pelo cliente é, no entanto, uma tarefa 

exigente e difícil. A voz do cliente deve ser levada em conta em todas as fases do 

desenvolvimento do produto, tanto nas fases de design quanto de projeto (KÄRKKÄINEN; 

PIPP; TUOMINEN 2001). 

2.4.2 Mapeamento de Fluxo de Valor 

O Mapeamento do Fluxo de Valor, do inglês Value Stream Mapping (VSM), é uma 

ferramenta utilizada no universo de aplicação do Lean Production (GHINATO, 1996). 

Introduzido por Rother e Shook (2003), é um modelo relativamente simples, pois pode ser 

realizado somente com papel e lápis, buscando construir um diagrama de forma simples com 

todas as etapas envolvidas nos fluxos de material e informação, necessárias para atender aos 

clientes desde o pedido à entrega (FERRO, 2005).  

O processo estudado é iniciado, a partir da entrega do produto ao cliente seguindo 

em direção dos fornecedores, apresentando um retrato da situação atual de produção. Ela tem 

como objetivo identificar os desperdícios e suas causas, permiti criar um mecanismo de 

comunicação sobre os processos de manufatura e possibilita a definição de melhorias a serem 

realizadas. 
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O VSM faz uso de ícones gráficos para representar as atividades realizadas ao longo 

de todo o processo conforme o Quadro 2. 

Quadro 2- Ícones do VSM 

Ícone Nome Descrição 

 

Fornecedores ou clientes externos Usado para mostrar clientes, 

fornecedores e processos de produção 

externos. 

 Processo  Todos os processos devem ser 

identificados 

 Caixa de dados do processo Deve constar dados relacionados a 

tempo, quantidade produzida 

 

Caminhão de entrega Utilizado para anotar a frequência de 

entregas 

 Fluxo de informação Programação da produção ou da 

entrega 

 Fluxo de informação eletrônica Programação da produção ou da 

entrega eletronicamente 

 Fluxo de material Programação do material a ser 

utilizado na produção 

 Espera Tempo de espera entre cada etapa do 

processo  

 

 

             

Retirada Física  Representa a retirada de material  

 Número de pessoas Representa a quantidade de 

operadores envolvidos no processo 

L/T Lead time Tempo total da produção 

T/C Tempo de Ciclo  Tempo para fabricar um produto  

Fonte: Adaptado de Rentes (2000) 

O VSM identifica os processos e suas características, retratando essas informações 

em caixas de dados, e as setas que indicam o fluxo de informação ou material entre fornecedores 

e clientes.  

A utilização do VSM torna-se uma ferramenta essencial na aplicação do Lean 

Production, pois é utilizada para demonstrar o mapeamento da situação atual buscando 

identificar os desperdícios. O VSM permite a indicação do lead time, por meio de uma linha de 

tempo na parte inferior do mapa. Nessa linha encontram-se informações sobre o tempo gasto 

em atividades que agregam valor e o tempo desperdiçado em atividades e esperas que não 

agregam valor ao produto na perspectiva do cliente. Com a análise do VSM é possível propor 

E 
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um novo fluxo de valor para um estado futuro desejado e ainda contribui para a adequação dos 

processos da organização aos princípios Lean Production, auxiliando a melhoria do 

desempenho dos processos, dos fluxos e proporcionando maior integração entre todas as etapas 

do mesmo (RENTES, 2000; BRATZ; WEISE; RUPPENTHAL, 2013).  

A Figura 5 apresenta um exemplo de como seria um mapa de fluxo de valor para 

um processo específico de manufatura. O método possibilita a representação da cadeia mais 

completa, mostrando a cadeia de suprimentos e os processos de distribuição integrados ao 

processo de manufatura (RENTES, 2000). 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Rentes (2000) 

O principal objetivo em realizar o mapeamento é identificar se cada etapa do 

processo cria o valor desejado pelo cliente. Buscando saber se cada etapa do processo é: valiosa, 

capaz, disponível, adequada e flexível (VIEIRA, 2006). 

O mapeamento deve ser feito seguindo alguns passos, primeiramente é necessário 

definir qual será a cadeia de valor estudada, e qual será a família de produtos a ser mapeada, 

para não ocorrer a perda de foco do início ao fim. Em sequência mapear o estado atual do fluxo 

de valor, onde deve-se registrar os dados reais do fluxo de valor, e não dados como 

supostamente trabalharia o fluxo de valor em dias os quais tudo ocorre certo, quando clientes 

não mudam um pedido na última hora ou quando nenhum fornecedor comete quaisquer enganos 

(RENTES, 2000; FERRO 2005). 

Figura 5- Exemplo de VSM 
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Com os dois passos realizados anteriormente o próximo passo é o mapeamento do 

fluxo de material e informação, no qual compara-se o fluxo de material e informação com os 

princípios do Lean Production. Repensando as ferramentas, técnicas e práticas de trabalho, com 

o intuito de eliminar os refluxos, paralisações de todos os tipos, diversificando a carteira de 

produtos a fim de que os fluxos prossigam continuamente (WOMACK; JONES, 1998). 

Manos (2006) sugere fases para a elaboração do mapa do estado atual: partindo com 

o desenho do cliente externo e o fornecedor, em seguida descrevendo suas solicitações; 

posteriormente, os processos de entrada e saída do fluxo de valor; e em seguida listar os detalhes 

das etapas envolvidas na elaboração do produto final; caso tenha tempo de espera entre as 

unidades de trabalho o mesmo deve ser desenhado; e por fim descrever todos os tipos de 

comunicações existente do decorrer do fluxo de forma clara e objetiva. 

Ferro (2005) destaca pontos para um bom mapeamento do fluxo de valor: 

• Focalize esforços nos fluxos de valor que exigem melhoria substancial sob uma 

perspectiva ampla, que tenha como núcleo o objetivo do negócio. 

• Compreenda com clareza a situação atual, não somente os problemas (sintomas), 

mas também qual o motivo de ocorrerem.  

• Escolha uma família de produto e então defina metas de melhoria (ex. prioridade 

de redução de custos com menos retrabalho, maior ocupação do espaço físico 

buscando viabilizar uma ampliação ou reduzir lead time elevar a capacidade de 

atendimento as variações do mercado); defina os indicadores e metas numéricas 

desde o começo. Tendo como sugestão a elaboração dos objetivos qualitativos que 

posteriormente possam ser quantificados. 

• Construa metas para um estado futuro que possam ser alcançados no período de 

seis meses a um ano e com poucos investimentos. 

• Crie um plano de ação com claras responsabilidades, tarefas e metas a serem 

seguidas na sua implantação. 

• Com o estado futuro implantado recomece o mapeamento, pois estados futuros 

tornam-se estados atuais. Essa deve ser a dinâmica da melhoria contínua. Como 

mostra a Figura 6.  
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Figura 6- Esquema para Elaboração do VSM futuro

 
 

Fonte: Tyagi (2015) 

 

2.4.3 Ciclo PDCA 

A melhoria continua dos processos contribui para a eliminação de desperdícios, 

melhor gestão dos recursos, possibilitando a redução de paradas de processos sendo um 

caminho que leva as empresas para estágios superiores de desempenho e sustentabilidade. 

A implantação do Lean Production requer melhoria continua e algumas ferramentas 

auxiliam nessa busca, como o ciclo PDCA que busca a melhoria continua impedindo a 

estagnação dos processos, procurando um estado de perfeição em um ciclo contínuo de 

melhorias (RIBEIRO, 2011). 

O método, conhecido como PDCA (Plan, Do,Check, Act) tem como objetivo 

promover melhorias em processos de qualquer natureza. Foi concebido em 1930 pelo físico 

Walter A. Shewart, quando os produtos que até então eram considerados exclusivos passaram 

a não ser mais únicos e começaram a enfrentar uma concorrência de mercado cada vez maior e 

com maior exigência de qualidade. Inicialmente foi denominado PDSA, onde o “S” significava 

Study, ou estudo (SOUZA, 2016). Na década de 1950 o PDSA foi adaptado por William Edward 

Deming com a missão de reconstruir as indústrias japonesas após a Segunda Guerra. O PDCA 
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se popularizou quando conquistou o sucesso ao implementar a ferramenta em empresas 

japonesas focadas e agregar qualidade em seus processos de trabalho (MARTINS; MARTINS; 

FERREIRA, 2016). 

De acordo com Gorenflo e Moran (2009); Silva; Medeiros e Vieira (2017), o ciclo 

PDCA é composto por 4 fases (Figura 7) sendo: 

a) P- (Plan/ Planejamento): nessa fase, identifica-se as oportunidades de melhoria, 

os possíveis problemas e suas causas, também é definido um plano de quais 

serão as prioridades de execução, os objetivos, os caminhos e os métodos a 

serem utilizados para a solução do problema ou oportunidade encontrados. 

b) D- (Do/ Executar): nessa etapa ocorre a execução do plano elaborado 

anteriormente. É recomendável seguir todo o planejamento pré-estabelecido. 

Nessa fase também ocorre a coleta de documentos e dados para um 

acompanhamento e verificação futura. Problemas e imprevistos devem ser 

documentados, pois serão utilizados na próxima etapa do ciclo.  

c) C- (Check/ Checagem): é a terceira fase do ciclo PDCA. Nela deve-se avaliar 

o que foi realizado durante a etapa da execução, comparando os novos dados 

obtidos com as intervenções propostas, com os dados anteriores para 

determinar se alguma melhoria foi alcançada e também identificar as 

diferenças entre o planejado e o que foi realizado. Algumas ferramentas podem 

ser utilizadas para o auxílio dessa avaliação sendo: gráficos de dispersão, 

gráficos de controle. 

d) A- (Act/ Ação): nessa fase repete-se o teste para coletar novos dados e reavaliar 

a intervenção; observando se a melhoria foi alcançada com realização das 

ações corretivas, porém se as ações tomadas não geraram melhorias efetivas 

pode ocorrer o abandono do planejamento atual e iniciar um novo plano de 

ação. Caso o resultado seja alcançado a melhoria pode ser padronizada;  
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Figura 7- Fases do ciclo PDCA 

 

Fonte: Traduzido de Silva; Medeiros e Vieira (2017) 

 

2.4.4 A ferramenta 5S 

O 5S surgiu no Japão em meados do século XX e trata-se basicamente de uma 

ferramenta que auxilia as pessoas organizarem o local de trabalho, por meio da manutenção 

apenas do necessário, da limpeza, da padronização e da disciplina na realização do trabalho, 

com o mínimo de supervisão possível (CAMPOS et. al, 2005). 

A ferramenta 5S visa adequar da melhor maneira possível e de forma organizada, o 

espaço físico do local, otimizando espaços, melhorando o ambiente e evitando desperdícios, 

por meio da organização, da limpeza e da disciplina, com a consciência e responsabilidade de 

todos, fazendo com que o ambiente de trabalho seja agradável, seguro e produtivo. É uma 

ferramenta de educação que dá destaque à prática de hábitos saudáveis permitindo a interação 

do pensar, do sentir e do agir (RAMÍREZ; SOLER, 2016; SANTOS et. al, 2006). 

A nomenclatura 5S significa os cincos sensos que são abordados. Ela é derivada de 

palavras japonesas, iniciadas pela letra “s” e que exprimem princípios fundamentais da 

organização (RAMÍREZ; SOLER, 2016). Sendo: 

1. Seiri- Senso de utilização, arrumação, organização, seleção; 

2. Seiton- Senso de ordenação, sistematização, classificação; 

3. Seiso- Senso de limpeza, zelo; 

4. Seiketsu- Senso de asseio, higiene, saúde, integridade; e,  

5. Shitsuke – Senso de autodisciplina, educação, compromisso. 



40 

 

O seiri, senso de utilização significa deixar na área de trabalho somente o que é 

extremamente necessário. Buscando identificar materiais, equipamentos ferramentas, 

utensílios, informações e dados necessários e desnecessários, descartando ou dando a devida 

destinação àquilo considerado desnecessário ao exercício das atividades. Sendo também 

importante eliminar os desperdícios de tarefas por meio da análise do trabalho, evitando 

esforços desnecessários e principalmente buscar identificar “o porquê do excesso” de modo que 

medidas preventivas para que os excessos não venham a se repetir (RAMÍREZ; SOLER, 2016; 

MENEZES; SILVA, 2015; CAMPOS et. al. 2005). A Figura 8 demonstra a aplicação do SEIRI 

Figura 8- Esquema de Aplicação do SEIRI 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Campos et al 2005 

Com a implantação do primeiro senso alguns benefícios serão observados como 

otimização do espaço utilizado, eliminação de tarefas, ferramentas, materiais, armários e 

prateleiras em excesso, a reutilização de recursos, a melhoria do ambiente de trabalho, 

facilidade na limpeza e manutenção, melhor controle de estoque, redução de custos, entre outros 

benefícios (CAMPOS et. al., 2005; SANTOS et. al, 2006). 

Após a realização do primeiro senso de utilização, somente estará disponível os 

itens necessários para a realização da atividade, logo o senso de ordenação consiste em definir 

locais apropriados e critérios apropriados para estocagem, depósitos de ferramentas e materias, 

armazenamento e fluxo de informações de modo a facilitar seu uso e manuseio, facilitar a 

procura, localização possibilitando que qualquer pessoa possa encontrar o item desejado 

(BLECKER, 2006; CAMPOS et. al, 2005). A figura 9 demonstra o esquema de aplicação para 

o SEITON.  
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Figura 9- Esquema de aplicação do SEITON 

 

Fonte: Elaborado com base em Campos et. al (2005) 

Nessa etapa além criação da área e a correta destinação dos itens, também ocorre 

desenvolvimento de um arranjo físico sistemático buscando organizar e otimizar de maneira 

funcional o local de trabalho, dispondo os recursos de forma eficiente e eficaz de modo que o 

fluxo de pessoas, materiais e informações sejam facilitados bem como a geração de um sistema 

de controle visual. 

Os benefícios proporcionados pelo senso de ordenação são economia de tempo, 

diminuição do cansaço físico e mental por movimentação desnecessária e por buscas 

malsucedidas, melhoria e otimização do fluxo de pessoas e materiais, rapidez na movimentação, 

redução de acidentes entre outros benefícios.  

O terceiro “S” é o senso de limpeza, após a separação e organização dos itens 

necessários para o desenvolvimento das atividades nas etapas anteriores, inicia-se então a 

limpeza do local de implantação do 5S. A limpeza em um ambiente de trabalho é importante, 

pois a poeira, lixo, lama e outros podem não somente atingir a saúde e integridade das pessoas 

presentes no ambiente, mas também causar danos, defeitos e falhas em equipamentos e 

máquinas (CAMPOS et. al, 2005).  

Com a implantação deste senso será possível eliminar todo tipo de poluição, seja 

ela sonora (ruídos e gritos), visual (bagunça e sujeira) e ambiental (intrigas, fofocas e 

discussões) tendo como benefícios para o local de aplicação, a melhoria do ambiente de 

trabalho, a capacidade de detectar falhas de equipamentos, aumento da vida útil das máquinas 

e equipamentos, satisfação dos empregados por trabalhar em ambiente limpo, eliminação de 

desperdício dentre outros. Lembrando que é importante que cada pessoa envolvida da área de 
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trabalho deve contribuir com a limpeza do local, pois se cada um contribuir, muitos desperdícios 

de tempo e dinheiro serão evitados (CAMPOS et. al, 2005; MENEZES; SILVA, 2015).  

O senso de higiene, saúde e integridade é obtido com a prática dos sensos anteriores. 

Compõe-se basicamente em criar condições favoráveis à saúde física e mental, proporcionar 

um ambiente não agressivo e livre de agentes poluentes, manter boas condições sanitárias nas 

áreas comuns (banheiros, cozinha, restaurantes, etc.), zelar pela higiene pessoal e cuidar para 

que as informações e comunicados sejam claros, de fácil leitura e compreensão (CAMPOS et 

al, 2005).  

Aplicando este e os sensos anteriores alguns benefícios podem ser obtidos como 

resultado da melhoria da qualidade de vida no trabalho, a melhoria do relacionamento 

interpessoal, a melhoria da produtividade, a redução de desperdícios, etc.  

O senso de autodisciplina, educação e compromisso, tem como objetivo corrigir o 

comportamento inadequado das pessoas e compreende em uma nova fase, onde todos deverão 

moldar seus hábitos. Na organização, todos os colaboradores devem seguir e comprometer-se 

com as normas, os padrões e os procedimentos formais e informais.  

Os benefícios do senso de autodisciplina são o cumprimento de acordos, iniciativa 

de autodesenvolvimento pessoal e profissional, iniciativa de identificar e resolver problemas, 

maior participação espontânea em equipes de trabalho, redução de tempo na execução das 

tarefas, rapidez, facilidade e maior organização, e entre outros e. (CAMPOS et. al 2005; 

PEREIRA; DANTAS, 2011). 

2.4.5 Diagrama de Ishikawa 

O diagrama de Ishikawa ou de causa-efeito, ou também denominado diagrama 6 M, 

no qual os Ms significam as iniciais das palavras Método, Máquina, Medição, Meio ambiente, 

Material e Mão de Obra, é uma ferramenta de análise que examina todas potenciais ou reais 

causas que resultam em um efeito (Figura 10). As causas são dispostas segundo o seu nível de 

relevância ou detalhe, resultando na representação e hierarquia de eventos. 
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Figura 10- Diagrama de Ishikawa 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base Toledo et al. (2014) 

Na investigação das possíveis causas relacionados a um problema (ou uma 

oportunidade), algumas etapas segundo Figueiredo (2015) devem ser seguidas para a 

construção do diagrama sendo: 

• Definir o problema ou oportunidade que será abordado no diagrama e qual será 

sua finalidade; 

• Reunir informações sobre o problema abordado ou meios para o alcance de um 

objetivo; 

• Realizar um Brainstorming com o pessoal envolvido no problema (ou 

oportunidade) que está sendo estudado, buscando ouvir o que cada um tem a 

dizer que possa contribuir para a criação do diagrama. 

• Toda informação deve ser organizada em poucas palavras, estabelecendo as 

causas principais (ou meios), eliminando o que for desnecessário e montar o 

diagrama identificando as possíveis causas de acordo com os 6M. 

A Figura 11 exibe um exemplo de aplicação do diagrama na agropecuária com um 

problema de baixa produtividade de leite no qual as possíveis causas são listadas de acordo com 

os 6M.  
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Figura 11- Aplicação do diagrama de Ishikawa no Setor Agropecuário 

 

Fonte: Bonilla (2003) 

 

2.4.6 Diagrama de Espaguete 

Segundo Faveri (2013), o diagrama de espaguete é elaborado com base no layout 

do ambiente de trabalho tendo como objetivo demonstrar todas as movimentações realizadaos 

pelo produto durante todas as etapas de fabricação ao longo do fluxo de valor. 

Ainda segundo o autor a criação do diagrama de espaguete é feita da seguinte forma, 

se dá por meio das seguintes etapas: desenhar um layout e, em seguida, as linhas que 

representam as movimentações as realizadas. Dessa forma essa ferramenta proporciona o 

redesenho de um processo produtivo, com o objetivo de otimizar o fluxo de valor reduzindo 

tempo de deslocamento e distâncias percorridas. 

2.4.7 Fluxograma vertical do processo 

O mapeamento dos processos visa descrever os processos em termos de como as 

atividades estão ocorrendo dentro do processo produtivo (SLACK; CHAMBERS; 

JOHNSTON, 2009). Mapear um processo é elaborar um desenho inicial, observando as 

atividades relacionadas como operação, espera, inspeção, estoque descrevendo o tempo e 

distância percorrida durante o desenvolvimento das atividades envolvidas no processo 

produtivo. 



45 

 

A utilização das ferramentas supramencionadas deu suporte a elaboração do VSM 

atual e permitiu a sugestões das melhorias para o processo produtivo da alface.  

No próximo capítulo, descreverá a metodologia da pesquisa dando continuidade de 

como ocorreu o processo do estudo de caso, indicando em cada etapa como foi a obtenção dos 

dados necessários para a pesquisa.  
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa tem abordagem qualitativa pois busca um entendimento da realidade 

com uma proximidade do objeto de estudo, interpretações acerca do estudo a ser explorado, 

neste caso, entender os desperdícios e problemas do processo produtivo de hortaliças na 

agricultura familiar.  

Quanto ao seu objetivo é de caráter exploratório pois trabalha com documentos, 

pesquisas em arquivos, entrevistas e observações das atividades desenvolvidas 

(BOAVENTURA,2009).  

Buscando alcançar o objetivo da pesquisa, optou-se pela realização do um estudo 

de caso. A utilização do estudo de caso como método de pesquisa, busca entender um fenômeno 

do mundo real e assumir que esse entendimento naturalmente englobe condições textuais 

oportunas ao seu caso (YIN,2010; MIGUEL 2011). De acordo com Gil (2010), estudo de caso 

envolve uma análise profunda dos objetivos de maneira que se permita o seu amplo e 

detalhamento do conhecimento, por meio de questões do tipo “por que” e “como”, elaborando 

relatórios críticos organizados. 

Platt (2007) elucida que a possibilidade de generalização por meio dos estudos de 

caso, argumenta que a discussão sobre as possibilidades de generalização decorrentes de 

estudos de caso não deve estar associada ao número de casos estudados, mas à adequação entre 

o fenômeno analisado e a teoria em desenvolvimento. Stake (2000) segue reforçando a 

aplicação relevante do estudo de caso único. Segundo Stake (2000) embora possa parecer contra 

intuitivo – as generalizações que derivem da comparação entre dois casos são menos confiáveis 

do que aquelas decorrentes da análise em profundidade de um caso único. Isto porque o caso 

único permite uma compreensão mais precisa das circunstâncias em que os fenômenos 

ocorreram e, portanto, tendem a ser mais confiáveis. Há, portanto, diversas situações em que é 

justamente o estudo de uma visão particular que permite o surgimento dos insights mais 

valiosos a respeito de uma determinada situação (ZANNI et al., 2011). E neste sentido o 

aprofundamento do estudo em uma propriedade agrícola familiar, do ponto de vista da produção 

de seus produtos, se faz relevante uma vez que proporcionará um maior conhecimento sobre as 

causas inerentes aos desperdícios e perdas, além de poder participar como agente coadjuvante 

da mudança para as melhorias apontadas. 

De acordo com Miguel (2011) as fases de desenvolvimento de um estudo de caso 

seguem um fluxo pré-estabelecido, representado na Figura 12. 
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Figura 12- Etapas para a realização do estudo de caso 

 

Fonte: Miguel (2011) 

As etapas descritas na Figura 12 para a realização do estudo de caso serão abordas 

nos itens 3.1 a 3.6.  

3.1 Definição da estrutura conceitual teórica  

Segundo Miguel (2011) essa primeira fase busca fornecer um mapeamento da 

literatura disponível a respeito do tema, além de explicitar seu grau de evolução, de modo a 

limita-lo e identificar as lacunas referentes ao tema, oferecendo familiaridade e conhecimento 

a respeito do tema. 

Nesta fase foi realizada exploração do estado da arte da aplicação do Lean na agri-

food supply chain, sendo concretizada uma extensa investigação e análise dos artigos nas bases 
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de dados SciELO, Scopus e Web of Science como mencionado na introdução, além da leitura 

de outros materiais com aderência ao tema para compor a revisão teórica que fundamentou este 

estudo, sendo tratada no Capítulo 2 deste relatório. 

 

3.2 Planejamento dos casos  

Nesta fase ocorre o planejamento e gerenciamento do processo de coleta de dados, 

definindo o instrumento para coleta de informações, além do objeto que foi foco deste estudo.   

Quanto à seleção e número de casos, a pesquisa se caracteriza como estudo único 

que, segundo Miguel (2011), permite um maior aprofundamento na investigação. Previamente, 

foi contatado um produtor pertencente a “Feira do Produtor Local” no município de Tupã/SP o 

qual está em transição para o sistema agroecológico, que aceitou ser objeto do estudo da 

presente pesquisa. As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram entrevistas não 

estruturadas, análise documental e observação in loco do processo produtivo. 

O local escolhido para a realização do estudo é uma propriedade familiar e 

encontra-se na região de Tupã-SP com área de 2,4 hectare destinado a produção de hortaliças e 

frutas.  A produção na propriedade foi iniciada no início do ano de 2014, com três canteiros 

onde as culturas foram a alface Lactuca sativa, rúcula Eruca sativa, salsa Petroselinum 

crispum, cenoura Daucus carota, cebolinha Allium schoenoprasum, couve Brassica oleracea, 

tomate Solanum lycopersicum. Algumas mudas foram compradas num viveiro, principalmente 

as folhosas. O tomate e o pepino Cucumis sativus foram plantados por meio de sementes 

compradas no mercado. O sistema de produção utilizado é baseado na produção agroecológica. 

Segundo relatos dos proprietários, no início a intenção era ter uma produção que não 

prejudicasse o meio ambiente e com alimentos sem a contaminação de agrotóxicos. Com o 

passar do tempo os proprietários começaram a fazer algumas vendas diretas para conhecidos e 

com isso a produção precisou aumentar, então eles foram a procura de conhecimento junto ao 

SEBRAE, cursos do SENAR-AR-SP entre outras instituições de pesquisas. 

Hoje a propriedade conta com 32 árvores frutíferas e mais de 20 variedades de 

hortaliças. A produção é vendida de forma direta por meio da participação do produtor na feira 

do produtor rural e por vendas pelo aplicativo WhatsApp onde o produtor encaminha uma lista 

dos produtos disponíveis para um grupo de clientes, que escolhem os produtos e o próprio 

produtor faz a entrega diretamente no domicílio. 

O produto escolhido para a elaboração do processo produtivo e do VSM foi a alface. 

Para obtenção dos dados da situação atual foram utilizados: caderno de campo para anotar as 

informações relevantes das observações realizadas in loco; entrevista não estruturada com o 
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produtor para conhecimento da história da propriedade, e culturas produzidas; layout da 

situação inicial da propriedade; Diagrama de Ishikawa para levantamento das possíveis causas 

do problema estudado. 

3.3 Condução do teste piloto  

Nesta etapa foi realizado um teste do instrumento de coleta de dados, o de 

observação do processo produtivo e anotação dos dados no caderno de campo. Sendo esse o 

teste piloto de coleta de dados com o objetivo de verificar os procedimentos de aplicação, 

visando seu aprimoramento com a intenção de evitar falhas durante o processo de coleta de 

dados.  

Foi realizada uma observação prévia do processo produtivo para entender como 

ocorria todo o processo e identificar qual seria a melhor forma de coleta. A primeira coleta 

utilizada foi a anotação dos tempos por meio do cronometro do celular em um caderno de 

campo, porém ao analisar os dados obtidos verificou-se a falta de algumas informações 

importantes.  

Posteriormente ao teste piloto e identificação de problemas no instrumento de 

pesquisa, foram feitos os ajustes necessários. Logo o instrumento de coleta de dados foi 

substituído pela filmagem com um tablet no qual todo processo foi gravado e posteriormente 

analisado com todas as informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. Sendo as 

ferramentas demonstradas no capitulo 5 e 6 dessa pesquisa.   

3.4 Coleta de dados 

Essa etapa consiste na coleta de dados junto a unidade de pesquisa, onde se tem o 

contato direto com o objeto de estudo (MIGUEL, 2011). A coleta de dados, foi realizada por 

meio de análise de documentos, arquivos da propriedade, entrevistas com os proprietários e 

observação in loco no qual foram retiradas informações necessárias para a pesquisa.  

A coleta dos dados serviu principalmente para mapear a situação inicial do processo 

produtivo adotado pelo produtor rural e identificação das fontes de desperdícios, com a 

utilização do exemplo proposto por Karim e Zaman (2013). Algumas ferramentas que são 

propostas pelo exemplo de Karim e Zaman (2013) foram utilizadas e outras ferramentas foram 

incorporadas em decorrência da necessidade sendo: Mapeamento do Fluxo de Valor do inglês 

Value Stream Mapping (VSM), Voz do Cliente (VOC) seu roteiro de aplicação encontra-se no 

apêndice D, diagrama vertical do fluxo de valor, fluxograma vertical, diagrama de Ishikawa 

(espinha de peixe), diagrama de espaguete, gráficos e tabelas sua aplicação é demonstrada a 

partir do capitulo quatro. 
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Para obtenção de dados da demanda foram utilizados o caderno de anotações do 

produtor. Esses dados foram transferidos para a planilha eletrônica resultando na criação de 

gráfico de demanda. Para início da utilização da ferramenta VOC foram realizadas entrevista 

semiestruturada com os consumidores da feira do produtor rural. As entrevistas foram 

realizadas com 25 consumidores as mesmas foram gravadas com o auxílio do celular e foi 

possível conhecer qual a variedade de alface é a preferência do consumidor e quais são as 

características são consideradas na hora da compra. 

Para a coleta de dados referente ao processo produtivo inicial foi utilizada a 

observação e anotação dos dados do processo produtivo como tempo, distância e atividade 

desenvolvida. Um outro instrumento para esse tipo de coleta de dados foi a filmagem do 

processo produtivo para obtenção das atividades desenvolvidas e o tempo de desenvolvimento 

da atividade. Para apoiar a análise dos dados foram utilizadas as seguintes ferramentas: 

fluxograma vertical com as atividades executadas, tempo, distância percorrida e observações, 

VSM do processo produtivo; Diagrama de Espaguete para verificar as movimentações de 

acordo com a operação.  

Essas foram as técnicas e instrumentos utilizados para a coleta de dados iniciais. 

Após a implantação das melhorias, os dados do processo produtivo foram obtidos novamente 

com as mesma técnicas e instrumentos utilizados no processo inicial. Ao final obtivemos uma 

tabela de comparação do inicial e do processo com a aplicação do Lean Production. As coletas 

de dados foram realizadas em vários dias (Quadro 3). Sendo o primeiro dia para conhecimento 

da propriedade a ser estudada e ter um diagnóstico da situação atual. O segundo dia possibilitou 

o conhecimento dos produtos produzidos na propriedade e o conhecimento dos principais 

problemas na visão do produto rural.  Esses dados foram obtidos por meio da aplicação de 

entrevista aberta e os mesmos foram anotados no caderno de estudo. A segunda entrevista foi 

realizada com a esposa do produtor para conhecimento de como surgiu a produção de hortaliças 

na propriedade e quais eram os problemas presente na propriedade que precisariam ser 

solucionados. 

A coleta de dados do processo produtivo foi a mais complicada, pois de início 

tentou-se anotar os dados em um caderno, mas esse método de instrumento de coleta de dados 

não foi eficiente, pois algumas informações ficaram faltando, então em conjunto com o comitê 

de orientação ficou decidido de filmar todas as etapas do processo produtivo. Esse instrumento 

de coleta de dados foi o mais eficiente para coletar os tempos de produção e quais eram as 

atividades desenvolvidas pelo produtor ao longo do processo produtivo.  
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A nona visita foi realizada após criação do fluxograma vertical do processo 

produtivo com os dados da filmagem tendo como objetivo de obtenção das medidas de distância 

percorridas pelo produtor. 

Na etapa da colheita foram realizadas três visitas para poder filmar o processo 

produtivo em virtude do produtor não realizar a colheita total do canteiro.  Para capinagem, 

calagem e adubação foi realizada somente uma visita para a realização da filmagem e uma visita 

para a obtenção dos dados de distância. 

Em decorrência das diversas tentativas de coletas de dados do processo produtivo, 

lembrando que isso pode variar de processo para processo, somente a partir da 15 ° visita teve 

início a aplicação do Lean Production.   A ferramenta 5S foi aplicada após a elaboração do 

VSM processo inicial. Após as melhorias implantadas novamente foi realizada a gravação do 

processo produtivo das alfaces para obter os dados necessários para o mapeamento do processo 

proposto.   

Quadro 3-Visitas Realizadas Para Coleta de Dados 

N. Data Objetivo da Visita  

1 18/03/2017 Diagnóstico da situação atual 

2 23/11/2017 Conhecer a variedade de produtos produzidos no local e principais problemas na 

visão do produtor 

3 26/11/2017 Conhecimento dos problemas na visão da esposa do produtor 

4 06/02/2018 Tentativa de mapear o processo produtivo  

5 08/02/2018 Tentativa de mapear o processo de adubação e plantio  

6 07/03/2018 Tentativa de filmar o processo de plantio  

Obs: Problemas com o instrumento de coleta  

7 10/03/2018 Entrevista com os consumidores da feira do produtor com o objetivo de obter dados 

para o VOC 

8 14/03/2018 Gravação do processo de plantio das alfaces  

9 25/03/2018 Obter as medidas necessárias para elaboração do Fluxograma vertical e verificar 

como estavam as alfaces  

10 13/04/2018 Acompanhamento da colheita das alfaces com filmagem  

11 16/04/2018 Acompanhamento da colheita das alfaces com filmagem 

12 20/04/2018 Acompanhamento da colheita das alfaces com filmagem  

13 23/04/2018 Acompanhamento e filmagem do processo de capinagem, calagem e adubação  

14 20/05/2018 Obter as medidas necessárias para elaboração do fluxograma vertical de capinagem, 

calagem e adubação 

15 20/10/2018 Aplicação do 5S após a elaboração do VSM processo inicial 

16 21/10/2018 Gravação do processo proposto preparação do canteiro 

17 27/10/2018 Gravação do processo de plantio das alfaces 

18 09/11/2018 Acompanhamento da colheita das alfaces com filmagem  

Fonte: Elaborado pela autora 

3.5 Análise de dados 

Segundo Miguel (2011) esta etapa da pesquisa possibilita identificar dados e 

informações relevantes para pesquisa. O mesmo ressalta que a análise dos dados deve ser 

satisfatória possibilitando uma ligação eficaz com a teoria vigente, levando a sólidas 

conclusões. 
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Com os dados coletados e o fluxo de valor do processo estabelecido, buscou validar 

esse mapeamento juntamente ao produtor rural que está diretamente envolvido, buscando 

encontrar desperdícios que possam estar envolvidos como espera, transporte desnecessários, 

excesso de movimentos, excesso de estoque, produtos não vendidos, produtos estragados 

durante o transporte e até desperdício no próprio processamento (WOMACK; JONES, 1992; 

WOMACK, 2016). 

A aplicação do VSM possibilitou analisar as etapas que criam valor ao produto, as 

que não agregam valor ao produto, mas são necessárias e as atividades que não agregam valor 

ao produto e devem ser eliminadas (KARIM; ZAMAN 2013). Após a identificação das fontes 

de desperdícios será delineado mais adiante a melhor ferramenta proposta para a eliminação do 

desperdício. 

Com o conhecimento da situação inicial e aplicação das ferramentas foi elaborado 

um novo fluxo Figura 25 com o mínimo de interrupções para a situação estudada, também 

utilizando a ferramenta Value Stream Mapping (VSM).  

Com o conhecimento da demanda foi construído um gráfico de demanda mensal do 

produto, relacionando as variedades das alfaces, bem uma comparação antes e após o Lean 

Production. Neste sentido, com o objetivo de vender através de puxar ao invés de plantar uma 

cultura específica em excesso e empurrar tal excesso para o consumidor, buscar-se-á produzir 

exatamente o que os clientes demandam, na quantidade e no tempo demandado. 

Com a aplicação de algumas ferramentas inicias foi possível conhecer a situação 

inicial da propriedade por meio da aplicação do diagnostico inicial, layout, diagrama de 

Ishikawa. A coleta de dados proporcionou a identificação de vários desperdícios ao longo de 

todo o processo produtivo por meio da aplicação do VSM, fluxograma vertical, diagrama de 

espaguete. A ferramenta VOC ainda se encontra em desenvolvimento e após seu completo 

desdobramento possibilitará o produtor a agregar mais valor ao produto na perspectiva do 

cliente.  

Após a realização da análise dos dados coletados foram propostas melhorias 

visando a redução ou eliminação dos desperdícios identificados. A aplicação das melhorias 

propostas foram apoiadas na utilização do ciclo PDCA. 

Ao final tabelas de comparação foram elaboradas contendo o processo com seus 

desperdícios antes da implementação do Lean Production e após sua implementação buscando 

analisar o lead time do processo produtivo, estoques (produto acabados e matéria prima), 

desperdício de produto ao longo do processo produtivo possibilitando uma comparação e a 

viabilidade da aplicação do Lean Production em propriedades rurais de agricultura familiar.  
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3.6 Geração de relatório de pesquisa 

Considerada a etapa final do estudo de caso, todos os procedimentos realizados e 

os resultados alcançados foram organizados em um relatório de pesquisa (dissertação de 

mestrado) (MIGUEL, 2011). 

Com a geração desse relatório poderá espera-se que o mesmo seja um modelo 

científico suscetível de replicação em outros setores. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÕES 

A primeira visita realizada na propriedade foi em março de 2017 com o objetivo de 

diagnosticar a situação inicial. Para uma melhor visualização de como encontra-se a disposição 

de estoque, locais de armazenamento de folhas e ferramentas, foi elaborado o layout da 

propriedade rural, conforme Figura 13. No local observou-se quais eram os possíveis 

desperdícios existentes. A forma de irrigação era um desperdício evidente, pois o produtor tinha 

apenas uma mangueira com um bico aspersor, no qual era necessário aguardar a irrigação de 

um canteiro para então o mesmo ser colocado em outro canteiro com isso perdia-se tempo na 

espera. Outro problema observado foi disposição de alguns materiais que se encontram de 

forma desorganizada na propriedade rural, e não são utilizados no processo produtivo (Figura 

14).  

Figura 13- Layout Inicial da Propriedade Estudada 
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Fonte: Elaborado pela autora  
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Figura 14-Fotos de Alguns Locais da Propriedade 

 

Fonte: Fotos tiradas pela autora  

O produtor não conta com nenhum registro eletrônico de dados de vendas nos 

canais de vendas utilizados. O único registro encontrado foi o de vendas pelo WhatsApp em 

um caderno. Os custos de produção também não são registrados, fazendo com que a gestão da 

produção e venda sejam bastante precárias o que dificulta a aquisição de dados necessários para 

a elaboração do estudo.  

Em novembro de 2017 uma nova visita foi realizada com o intuito de verificar quais 

eram as mudanças ocorridas no local, conhecer mais sobre quais eram os problemas de acordo 

com a visão do produtor, o que é feito com os produtos que não são vendidos entre outras 

observações realizadas no local. Algumas mudanças ocorrem desde a primeira visita como a 

instalação da irrigação por aspersão em todos os canteiros de hortaliças proporcionando assim 

maior eficiência do tempo disponível para a irrigação bem como um melhor gerenciamento da 

utilização da ferramenta. Com relação aos problemas de produção e vendas observados pelo 

produtor os seguintes problemas foram citados:  

1. Falta de tempo (mal gerenciamento do tempo)  

2. Falta de diversificação de produtos (frutas e legumes para suprir a demanda) 

3. Falta de mudas necessárias do fornecedor 

4. Falta de uma estufa para a confecção de mudas próprias  

5. Falta de um local na propriedade para fazer a embalagem dos produtos 

(packing house) 
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Entre os meses de março a novembro de 2017 o produtor também realizou cursos 

junto ao SENAR-AR/SP como o de horta orgânica e feira do produtor rural possibilitando assim 

maior conhecimento na área de trabalho e novas técnicas que poderão ser implementadas.   

O Diagrama de Ishikawa (Figura 15) foi criado com os relatos do produtor acima 

mencionados, bem como com as observações realizadas in loco. Somente as que estão em 

vermelho serão trabalhadas no estudo, as demais serão feitas proposições de melhoria para o 

produtor. 

Figura 15- Diagrama de Ishikawa 
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Fonte: Elaborado pela autora 

A sequência de implantação do Lean Production utilizada na propriedade agrícola 

estudada, foi baseada no exemplo de Karim e Zaman (2013), já apresentada na Figura 3, e 

contendo algumas adaptações. 

4.2 Aplicação do Lean Production 

A partir dos diagnósticos iniciais, como apresentado no tópico anterior, percebe-se 

que não há na propriedade estudada elementos que possam indicar que existem uma cultura 

Lean, ou seja, os princípios do Lean Production tais como 1. proposição de valor sob a 

perspectiva do cliente, 2. Mapeamento do Fluxo de Valor, 3. Executar ações a fim de criar um 

fluxo de valor contínuo, sem interrupções, ou esperas, 4. Produção Puxada 5. Buscar manter 

uma melhoria contínua, procurando a remoção de perdas e desperdícios. 

Os subtópicos a seguir trata da aplicação do Lean Production seguindo o exemplo 

de Karim e Zaman (2013), norteado por meio dos princípios do Lean Production. 

 

4.2.1 Proposição de Valor  

Buscando cumprir o primeiro princípio do Lean Production. A Ferramenta Voz do 

Consumidor (VOC) vem sendo desenvolvida com o objetivo de conhecer quais são as 

características que agregam valor na perspectiva do cliente e com isso direcionar quais são os 
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requisitos técnicos do produto que o produtor deve estar atento a cumpri-los. Futuramente a 

VOC poderá desdobrar em métricas a serem desenvolvidas pelo produtor.  

Em 10 de março de 2018 foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

consumidores que compram na feira do produtor rural para conhecimento das principais 

características que agregam valor no ponto de vista do consumidor. O seguinte roteiro utilizado 

nas entrevistas para aplicação da ferramenta VOC encontra-se descrito no apêndice D. Foram 

25 entrevistados entre homens e mulheres, buscando conhecer quais as variedades de 

preferência (Gráfico3) e quais as características que eles consideravam importante para a 

compra do produto alface (Gráfico 4).   

Gráfico 3- Variedade de Preferência do Consumidor 

Fonte: elaborado pela autora com base nas entrevistas realizadas 

 

Fonte: elaborado pela autora de acordo com as entrevistas realizadas 
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Três das características mencionadas na pesquisa estão relacionadas com CTQ 

(Critical to Quality) que são as características críticas para a qualidade do produto, pois em 

primeiro lugar com 100% dos respondentes tivemos o critério de aparência que é considerado, 

a cor da alface no quesito de estar verde e sem amarelados. Em segundo lugar tem-se a textura 

(se a alface não está murcha). Apenas seis dos entrevistados levam em conta o tamanho, que 

para alguns deve ser grande e para outros de tamanho pequeno, pois a família é pequena logo 

se tiver um tamanho grande poderá ter perda do produto por não conseguir consumi-lo antes 

que o produto esteja impróprio para o consumo. 

Duas das características mencionadas estão relacionadas com o CTP (Critical to 

Process) sendo essas as características críticas para o processo. Na questão de não utilização de 

agrotóxicos ou produtos químicos para oito dos entrevistados é considerado um fator de 

agregação de valor, então esse é um ponto positivo para o produtor, pois ele encontra-se em 

transição para o sistema agroecológico com isso não ocorre a utilização de agrotóxicos ou 

produtos químicos no processo produtivo da alface. Quando o cliente cita a característica do 

caule da alface estar claro, segundo os entrevistados o produto está fresco foi colhido a pouco 

tempo. O produtor faz a colheita do produto no final da tarde do dia anterior a feira, logo os 

produtos são vendidos sempre frescos. O mesmo ocorre com as vendas por WhatsApp, pois o 

produto somente é colhido quando o produto é vendido.  

Diante das características que agregam valor para o cliente observa-se que o 

produtor, em relação as características relacionadas com as características críticas do processo, 

ele está agregando valor no ponto de vista do consumidor.  

Com visita realizada no local observou-se o tipo de processo utilizado pelo 

agricultor que pode ser caracterizado como produção em lotes com variedade de produtos, pois 

o produtor produz diversas variedades de hortaliças classificadas em fruto, herbáceas e 

tuberosas. 

O produtor não tem os dados de pedidos dos produtos registrados em planilha 

eletrônicas, ele apenas anota os dados em um caderno. Com isso foi necessário coletar os 

registros efetuados pelo produtor e transferi-los para uma planilha eletrônica na qual fosse 

possível detectar qual o volume de produtos vendidos por mês no ano de 2017 gerando o 

Gráfico 5. O produtor começou a anotar os pedidos em abril de 2017 sendo esses os pedidos 

vendidos de forma direta via WhatsApp. Os produtos que são vendidos na feira, o produtor não 

faz anotação do quanto ele colheu e o quanto ele vendeu dificultando a mensuração da demanda 

e desperdícios. 
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Gráfico 5- Gráfico da demanda 

  Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecido pelo produtor   

Somente as demandas das alfaces foram estudadas, pois o VSM está sendo 

realizado com essa cultura. No Gráfico 5 observa se que um item chamado Alface tem grande 

volume de vendas, porém não estava especificado nos dados do produtor qual seria a variedade 

que realmente foi vendida. A alface com maior volume de vendas é a variedade Americana e a 

variedade de alface lisa é a que tem menor volume de vendas. Foi possível verificar que o 

produtor ao realizar o plantio não leva em consideração o volume de vendas de acordo com a 

variedade, pois ele planta uma bandeja com cem mudas de alface para cada variedade. Com 

essa atitude o produtor tem desperdícios no produto final alface, foi possível observar in loco, 

pois quando estava sendo realizado o acompanhamento do plantio das alfaces para o estudo de 

VSM o produtor plantou 119 mudas de alface roxa e dois problemas aconteceram sendo; 

1. Segundo o produtor ele fez um plantio de 119 mudas da alface crespa roxa da 

qual ele nunca havia plantado em sua propriedade. A variedade não teve uma 

boa adaptação as condições do solo, e com isso teve problemas de crescimento 

e problemas de qualidade de produto. 

2. O não conhecimento da demanda gerou um desperdício de 30 pés de alface, 

logo foi desperdiçado insumos de produção (água, terra, nutrientes, adubação, 

capinagem), tempo e dinheiro. 

Seguindo a lógica do método é necessário a criação de uma equipe lean que será 

responsável pelo conhecimento do Lean Production e treinamento para os demais envolvidos. 

No caso estudado a pesquisadora passou o conhecimento do Lean Production por meio de 
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reuniões com os proprietários da propriedade falando sobre a importância do Lean Production, 

seus benefícios e ferramentas que poderiam estar sendo utilizadas para atingir os objetivos.  

Com o conhecimento da situação inicial possibilitou o conhecimento dos possíveis 

problemas e como eles afetam o processo produtivo do produtor, uma maior atenção nas 

observações para as identificações possíveis desperdícios. Com a utilização da ferramenta VOC 

foi possível conhecer sobre o que agrega valor na perspectiva do cliente, sendo que essa 

ferramenta será desdobrada do decorrer do estudo. Com a realização dessas etapas 

mencionadas, atingiu o primeiro princípio de proposição de valor.   

Principio 2. Mapeamento do Fluxo de Valor  

Buscando atingir o segundo princípio de fluxo de valor deu início a identificação 

dos indicadores de desempenho sendo que na pesquisa estudada foi desconsiderada o indicador 

custo em razão do tempo de aplicação do estudo.  

In loco foi identificado a utilização do indicador de qualidade do produto. Sendo 

esse apenas o controle visual das alfaces, no qual é examinado a aparência das alfaces de acordo 

com a tonalidade e tamanho, pois são essas as principais características observadas pelo cliente 

ao receber o produto. O produtor também observa as alfaces com relação ao ataque de pragas 

para que não ocorra grandes perdas/desperdícios de produtos no campo por falta de qualidade. 

Com o objetivo de manter a qualidade das alfaces, na propriedade, é realizada as 

rotações de culturas entre os canteiros, proporcionando a mitigação da degradação química, 

física e/ou biológica do solo assim como uma alta flexibilidade do processo produtivo. 

Para um melhor conhecimento das atividades desenvolvidas na produção de alface 

a Figura 16 exibe como ocorre o processo de produção das alfaces realizado pelo produtor sem 

a aplicação do Lean Production e as etapas envolvida desde a capinagem até a colheita.  
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Figura 16- Fluxograma do Processo Produtivo Atual 

Fonte: Elaborado pela autora  

Foi observado durante o acompanhamento do processo produtivo que ocorre 

desperdício com relação a movimentações desnecessárias. Com o objetivo de identificar esses 

desperdícios foi utilizado o fluxograma vertical para cada etapa do mapa do processo produtivo. 

Como o acompanhamento do processo foi feito em dias diferentes optou-se por 

organizar o fluxograma de acordo com o que ocorre atualmente na propriedade rural sendo:  
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I. Preparação do canteiro que é composto pela seguinte atividade: capinagem;  

Quadro 4- Fluxograma do Processo Capinagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

 

 

 

 

 

Proposto/Economia

1 Pegar ferramentas 00:00:10 Pegar enxada, enxadão e garfo

2 Levar ferramentas até o canteiro 12 00:00:11 Levar ferramentas nas mãos

3 Retirada dos pés de olerícolas 29.7 00:20:30
Retirando jiló e feijão que 

funcionavem como quebra vento

4 Parada para desligar a irrigação 71.2 00:00:57
Teve que desligar a irrigação, pois 

acabou a água da caixa

5 Remover galhos do canteiro 29.7 00:29:40 Jogou os galhos no canteiro ao lado 

6 Parada para beber água 12 00:01:00 Água próximo ao local dos insumos

7 Retorno para o canteiro 12 00:00:08
Após parada para beber água 

retorno as atividades 

8 Retirada  do pé de feijão 00:01:17

9 Capinagem 29.7 00:09:36 Com enxada de todo o canteiro 

10 Retorno para o incio do canteiro 29.7 00:00:18

11
Retirada do toco do pé de feijão e 

galhos 
29.7 00:01:30

12
Deslocamento  guardar as 

ferramendas
12 00:00:24

267.7 1:05:41

Formulado por: Laiane  Data:23/04/18

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Capinagem do Canteiro

Local: canteiro com 29,7 m

Método: (x) Presente  ( ) Proposto

Atividade Presente Tempo 

6 01:02:43

0

Transporte

Operação

4 00:01:01

2

0

00:01:57

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

267,7

01:05:41Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações
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II.  Adubação inclui as seguintes atividades: calagem, adubação e aração 

Quadro 5- Fluxograma do Processo de Adubação 

 

 

 

 

Proposto/Economia

1
Deslocamento para pegar os 

insumos.
12 00:00:24

Sendo que é separado 1 insumo por 

vez 

2 Preparação do calcário 00:00:10 1 pote de 2lt

3 Levar calcário até o canteiro 12 00:00:20

4 Aplicação do calcário no canteiro 29.7 00:01:06
Aplicação realizada com as mãos e 

sem luvas 

5 Retorno para pegar esterco 12 00:00:58

6 Preparação do esterco 00:01:22 Lata de 18 lt 

7 Levar esterco até o canteiro 12 00:00:17

8 Aplicação do esterco no canteiro 9.9 00:01:50

Aplicação realizada com as mãos e 

sem luvas e arrumou algumas mudas 

que estavam caidas 

9 Retorno para pegar esterco 21.9 00:01:04
Voltou de 1/3 do canteiro para o 

local dos insumos 

10 Preparação do esterco 00:01:26
Abrir saco de esterco e colocar na 

lata 

11 Desligar Bomba da água ida e volta 106.6 00:01:03

A caixa da água estava 

transbordando teve que deixar o 

esterco  e ir desligar a bomba da 

água 

12
Levar esterco até o canteiro onde 

tinha acabado a 1. lata 
21.9 00:00:20 2. lata de 18lt 

13 Aplicação do esterco no canteiro 9.9 00:00:17
Aplicação realizada com as mãos e 

sem luvas 

14 Retorno para pegar esterco 31.8 00:01:06

15 Preparação do esterco 00:00:50

Formulado por: Laiane  Data:23/04/18

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo:Adubação do canteiro 

Local: canteiro com 29,70mt

Método: (x) Presente  ( ) Proposto

Atividade Presente Tempo

10 00:19:40

0

Transporte

Operação

10 00:08:09

2

0

00:03:10

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

565.3

00:30:30Tempo:Paginas:

Tipo de AtividadeDescrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações
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Fonte: Elaborado pela autora  

III. Preparação do canteiro para plantio: alinhamento; planagem; irrigação. 

Quadro 6- Fluxograma do Processo de Preparação para o Plantio 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

 

 

16 Levar esterco até o canteiro 31.8 00:00:31 3. Lata de 18 lt 

17 Aplicação do esterco no canteiro 9.9 00:00:12
Aplicação realizada com as mãos e 

sem luvas 

18 Retorno para guardar lata 41.7 00:01:05

19 Preparação do trator para a aração 00:03:22

Local dos insumos teve que tirar o 

carro de próximo do local de insumo 

para poder passar com o tratar e 

deixar o trator "esquentar"

20 Levar trator para o canteiro 12 00:00:28

21 Aração do canetiro com o trator 178.2 00:09:05 Ida e volta 3 vezes

22
Retorno do trator para o local do 

insumo 
12 00:01:07 Guardar trator 

23 Esperar trator desligar 0 00:02:07

565.3 0:30:30TOTAL

Proposto/Economia

1 Pegar enxada e plainador 28.8 00:00:07
Distância local onde estava a 

ferramenta até o canteiro

2
Transportar ferramenta até o 

canteiro
28.8 00:00:21

3 Alinhamento canteiro com enxada 26.4 00:13:53 Feito de forma manual 

4 Retorno para pegar o plainador 57.6 00:01:00
Esqueceu de deixar próximo ao 

canteiro

5 Planagem do canteiro 26.4 00:03:00

6
Deslocamento até o registro de 

irrigação
5 00:01:03

Deslocamento do final do canteiro 

até o registro

7 Irrigação do canteiro 00:20:56
Enquanto ocorrre a irrigação o 

produtor realiza outras atividades

173 0:40:20TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

00:40:20Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

173

3 0:02:24

0

0

Formulado por: Laiane  Data:14/03/18

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Preparação para o plantio

Local: canteiro com 26.4 m

Método: (x) Presente  ( ) Proposto

Atividade Presente Tempo

4 0:37:56

0

Transporte

Operação
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IV. Etapa do plantio sendo: umedecimento das mudas; plantio; irrigação e adubação.  

Quadro 7- Fluxograma do Processo de Plantio da Alface 

 

 

Proposto/Economia

1 Deslocamento até a caixa de água 27.2 00:00:20

O produtor jogou a água que contia 

no tambor fora. Depois que ele 

lembrou que iria ser necessário para 

umedecer as mudas

2 Encher baldes com água 00:00:40 2 Baldes de 3,6 lt

3 Retorno para o local das mudas 27.2 00:00:35 Com a água

4 Levar mudas para o canteiro 9.4 00:00:15
Todas as bandeijas que seriam 

plantadas no canteiro

5 Umedecer mudas 2.5 00:00:10

6 Retorno pegar espaçador 54.6 00:00:48
Esqueceu de pegar a ferramenta 

antes

7 Desligar irrigação 57.8 00:00:50

8 Plantio Alface mimosa roxa 9.6 00:18:00 Bandeja com 100 mudas

9
Retorno para pegar bandeja e 

umedece-las alface americana
12 00:00:28

10 Plantar alface americana 9.6 00:17:06 Bandeja com 100 mudas

11
Regulagem da irrigação dos demais 

canteiros
43.8 00:00:37

Parou o plantio para regular a 

irrigação dos demais canteiros

12 Retorno para pegar mudas 00:00:30 Deecidiu parar para um intervalo

13 Pausa para intervalo 00:03:06 Beber água 

14 Umedecer mudas 00:00:50
Bandeja com 100 mudas de crespa                             

Bandeja com 19 mudas roxa crespa

15 Levar mudas para o local de plantio 12 00:00:15

16 Plantio alface crespa roxa e crespa 7.3 00:19:00

17 Retorno para pegar mudas 22.2 00:00:44

18 Pausa para beber água 00:06:13

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

01:55:22Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

558.62

16 0:07:45

3

0

0:09:19

Formulado por: Laiane  Data:14/03/18

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Plantio da Alface

Local: canteiro com 26.4 m

Método: (x) Presente  ( ) Proposto

Atividade Presente Tempo 

17 1:38:18

0

Transporte

Operação
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Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Levar mudas para o local de plantio 22.22 00:00:23 Bandeja com 100 mudas de chicoria

20 Plantio de chicória 4.2 00:15:55

21
Deslocamento até o local do 

registro de irrigação
2.5 00:00:23

Após o plantio o produtor realiza 

uma irrigação 

22 Regulagem da irrigação 00:00:36
Regulagem para a aspersão ficar 

mais baixa 

23 Retorno para o início do canteiro 28.9 00:00:33

24 Pausa para beber água

Enquanto a irrigação estava ligada o 

produtor aproveitou para fazer uma 

pausa

25 Irrigação do Canteiro 00:15:30

26 Guardar enxada e plainador 28.8 00:00:50
O produtor guarda as ferramentas 

aos poucos 

27 Pegar esterco 00:00:41
Local que guarda a enxada e o 

plainador

28 Transportar esterco até o canteiro 28.8 00:00:41 Saco de mais ou menos 30 kg

29 Pegar lata para distribuir o esterco 15.4 00:00:13

A lata não estava no mesmo local 

que o plainador fazendo com que 

assim o produtor tenha que procurar 

a lata em outro local

30 Colocar esterco na lata 00:00:21 Lata de 18 lts

31

Deslocamento até o registro de 

irrigação com retorno ao início do 

canteiro

57.8 00:00:52 Para desligar a irrigação

32 Colocação de esterco no canteiro 24.2 00:04:51
Com a lata de 18 lts e jogando com 

as mãos o esterco no canteiro

33 Retorno para pegar mais esterco 24.2 00:00:21

Como uma lata não foi suficiente o 

produtor retornou para pegar mais 

insumo

34 Colocar esterco na lata 00:00:16

35 Retorno para o canteiro 24.2 00:00:24
Onde o produtor havia parado com a 

colocação anterior do esterco 

36 Colocação de esterco no canteiro 2.2 00:02:05

558.62 1:55:22TOTAL
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V. Cobertura com folhas secas sendo as seguintes atividades: cobertura e irrigação  

Quadro 8- Fluxograma do Processo de Cobertura com Folhas 

 

 

 

  

Proposto/Economia

1
Deslocamento até o local das folhas 

para cobertura
36.2 00:00:17 Início das cobertura com folhas 

2 Retorno para pegar garfo 17.3 00:00:28 Esqueceu de levar a ferramenta 

3
Preparação para encher as caixas 

com folhas
00:03:07 Retirar folhas dos galhos 

4 Retorno para pegar 2. caixa 46 00:00:51

Esqueceu de levar as 2 caixa e teve 

que retornar para pegar a segunda 

caixa

5 Colocação de folhas na 2 caixa 00:03:07 Com as próprias mãos

6
Transporte das folhas até o início 

do canteiro 
36.2 00:00:40 Início caixa da água

7 Colocação de folhas no canteiro 2.2 00:04:00

Jogando as folhas no canteiro 

tomando cuidado para não cubrir as 

mudas

8 Parada para desligar a irrigação 5 00:00:10

9 Transporte das caixas até as folhas 28 00:00:24 Caixas vazias 

10 Colocação das folhas nas 2 caixas 00:05:12 Colocação de folhas manualmente

11
Deslocamento para pegar lata para 

retirar cobra das folhas
42 00:00:18 Atividade não rotineira

12 Tirar cobra 00:01:33 Atividade não rotineira

13
Transporte de folhas para o 

canteiro
24 00:00:15 2 caixas Cheias

14 Colocação de folhas no canteiro 2.2 00:05:21 Colocação de folhas manualmente

15 Deslocamento até as folhas 36 00:00:45 Com as 2 caixas vazias

16
Preparação das folhas para encher 

as 2 caixas 
00:00:33

Retirar folhas dos galhos 

manualmente

17 Colocação das folhas nas 2 caixas 00:03:00 Colocação de folhas manualmente

Formulado por: Laiane  Data:14/03/18

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Cobertura com folhas

Local: canteiro com 26.4 m

Método: (x) Presente  ( ) Proposto

Atividade Presente Tempo

16 0:52:17

0

Transporte

Operação

15 0:08:06

6

0

0:06:24

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

644,9

01:26:29Tempo:Paginas:

Tipo de AtividadeDescrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações
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Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Transporte das caixas até o canteiro 36 00:00:40 2 caixas Cheias

19 Colocação das folhas no canteiro 2.2 00:05:25 Colocação de folhas manualmente

20
Transporte das caixas vazias até as 

folhas
34 00:00:38

Estoque de folhas mais distante do 

canteiro

21 Colocação de folhas nas 2 caixas 00:04:17 Colocação de folhas manualmente

22 Transporte das caixas até o canteiro 34 00:00:38 2 caixas Cheias

23 Colocação das folhas no canteiro 2.2 00:06:00 Colocação de folhas manualmente

24 Parada para desligar irrigação 00:00:03 Irrigação dos demais canteiros

25
Deslocamento até o registro de 

irrigação e retorno
46 00:00:47

26
Transporte das caixas vazia até as 

folhas
32 00:00:13 2 caixas vazias

27 Colocação das folhas nas 2 caixas 00:03:16 Colocação das folhas manualmente

28
Transporte das 2 caixas até o 

canteiro
32 00:00:30 2 caixas cheias

29 Colocação das folhas no canteiro 0.55 00:01:00 Colocação das folhas manualmente

30
Parada para desligar a bomba de 

água
51.6 00:02:20

Caixa da água começou a 

transbordar

31 Colocação das folhas no canteiro 1.65 00:04:48 Colocação das folhas manualmente

32 Deslocamento para ligar a irrigação 28.9 00:00:30
Do canteiro que foi realizado o 

plantio

33 Regulagem da irrigação 00:01:19

34 Parada para ir ao banheiro 00:02:00

35
Deslocamento para desligar a 

irrigação
28.9 00:00:30

36 Guardar caixas 11 00:01:10
Caixas utilizadas na colocação de 

folhas 

37 Guardar demais ferramentas 28.8 00:00:42
Latas, baldes, bandejas plasticas de 

mudas vazias

644.9 1:06:47TOTAL
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VI. Colheita para venda as seguintes atividades são realizadas: colheita; limpeza e embalagem  

Quadro 9- Fluxograma do Processo de Colheita para Venda 

 

 

 

Proposta/Economia

1 Pegar caixa vazia de plastico 00:00:10 Caixa vazia  e faca 

2
Levar caixa de plástico até o 

canetiro
36.4 00:00:14

3 Colheita de 20 alfaces americanas 26.4 00:05:35
Somente 20, pois não cabia mais na 

caixa 

4
Levar caixas com as alfaces até o 

local de limpeza 
36.4 00:00:21

5 Preparação do local de limpeza 00:01:23
Colocação do instrumentos 

necessário próximo do tanque

6
Limpeza das 20 alfaces americanas 

apenas com água 
00:12:50 Inclui tirar as folhas defeituosas

7
Deslocamento até o carro para 

pegar caixa de isopor
6.1 00:00:03

As caixas de isopor não ficam 

armazenadas na propriedade. O 

produtor leva e trás da sua casa 

quando tem colheita 

8 Pegar as caixas de isopor 00:00:19 Tirar 2 caixas de dentro do carro

9
Levar 1 caixa até o local para 

embalagem 
6.1 00:00:03 Caixa vazia

10
Limpeza da caixa de isopor com 

água 
00:00:14

11 Colocar 2 alfaces na caixa 00:00:16

Viu que as alfaces não caberiam na 

caixa seleciona logo teve que ir 

pegar outra caixa 

12
Deslocamento até o carro para 

pegar caixa de isopor
6.1 00:00:07 Caixa de isopor maior 

13 Pegar caixa de isopor 00:00:15
A caixa estava na parte de trás do 

carro

14
Levar caixa até o local de 

embalagem 
6.1 00:00:04

15
Colocar 20 alfaces na caixa de 

isopor 
00:03:20

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

02:19:40Tempo:Data:13/04/18  a 20/04/18

Tipo de Atividade

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

645,70

32 0:09:23

0

0

Formulado por: Laiane 

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Colheita de alface

Local: canteiro com  26.4m

Método: (x) Presente  ( ) Proposto

Atividade Presente Tempo

30 2:10:17

0

Transporte

Operação
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16
Deslocamento levar a caixa com as 

alfaces até o carro
6.1 00:00:10

17
Deslocamento levar 1 caixa até o 

canteiro 
36.4 00:00:07 Caixa plástica vazia 

18 Colheita de 20 alfaces crespas 00:05:21
3 alfaces o produtor colocou na 

lateral e depois colocou na caixa 

19
Levar caixa com as alfaces até o 

local de limpeza 
36.4 00:00:20

20 Limpeza de 20 alfaces crespas 00:09:30

21
Colocar 20 alfaces na caixa de 

isopor 
00:02:04 Caixa de isopor grande

22
Deslocamento levar 1 caixa de 

isopor até o carro
6.1 00:00:17

23
Deslocamento levar 1 caixa até o 

canteiro 
36.1 00:00:45 Caixa de colheita vazia 

24
Colheita de 5 chicória e 20 alfaces 

crespa 
00:05:26

Somente essa quantidade, pois não 

cabia mais na caixa 

25
Levar caixa com as alfaces até o 

local de limpeza 
36.4 00:01:00

26
Limpeza de 20 alfaces crespas e 5 

chicória 
00:24:40

O local da limpeza também é 

pequeno 

27
Colocar 14 alface crespa na caixa de 

isopor 
00:01:33

28 Colocar caixa de isopor no carro 6.1 00:00:17

29
Levar caixa até o local de 

embalagem 
6.1 00:01:19

30
Colocar 6 alfaces crespa e 5 chicória 

na caixa de isopor 
00:00:49

31 Levar caixa de isopor até no carro 6.1 00:00:06

32 Deslocamento até o canteiro 36.4 00:00:14

33 Colheita de 17 alface americana 00:03:31

34 Levar caixa até o local de limpeza 12.2 00:00:23

35 Limpeza de 17 alface americana 00:13:00

36 Retorno ao canteiro 36.4 00:00:10
Esqueceu de pegar 3 alface 

americana 

37 Colheita de 3 alface americana 00:01:34

38 Levar caixa até o local de limpeza 36.4 00:00:22 Caixa com apenas 3  alface 

39 limpeza de 3 alfaces americana 00:01:44
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Fonte: Elaborado pela autora  

Com o fluxograma vertical é possível observar o desempenho do sistema existente 

de acordo com cada etapa do processo. É possível observar que ocorre o desperdício de tempo 

com muitas movimentações desnecessárias que não agregam valor ao produto. Observou-se 

que em todos os dias exceto na colheita, ocorreu movimentações para desligar a bomba da caixa 

da água. O Quadro 10 foi elaborado exibindo os desperdícios encontrados em cada etapa do 

processo. 

 

40 Buscar caixa de isopor para embalar 12.2 00:00:10

41
Colocar as 17 alfaces americana na 

caixa de isopor
00:02:46

42 Levar caixa até o carro 12.2 00:00:10

43
Pegar outra caixa de isopor para 

colocar as outras 3 alfaces 
00:00:50

44 Colocar 3 alface no isopor 00:00:24 Não coube 20 na caixa de isopor

45 Levar caixa até o carro 12.2 00:00:10

46 Deslocamento até o canteiro 36.4 00:0011 Com a caixa de plástico vazia 

47 Colheita de 18 alfaces mimosa roxa 00:04:11

48
Levar caixa com as alfaces até o 

local de limpeza 
36.4 00:00:30

49 Limpeza de 18 alfaces roxa 00:04:20

50 Pegar caixa de isopor 12.2 00:00:10

51
Colocar alfaces roxa na caixa de 

isopor 
00:02:44

52 Levar caixa para o carro 12.2 00:00:10

53
Levar caixa de plástico até o 

canetiro
36.4 00:00:14

54 Colheita de 20 alfaces americanas 00:05:35

55
Levar caixas com as alfaces até o 

local de limpeza 
36.4 00:00:21

56
Limpeza das 20 alfaces americanas 

apenas com água 
00:12:50

57
Deslocamento até o carro para 

pegar caixa de isopor
6.1 00:00:03

58 Pegar as caixas de isopor 00:00:19

59
Levar 1 caixa até o local para 

embalagem 
6.1 00:00:03

60
Limpeza da caixa de isopor com 

água 
00:00:14

61
Colocar 20 alfaces na caixa de 

isopor 
00:03:20 Não cabia mais que 20 unidades 

62
Deslocamento levar a caixa com as 

alfaces até o carro
6.1 00:00:10

645.7 2:19:40TOTAL
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Quadro 10- Desperdícios x operação do processo produtivo 

Desperdícios  Capinagem Adubação Preparação 

do plantio 

Plantio Cobertura Colheita 

Produtos defeituosos      X 

Superprodução       X 

Espera X X  X X  

Transporte excessivo X X X X X X 

Excesso de Estoque    X  X 

Movimentação   X  X X 

Processamento     X   

Fonte: Elaborado pela autora  

Uma lista de verificação, a apresentada no quadro 11, relaciona os desperdícios 

encontrados na situação atual e às suas possíveis causas de forma resumida. 

Quadro 11- Desperdícios X possíveis causas 

Desperdícios  Possíveis causas 

Produtos defeituosos - Excesso de Nutrição 

- Excesso de irrigação  

Superprodução  - Falhas na programação de produção  

- Falha no conhecimento da adaptação da variedade de alface na propriedade 

Espera - Sistema de irrigação ineficiente 

- Atividades não rotineiras  

 

Transporte excessivo - Layout Inadequado 

- Desorganização local de trabalho  

- Falta de planejamento  

Excesso de Estoque - Falta de planejamento de demanda 

Movimentação - Itens esquecidos 

- Layout ineficiente 

Processamento  - Falta de conhecimento da nutrição do solo 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

Alguns desperdícios que foram observados no decorrer do desenvolvimento da 

pesquisa serão descritos abaixo. 

Na capinagem (Quadro 4), foi observado que o produtor gasta com movimentação 

aproximadamente 1 minuto e movimentações não agregam valor ao produto. Já com demora o 

produtor gasta 2 minutos aproximadamente sendo 1 minuto para desligar a irrigação e 1 minuto 

para beber água.  

Na etapa de adubação (Quadro 5), o número de operações é menor que a soma de 

transporte e espera realizadas durante essa etapa. Nesse caso o produtor tem um desperdício de 

tempo com movimentações de oito minutos e nove segundos. Um minuto e três segundos são 

desperdiçados para ir desligar a bomba da caixa da água, além do tempo gastos também teve a 

questão de desperdício de recursos (água).  

Preparação do canteiro para plantio (Quadro 6), tempo de operação 37 minutos e 

56 segundos, tempo com movimentações dois minutos e 24 segundos sendo que uma 

movimentação desnecessária ocorreu devido ao esquecimento da ferramenta de trabalho.  
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O plantio ocorre de forma manual no qual o operador faz os berçários com as pontas 

dos dedos um a um e depois realiza o plantio das mudas com isso o tempo de operação se torna 

elevado sendo de uma hora 38 minutos e 18 segundos como observado no Quadro 7. Nessa 

etapa o produtor teve vários movimentos desnecessários com o desligamento da irrigação, 

tempo gasto com movimentações sete minutos e 45 segundos, tempo gasto com esperas nove 

minutos e 19 segundos. A necessidade de umedecer as mudas foi em consequência do plantio 

acontecer no período da tarde. Ele também teve um processamento desnecessário que seria a 

adubação do canteiro após as mudas serem devidamente plantadas, pois o canteiro já havia sido 

previamente adubado.  

Para a cobertura dos canteiros são necessárias 8 caixas de plásticos de hortifrúti 

sendo necessários vários transportes de folhas até o canteiro tendo o tempo gasto de oito 

minutos e seis segundos, pois o volume das folhas é alto e o volume da caixa é 

consideravelmente pequeno. Nessa etapa também teve o tempo gasto com esperas de seis 

minutos e 24 segundos em decorrência da necessidade de desligar a irrigação dos demais 

canteiros, e logo em seguida teve outra espera, para desligar a bomba da água, pois a caixa da 

água estava transbordando  

Na etapa da colheita, como não tem uma padronização das caixas de isopor, em 

alguns casos, como pode ser observado no quadro, o produtor precisa pegar diversas caixas de 

isopor para colocar o produto após realizada a limpeza. O produtor também não tem um local 

de packing house, então após colocar as alfaces na caixa de isopor ele leva as caixas até o carro. 

Se ele tivesse um local adequado para fazer a limpeza e embalagem dos produtos ele poderia 

levar as caixas para o carro somente uma vez minimizando assim o tempo gasto com 

movimentações que não agregam valor ao produto. 

Buscando uma melhor visualização dos dados mencionados de todos os 

fluxogramas verticais foi elaborado um gráfico contendo quais são as atividades realizadas em 

cada etapa do processo produtivo da alface conforme descrito nos fluxogramas. No Gráfico 6 

observa-se que o tempo de operação em algumas etapas é alto, o tempo gasto com demora 

acontece em quase todos os processos exceto na colheita. A maioria das demoras ocorrem 

devido ao sistema de irrigação. As colheitas analisadas ocorreram no período noturno logo o 

sistema de irrigação encontrava-se desligado. 
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Gráfico 5- Etapa do Processo e Atividades 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

O Diagrama espaguete (Figura 17) foi utilizado como apoio aos fluxogramas 

vertical possibilitando, uma melhor visualização das movimentações realizadas pelo produtor 

somente com relação a cultura da alface: 

Figura 17- Diagrama de Espaguete Situação Atual 

Fonte: Elaborado pela autora  

Observa-se que na Figura 17 ocorre muitas movimentações em todos os processos, 

sendo que essas movimentações não estão agregando valor ao produto, e ocasionando 

desperdícios de tempo e esforços físicos do produtor. Analisando o layout da propriedade é 
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possível identificar diversos problemas, em termos de organização, que serão abordados 

posteriormente como possível melhoria. 

Após o conhecimento dos indicadores de desempenho, iniciou-se a etapa de 

mapeamento do processo da cultura da alface. O processo produtivo foi observado in loco com 

a realização de filmagens necessárias para o desenvolvimento do Mapeamento de Fluxo de 

Valor (MFV/VSM) (Figura 18).  
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Figura 18- VSM Processo Inicial 

 

Fonte: Elaborado Pela Autora  
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Com o VSM já apresentado na Figura 18, foram observadas as atividades que 

agregam valor ao produto, atividades que não agregam valor ao produto, mas são necessárias e 

atividades que não agregam valor ao produto e podem ser eliminadas logo temos: 

• Atividades que agregam valor ao produto: 

i. Calagem e Adubação, pois essas estão fornecendo os nutrientes para o 

desenvolvimento da alface. 

ii. Plantio, no qual se inicia o processo de desenvolvimento da alface e o 

valor é agregado ao longo do desenvolvimento da alface.  

iii. Irrigação proporciona o desenvolvimento da muda ao longo do tempo. 

iv. Cobertura com folhas secas não agregam valor diretamente ao produto, 

mas reduz o crescimento de “matos” e possibilita a nutrição do solo a 

longo prazo.  

• Atividade que agregam valor ao produto, mas são necessárias: 

i. Capinagem é uma atividade que não agrega valor ao produto, porém ela é 

necessária para que possa ocorre o restante do processo produtivo.  

ii. Aração também é uma atividade que não agrega valor ao produto 

diretamente, mas necessária para que ocorra a incorporação dos nutrientes 

da calagem e adubação ao solo.  

iii. Planagem e alinhamento são atividades que proporcionam melhor 

uniformidade do canteiro para a realização do plantio.  

iv. Colheita não agrega valor ao produto, porém necessária para que possa 

ocorrer a venda dos produtos. 

v. Limpeza e Embalagem atividades necessárias para que o produto possa ser 

entregue ao cliente buscando atender suas expectativas.  

• Atividades que não agregam valor ao produto e podem ser eliminadas: 

i. O processo de irrigação das mudas é uma atividade que não agrega valor 

ao produto e pode ser considerada como uma atividade não necessária. Essa 

atividade ocorre devido o plantio ser realizado no período da tarde. 

ii. O produtor realiza três vezes o processo de adubação do canteiro, mas 

acredito que essa quantidade de adubação pode trazer danos na produção 

de alface, pois poderá ter excessos de alguns nutrientes. Nesse caso a 

adubação realizada após o plantio pode ser considerada como atividade que 

não agregar valor ao produto.   
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iii. Uma etapa de irrigação também poderia ser eliminada pois ela somente 

ocorre devido o plantio ser realizado no período da tarde, com isso as mudas 

ficam “estressadas”.  

Após a análise do VSM (Figura 18) algumas melhorias foram propostas no item 4.3 

quadro 12 visando a redução dos desperdícios sejam esses, produtos defeituosos, 

superprodução, espera, transporte excessivo, excesso de estoque, movimentação ou 

processamento.  

Foi realizado um levantamento por meio de conversas, com o produtor para 

conhecer se o mesmo tinha algum sistema de desempenho. E foi identificado que o produtor 

não tem controle sejam por meio de planilhas eletrônicas ou em cadernos. Dessa forma não é 

possível identificar se o produtor está tendo produtividade, ou algum tipo de prejuízo ao longo 

do processo produtivo.  

Os dados obtidos foram apresentados em reunião com o produtor com o objetivo 

de identificar se o mesmo se encontrava satisfeito com o processo atual. O produtor demonstrou 

insatisfação com o processo inicial. Diante do descontentamento do produtor com os resultados 

obtidos deu-se início ao terceiro princípio do Lean Production com a projeção do novo método 

que será abordado no item 4.3.  

4.3 Principio 3. Fluxo continuo 

Iniciando o terceiro princípio do Lean Production sendo o de realizar o fluxo 

contínuo, na etapa de projetar novo método foram sugeridas algumas melhorias. As melhorias 

propostas terão sua aplicação junto ao ciclo PDCA como proposto do Quadro 12. 

Quadro 12- Melhorias e aplicação do ciclo PDCA 

Melhoria  P D C A 

1 Desorganização o local de 

trabalho. Plano de Ação- 

aplicação da metodologia 5S 

sugerida para uma melhor 

organização da propriedade 

rural possibilitando um acesso 

mais rápido aos insumos 

necessários, melhor 

visualização das ferramentas, 

mais agilidade para encontrar 

os itens que deseja e uma 

melhor otimização do espaço 

de trabalho.  

Aplicação do 

5S junto com o 

produtor 

Observação visual 

e verificação no 

fluxograma 

vertical do tempo 

e distância 

percorrida. 

Verificação no 

diagrama de 

espaguete se teve 

redução de 

movimentações. 

Se a aplicação do 5S tiver 

efeito positivo. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 

2 Planejamento da demanda. 

Registrar a quantidade vendida 

preferencialmente em 

planilhas eletrônicas. 

Com o conhecimento do 

quanto foi vendido, 

sazonalidade dos produtos será 

Registro em 

planilhas 

eletrônicas 

Realizar a 

verificação 

semanal com o 

produtor se ele 

está realizando os 

lançamentos nas 

planilhas 

Se a aplicação das ações 

tiver efeito positivo. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 
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possível o produtor planejar a 

demanda e quando deverá ser 

iniciado o plantio das mudas, 

quanto ele deve ter de insumos 

(calcário, yorin e esterco) para 

atendimento do plantio 

evitando assim os desperdícios 

como já foi citado 

anteriormente. 

3* Qualidade das alfaces 

Acompanhamento da nutrição 

do solo por meio da realização 

de análise de solo, pois é 

possível o produtor conhecer 

quais são os nutrientes que 

estão em excesso ou em falta 

para que ele possa estar 

realizando corretamente a 

aplicação dos insumos de 

produção como (calcário, 

yorin, esterco 

Acompanhar 

análise do solo 

com o 

produtor e 

fazer o cálculo 

de aplicação 

dos nutrientes 

Verificar por meio 

de controle visual 

o 

desenvolvimento 

das mudas 

Se a aplicação das ações 

tiver efeito positivo. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 

4 Planejamento da produção 

O produtor realiza o plantio 

das alfaces no período da tarde 

com isso são necessárias 

algumas operações no 

processo produtivo que não 

agregam valor ao produto com 

já citado, essas poderiam ser 

eliminadas com o 

planejamento de produção 

destinando alguns dias no 

período da manhã para que 

ocorresse o plantio das mudas 

reduzindo assim as operações 

já destacadas anteriormente. 

Proporcionando a redução 

alguns desperdícios de 

recursos com água, tempo e 

desgastes físicos do produtor 

em razão do período da manhã 

ser mais fresco 

Planejamentos 

junto com o 

produtor para 

definição de 

dias para 

ocorrer o 

plantio no 

período da 

manhã. 

Reunião com o 

produtor para 

verificar se ele 

está seguindo o 

proposto. 

Realização de um 

novo VSM para 

ver se obtivemos 

resultados 

positivos com 

relação ao VSM 

atual. 

Se a aplicação das ações 

tiver efeito positivo. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 

5 Movimentação Excessiva na 

cobertura com folhas secas 

Uma melhoria proposta para a 

cobertura com as folhas secas 

seria a utilização de um outro 

tipo de embalagem para 

transportar as folhas secas no 

processo atual são utilizadas 

caixas plásticas de hortifrúti, 

porém na propriedade tem a 

disponibilidade de cestos de 

bambu que tem a 

disponibilidade de um volume 

maior para acomodar as folhas 

secas. 

Proposição ao 

produtor da 

utilização dos 

cestos de 

bambu para 

transporte das 

folhas 

Realização de um 

novo VSM para 

ver se obtivemos 

resultados 

positivos com 

relação ao VSM 

atual. 

Se a aplicação das ações  

tiver efeito positivo. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 

6 Sistema de irrigação 

ineficiente 

Aplicação de 

boia na caixa 

da água valor 

Realização de um 

novo VSM e 

fluxogramas 

Se a aplicação das ações 

tiver efeito positivo. 
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O sistema de irrigação como 

pode ser observado nos 

quadros de fluxograma vertical 

é um dos itens que desperdiça 

recursos como água, tempo e 

movimentações 

desnecessários. O sistema não 

conta com uma boia na caixa 

da água logo quando a mesma 

enche ela começa a transbordar 

e o produtor tem que para a 

atividade que estava 

realizando para ir desligar a 

bomba de água. 

do 

investimento 

R$241,00. 

vertical para ver se 

obtivemos 

resultados 

positivos com 

relação ao VSM 

atual. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 

7 Aumento da divulgação dos 

produtos. 

Atualmente o produtor 

familiar somente faz a 

divulgação dos produtos por 

meio do WhatsApp e o boca a 

boca. 

Uma melhoria seria a criação 

de cartões de visita e folders 

informando quais são os 

produtos produzidos na 

propriedade, canais de venda, 

pois assim o produtor teria 

mais demanda dos produtos e a 

redução de desperdícios com 

os excessos de produção. 

Criação de 

logotipo, 

cartões de 

visita, folders 

e pagina no 

Facebook 

junto ao 

produtor. 

Verificação das 

demandas após a 

aplicação das 

ações sugeridas. 

Se a aplicação das ações 

tiver efeito positivo. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 

8 Organização do local de 

limpeza e embalagem. 

Criação de um packing house, 

possibilitando uma maior 

otimização dos processos. 

Desenvolvime

nto junto ao 

produtor de 

um packing 

house. 

Realização de um 

novo VSM e 

fluxogramas 

vertical para ver se 

obtivemos 

resultados 

positivos com 

relação ao VSM 

inicial. 

Se a aplicação das ações 

tiver efeito positivo. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 

9* Cobertura com Folhas Secas 

Compra de um triturado de 

coco proporcionando a 

trituração dos galhos e folhas 

secas reduzindo assim o 

volume de folhas, por 

consequência reduzindo as 

movimentações com 

transporte, tempo e esforços 

físicos do produtor e 

possibilitando melhor 

absorção dos nutrientes pelo 

solo. 

 

Compra de um 

triturador de 

coco 

investimento 

de 

aproximada-

mente 

R$1225,00. 

Realização de um 

novo VSM e 

fluxogramas 

vertical para ver se 

obtivemos 

resultados 

positivos com 

relação ao VSM 

inicial. 

Se a aplicação das ações 

tiver efeito positivo. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 

10* Sistema de irrigação 

automatizado. 

Aplicação de velas de 

cerâmicas proporcionando a 

mensuração da necessidade de 

irrigação do solo de acordo 

O projeto será 

proposto em 

parceria com 

um professor 

pesquisador do 

curso de 

engenharia de 

Tabelas com 

dados sobre o 

valor gasto na 

situação inicial  

para realizar uma 

comparação após 

a automatização 

Se a aplicação das ações 

tiver efeito positivo. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 
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com a quantidade de água que 

é necessária. 

 

biossistema da 

Unesp- Tupã e 

uma empresa 

que produz 

velas de 

cerâmicas. 

do sistema. 

Possibilitando 

mensural a 

redução de 

utilização de água. 

11* Desenvolvimento de 

Ferramentas para otimizar o 

processo produtivo. 

Ferramentas que possam estar 

proporcionando redução no 

tempo de plantio e melhores 

condições ergonômicas. 

 

Desenvolvime

nto junto ao 

produtor de 

uma 

plantadeira  

Realização de um 

novo VSM e 

fluxogramas 

vertical para ver se 

obtivemos 

resultados 

positivos com 

relação ao VSM 

inicial. 

Se a aplicação das ações 

tiver efeito positivo. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 

12* Sistema de irrigação semi 

automatizado.  

Outra proposta mais simples 

do que a melhoria 11, porém, 

com a mesma finalidade será a 

utilização de uma vela de filtro 

de água, essa proposta foi 

realizada em uma reportagem 

pelo globo rural. 

Aplicação de 

vela de filtro  

Tabelas com 

dados sobre o 

valor gasto na 

situação inicial 

para realizar uma 

comparação após 

a automatização 

do sistema. 

Possibilitando 

mensural a 

redução de 

utilização de água. 

Se a aplicação das ações 

tiver efeito positivo. 

Padronizar e seguir 

sempre. 

Caso o resultado tenha 

sido negativo retornar ao 

planejamento das ações. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Legenda: As melhorias com o (*) ficarão com sugestão de implantação para o produtor realizar ao longo do tempo, 

pois demandam tempo e investimentos financeiros 

Essas são algumas melhorias que foram propostas ao produtor. Algumas ele já tinha 

conhecimento outras foram implantadas ao logo do roteiro de implantação do Lean, e as que 

demandam investimentos serão posteriormente analisadas pelo produtor.  

As melhorias sugeridas foram apresentadas no VSM (Figura 19) e em quais 

operações elas terão influências no decorrer do processo produtivo estudado. 
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Figura 19- VSM Possíveis Melhorias 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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5 APLICAÇÃO DAS MELHORIAS  

Com a coleta e análise dos dados da situação atual teve início a segunda parte da 

pesquisa. Das melhorias propostas no Quadro 12 nem todas foram possíveis ser implantadas 

por demandarem tempo ou investimentos do qual o produtor não possui no atual momento 

diante de tal situação apenas algumas das melhorias propostas foram aplicadas sendo: 

Melhoria 1- Aplicação do 5S.  

Melhoria 2- Criação de um clube de assinatura mensal para vendas dos produtos. 

Melhoria 5- Planejamento da produção 

Melhoria 6 – Utilização de cesto de bambu 

Melhoria 8- Criação de um logo da propriedade, maior divulgação em grupos dos 

WhatsApp.  

Com a implantação das melhorias verificou-se as mudanças corridas buscando 

avaliar as reduções de desperdícios ao longo do processo produtivo. 

5.1. Aplicação do 5S 

A aplicação do 5S foi realizada de forma simples e somente na área próxima ao 

canteiro sendo a que tem maior influência no processo produtivo. A aplicação da ferramenta 5S 

teve como base em sua implantação: 1S – Deixar somente o que é necessário e útil para o 

processo produtivo; 2S – Separação dos objetos de acordo com a frequência de uso no processo 

produtivo. Próximo do local de trabalho somente os elementos utilizados no processo produtivo 

com frequência ou de uso imediato devem permanecer próximo e com fácil acesso; 3S –O local 

de trabalho deve estar limpo e organizado; 4S – Os procedimentos realizados anteriormente 

devem ser padronizados e com identificação visual; 5S –Motivar Formar bons hábitos entre os 

produtores para manter os procedimentos e a limpeza do espaço. O produtor possuía em sua 

propriedade vários objetos dos quais não eram utilizados no processo produtivo. Após uma 

breve explicação de como seria a aplicação da ferramenta 5S ao produtor, ela foi aplicada com 

o acompanhamento da pesquisadora possibilitando que o produtor tirasse as possíveis dúvidas 

quanto ao procedimento a ser seguido. 

Na Figura19-A, demonstra como era o local de limpeza das alfaces, esse local foi 

organizado mantendo os objetos necessários para a realização do processo. As carteiras foram 

organizadas em forma de U possibilitando uma melhor mobilidade para o produtor visto que a 

operação de limpeza é realizada por um único operador. Na Figura-B, é possível observar o 

antes e o depois da aplicação do 5S, nesse local vários objetos e utensílios não eram utilizados 

no processo produtivo, proporcionando uma desorganização. A organização dos equipamentos 

e insumos somente em um local conforme apresentado na Figura 19-C, proporciona uma 



84 

 

agilidade na separação dos itens. Com a aplicação da ferramenta 5S vários itens que não tinham 

utilidade foram separados para descarte (Figura 19-D), possibilitando uma otimização do 

espaço e do tempo.  

A aplicação do 5S possibilitou ao produtor encontrar os itens necessários para o 

processo produtivo reduzindo o tempo de procura das ferramentas, movimentações que não 

agregam valor ao produto, bem como uma melhor organização do local.  

Fonte: Elaborado pela autora 

O 5S está sendo monitorado visualmente nas visitas realizadas na propriedade e foi 

possível observar por 2 semanas de acompanhamento que o produtor manteve o local 

organizado e limpo.  

O produtor está iniciando a construção de um local para armazenamento das 

ferramentas e suprimentos necessários para o processo produtivo. Até o final dessa pesquisa 

não foi possível avaliar qual o impacto da construção na redução dos desperdícios no processo 

ANTES 

ANTES 

DEPOI

DEPOIS 

A A 

B B 

C 
D 

Figura 20- Aplicação do 5S 
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produtivo, mas a aplicação do 5S possibilitou algumas reduções de desperdícios no processo 

produtivo, essas serão discutidas na comparação dos fluxogramas verticais no capitulo 6. 

5.2.Planejamento da Demanda  

Para um melhor gerenciamento dos produtos a serem plantados a ideia de criação 

de um clube de assinatura de cesta mensal foi proposta para o produtor, a mesma foi aceita e 

implantada contando com 11 assinantes mensais. Com essa melhoria o produtor tem uma 

demanda fixa de produtos possibilitando a gestão da produção evitando os possíveis 

desperdícios com produtos que não seriam absorvidos pelo mercado. Buscando atingir o 

princípio 4 do lean production sendo: produzir somente nas quantidades solicitadas pelo 

consumidor.  

5.3.Planejamento da Produção 

No momento o produtor encontra-se em dedicação exclusiva na propriedade. O 

plantio das mudas vem sendo realizado ao final da tarde, pois assim a muda não sofre tanto com 

o transplante da bandeja para o canteiro. Ao longo do dia o produto dedica-se a manutenção do 

local buscando também o aumento da sua capacidade de produção. 

5.4.Redução da Movimentação Excessiva 

O processo produtivo proposto também faz uso da cobertura com folhas secas 

possibilitando o fornecimento de nutrientes para as alfaces. No processo anterior as melhorias, 

a cobertura era realizada com a colocação das folhas em caixas plásticas como mostra a figura 

21 com isso o produtor necessitava realizar várias movimentações. Buscando a redução dessas 

movimentações foi sugerido ao produtor que utilizasse cestos de bambu sendo que os mesmos 

já se encontravam disponíveis na propriedade. Será possível verificar no fluxograma vertical 

Capítulo 6 bem como no VSM que ocorreu uma redução.  

Figura 21- Caixas utilizadas anterior a aplicação das melhorias 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.5.Criação logotipo da propriedade 
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A criação do logotipo (Figura 22) foi realizada pela pesquisadora juntamente com 

o produtor e sua esposa. No atual momento o logotipo é utilizado na divulgação em folders para 

a assinatura das cestas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

6 PROCESSO PRODUTIVO PROPOSTO E RESULTADOS OBTIDOS 

Uma nova forma de realizar o plantio foi sugerida ao produtor, buscando reduzir o 

tempo gasto no processo produtivo. A melhoria foi embasada em uma cartilha da EMBRAPA 

sobre o cultivo de hortaliças. Segundo Makishima (2010), primeiro é necessário realizar a 

separação dos utensílios e insumos que serão utilizados no processo. Definir o local a ser 

realizado o plantio e então limpar a área, roçar ou capinar, demarcar o canteiro e com um 

enxadão ou trator revolver a terra. Em seguida realizar a adubação do canteiro, logo após é 

necessário misturar a terra com o adubo. Finalizado a etapa de adubação é fundamental nivelar 

o canteiro com uma ripa ou enxada o mesmo deverá ser regado a cada dois ou três dias. Após 

uma semana, retirar o mato que nasceu e então o canteiro estará pronto para o plantio.  

A figura 23 demonstra o processo produtivo proposto ao produtor. No processo 

proposto foram realizadas somente 4 etapas enquanto no processo atual eram utilizadas 6 etapas 

no processo produtivo das alfaces.  

 

 

 

 

 

Figura 22- Logotipo 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Foi observado durante o acompanhamento do processo produtivo que alguns 

desperdícios encontrados foram reduzidos. Com o objetivo de identificar esses desperdícios foi 

utilizado o fluxograma vertical para cada etapa do mapa do processo produtivo proposto. O 

fluxograma vertical do processo proposto foi realizado da mesma forma que o processo atual 

possibilitando uma melhor compreensão dos desperdícios reduzidos. 

Como o acompanhamento do processo foi feito em dias diferentes optou-se por 

organizar o fluxograma de acordo com o processo proposto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação do 
Canteiro 

•Limpeza

•Calagem

•Adubação

•Revolver o Solo

•Alinhamento

•Planagem 

Plantio

•Irrigação das mudas 

•Plantio

•Irrigação

•Adubação

Cobertura

•Cobertura com folhas secas

•Irrigação 

Colheita

•Colheita

•Limpeza 

•Embalagem 

Figura 23- Fluxograma processo proposto 
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I. Preparação do canteiro que é composto pela seguinte atividade: capinagem;  

Fonte: Elaborado pela autora 

II. Adubação inclui as seguintes atividades: calagem, adubação e aração 

Proposto/Economia

0:32:29

0:00:29

0:00:54

179,2

01:13:11

1 Pegar ferramentas 00:00:06

Pegou enxada, garfo, e garrafa de 

água que estavam todos 

armazenados juntos. 

2
Transportar ferramenta até o 

canteiro
31,5 00:00:32

3 Limpeza do Canteiro 28,5 00:16:46

4 Pausa para beber água 28,5 00:01:03 Foi ao ínicio para beber agua 

5 Continuação da limpeza 00:13:22

88,5 0:31:49

Formulado por: Laiane  Data:21/10/18

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Capinagem do Canteiro

Local: canteiro com 28,5 mt

Método: () Presente  (x) Proposto

Atividade Presente Tempo

3 0:30:14

0

Transporte

Operação

1 0:00:32

1

0

0:01:03

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

88,5

00:31:49Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

Proposto/Economia

0:02:46

0:04:07

0:02:50

233,8

00:09:14

1
Deslocamento para pegar os 

ferramentas
31,5 00:00:26

O Operador pegou o carrinho de 

mão  e a pá 

2 Preparação dos insumos 00:00:22

3
Deslocamento para pegar os 

insumos
3 00:00:12

Deslocamento até o local que estava 

o esterco.

4
Pegar esterco para adubação do 

canteiro
00:01:09

Pegou a quantidade de 1 carrinho de 

mão de esterco. 

5 Levar esterco até o canteiro 34,5 00:00:45

6 Aplicação do esterco no canteiro 28,5 00:03:48
1 carrinho de mão de esterco até a 

metade do canteiro 

7
Deslocamento para pegar os demais 

insumos
28,5 00:00:28

8 Preparação dos demais insumos 00:02:20 Calcário e Yorin

9 Deslocamento até o Canteiro 28,5 00:00:30

10 Colocar calcário no pote 00:01:03

11 Aplicação do calcário no canteiro 28,5 00:01:29 2. pote de 2L

12 Prepação do Yorin no pote 00:01:07 1e 1/2  pote de 2 L

13 Aplicação do Yorin no canteiro 28,5 00:00:33

14 Retorno para o ínicio do canteiro 28,5 00:00:20

15
Colocar o restante insumo no 

carrinho de mão 
00:00:20

Retornar insumos para o local de 

armazenamento 

16
Deslocamento até o local de 

insumos 
31,5 00:00:35

Retornar insumos para o local de 

armazenamento e pegar o trator

17 Guardar insumos 00:00:14

18
Deslocamento do trator até o 

canteiro  
31,5 00:00:46

19 Pausa para água 00:00:20

20 Revolver a terra e adubos 28,5 00:04:29 Ida e volta 1 vez

331,5 0:21:16

Formulado por: Laiane  Data:21/10/18

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo:Adubação do canteiro 

Local: canteiro com 28,5mt

Método: ( ) Presente  (x) Proposto

Atividade Presente Tempo

11 00:16:54

0

Transporte

Operação

8 00:04:02

1

0

00:00:20

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

331,5

00:21:16Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

Quadro 13- Fluxograma do processo de capinagem 

Quadro 14- Fluxograma processo adubação 
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Fonte: Elaborado pela autora 

III. Preparação do canteiro para plantio: alinhamento; planagem; irrigação. 

Proposto/Economia

0:02:46

0:04:07

0:02:50

233,8

00:09:14

1
Deslocamento para pegar os 

ferramentas
31,5 00:00:26

O Operador pegou o carrinho de 

mão  e a pá 

2 Preparação dos insumos 00:00:22

3
Deslocamento para pegar os 

insumos
3 00:00:12

Deslocamento até o local que estava 

o esterco.

4
Pegar esterco para adubação do 

canteiro
00:01:09

Pegou a quantidade de 1 carrinho de 

mão de esterco. 

5 Levar esterco até o canteiro 34,5 00:00:45

6 Aplicação do esterco no canteiro 28,5 00:03:48
1 carrinho de mão de esterco até a 

metade do canteiro 

7
Deslocamento para pegar os demais 

insumos
28,5 00:00:28

8 Preparação dos demais insumos 00:02:20 Calcário e Yorin

9 Deslocamento até o Canteiro 28,5 00:00:30

10 Colocar calcário no pote 00:01:03

11 Aplicação do calcário no canteiro 28,5 00:01:29 2. pote de 2L

12 Prepação do Yorin no pote 00:01:07 1e 1/2  pote de 2 L

13 Aplicação do Yorin no canteiro 28,5 00:00:33

14 Retorno para o ínicio do canteiro 28,5 00:00:20

15
Colocar o restante insumo no 

carrinho de mão 
00:00:20

Retornar insumos para o local de 

armazenamento 

16
Deslocamento até o local de 

insumos 
31,5 00:00:35

Retornar insumos para o local de 

armazenamento e pegar o trator

17 Guardar insumos 00:00:14

18
Deslocamento do trator até o 

canteiro  
31,5 00:00:46

19 Pausa para água 00:00:20

20 Revolver a terra e adubos 28,5 00:04:29 Ida e volta 1 vez

331,5 0:21:16

Formulado por: Laiane  Data:21/10/18

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo:Adubação do canteiro 

Local: canteiro com 28,5mt

Método: ( ) Presente  (x) Proposto

Atividade Presente Tempo

11 00:16:54

0

Transporte

Operação

8 00:04:02

1

0

00:00:20

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

331,5

00:21:16Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

Proposto/Economia

00:16:33

00:04:01

00:01:26

00:11:06

1
Deslocamento para pegar linha e 

estaca 
68 00:01:49

Distância Canteiro de plantio até o 

outro canteiro 

2 Colocar linha para alinhamento 00:01:49

3 Deslocamento para pegar enxada 28,5 00:00:18

4 Alinhamento do canteiro 00:07:37
 Alinhamento do canteiro as 1 lateral 

com a enxada

5 Retorno para mudar estaca 28,5 00:00:35

6 Trocar estaca para a outra lateral 28,5 00:00:20

7
Deslocamento para guardar trator e 

pegar outra enxada 
31,5 00:02:56

8 Retorno para o canteiro 15,5 00:01:23

9 Pausa para arrumar árvore 00:01:26

10 Retorno para o canteiro 16 00:00:17

11 Continuação do alinhamento 28,5 00:05:16

12 Arrumar  a terra do canteiro 00:00:40
Seria quase uma planagem, pois a 

terra estava fofa

13 Enrrolar linha para guardar 00:02:48

14
Deslocamento para guardar 

ferramentas 
31,5 00:00:30

15 Guardar ferramentas 00:01:30

276,5 0:29:14

Formulado por: Laiane  Data:27/ 10/2018

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Preparação para o plantio

Local: canteiro com 28,5 m

Método: ( ) Presente  (x) Proposto

Atividade Presente Tempo

8 0:21:23

0

Transporte

Operação

6 0:06:25

1

0

00:01:26

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

276,5

00:29:14Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

Quadro 15-Fluxograma do processo preparação para o plantio 
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Fonte: Elaborado pela autora  

IV. Etapa do plantio sendo: umedecimento das mudas; plantio; irrigação e adubação.  

 

Proposto/Economia

00:16:33

00:04:01

00:01:26

00:11:06

1
Deslocamento para pegar linha e 

estaca 
68 00:01:49

Distância Canteiro de plantio até o 

outro canteiro 

2 Colocar linha para alinhamento 00:01:49

3 Deslocamento para pegar enxada 28,5 00:00:18

4 Alinhamento do canteiro 00:07:37
 Alinhamento do canteiro as 1 lateral 

com a enxada

5 Retorno para mudar estaca 28,5 00:00:35

6 Trocar estaca para a outra lateral 28,5 00:00:20

7
Deslocamento para guardar trator e 

pegar outra enxada 
31,5 00:02:56

8 Retorno para o canteiro 15,5 00:01:23

9 Pausa para arrumar árvore 00:01:26

10 Retorno para o canteiro 16 00:00:17

11 Continuação do alinhamento 28,5 00:05:16

12 Arrumar  a terra do canteiro 00:00:40
Seria quase uma planagem, pois a 

terra estava fofa

13 Enrrolar linha para guardar 00:02:48

14
Deslocamento para guardar 

ferramentas 
31,5 00:00:30

15 Guardar ferramentas 00:01:30

276,5 0:29:14

Formulado por: Laiane  Data:27/ 10/2018

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Preparação para o plantio

Local: canteiro com 28,5 m

Método: ( ) Presente  (x) Proposto

Atividade Presente Tempo

8 0:21:23

0

Transporte

Operação

6 0:06:25

1

0

00:01:26

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

276,5

00:29:14Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

Quadro 16- Fluxograma do processo de plantio 

Economia

0:05:35

0:04:48

0:05:30

376,22

00:36:02

1
Pegar ferramentas Planador; enxada, 

espaçador e garrafa de água 
00:01:02

Como choveu no periodo de 1 

semana começou a crecser grama

2
Deslocamento até o local onde 

estavam as mudas
15,5 00:00:21

pegar as mudas que estavam na 

sombra e umedece-las

3 Umeder as mudas 00:01:30 4 Bandeijas 

4
Deslocamento do local de limpeza 

até o canteiro
16 00:00:17 Com as ferramentas e mudas

5
Remoção das gramas que estavam 

crescendo no canteiro 
00:10:09

6 Pausa para beber água 00:00:57

7 Planagem do canteiro 28,5 00:02:57

8 Pausa para beber água 00:00:47

9 Plantio Alface americana 6,12 00:15:42 Bandeja com 100 mudas

10 Retorno para o local das mudas 6,12 00:00:17 Retorno para pegar mais mudas

11 Pausa para água 00:00:34 Pausa para beber água 

12 Retorno para o local do plantio 6,12 00:00:17 Retorno para pegar mais mudas

13 Plantio Alface mimosa 6,12 00:14:48 Bandeja com 100 mudas

14 Retorno ao ínicio do canteiro 12,24 00:00:17

15 Pausa para beber água 00:00:36

16 Retorno para o local de plantio 12,24 00:00:14

17 Plantar alface roxa 6,12 00:14:43 Bandeja com 100 mudas

18 Retorno ao ínicio do canteiro 18,36 00:00:27

19 Pausa para beber água 00:00:55

20 Retorno ao local de plantio 18,36 00:00:22

21 Plantar alface crespa 6,12 00:11:52 Bandeja com 100 mudas

22 Retorno ao ínicio do canteiro 24,48 00:00:25

182,4 1:19:29

Formulado por: Laiane  Data:27/10/18

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Plantar Alface

Local: canteiro com 26.4 m

Método: () Presente  (x) Proposto

Atividade Presente Proposto

8 1:12:43

Transporte

Operação

9 0:02:57

4 0:03:49

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

182,4

1:19:29Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações
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Fonte: Elaborado pela autora 

V. Cobertura com folhas secas sendo as seguintes atividades: cobertura e irrigação  

 

 

Economia

0:05:35

0:04:48

0:05:30

376,22

00:36:02

1
Pegar ferramentas Planador; enxada, 

espaçador e garrafa de água 
00:01:02

Como choveu no periodo de 1 

semana comeu a crecser grama

2
Deslocamento até o local onde 

estavam as mudas
15,5 00:00:21

pegar as mudas que estavam na 

sombra e umedece-las

3 Umeder as mudas 00:01:30 4 Bandeijas 

4
Deslocamento do local de limpeza 

até o canteiro
16 00:00:17 Com as ferramentas e mudas

5
Remoção das gramas que estavam 

crescendo no canteiro 
00:10:09

6 Pausa para beber água 00:00:57

7 Planagem do canteiro 28,5 00:02:57

8 Pausa para beber água 00:00:47

9 Plantio Alface americana 6,12 00:15:42 Bandeja com 100 mudas

10 Retorno para o local das mudas 6,12 00:00:17 Retorno para pegar mais mudas

11 Pausa para água 00:00:34 Pausa para beber água 

12 Retorno para o local do plantio 6,12 00:00:17 Retorno para pegar mais mudas

13 Plantio Alface mimosa 6,12 00:14:48 Bandeja com 100 mudas

14 Retorno ao ínicio do canteiro 12,24 00:00:17

15 Pausa para beber água 00:00:36

16 Retorno para o local de plantio 12,24 00:00:14

17 Plantar alface roxa 6,12 00:14:43 Bandeja com 100 mudas

18 Retorno ao ínicio do canteiro 18,36 00:00:27

19 Pausa para beber água 00:00:55

20 Retorno ao local de plantio 18,36 00:00:22

21 Plantar alface crespa 6,12 00:11:52 Bandeja com 100 mudas

22 Retorno ao ínicio do canteiro 24,48 00:00:25

182,4 1:19:29

Formulado por: Laiane  Data:27/10/18

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Plantar Alface

Local: canteiro com 26.4 m

Método: () Presente  (x) Proposto

Atividade Presente Proposto

8 1:12:43

Transporte

Operação

9 0:02:57

4 0:03:49

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

182,4

1:19:29Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

Proposto/Economia

00:03:22

00:03:08

00:00:34

329,4

00:25:18

1

Deslocamento até o local das 

ferramentas para pegar o cesto e 

garfo

31,5 00:00:17 Início das cobertura com folhas 

2 Pegar ferramentas 00:01:15 Esqueceu de levar a ferramenta 

3 Retorno para próximo do canteiro 31,5 00:00:21 Retirar folhas dos galhos 

4 Colocar Folhas no cesto 00:06:50

Esqueceu de levar as 2 caixa e teve 

que retornar para pegar a segunda 

caixa

5
Transporte das folhas até o início 

do canteiro 
24,5 00:00:25 Com as próprias mãos

6 Colocar folhas no canteiro 1,12 00:01:40 Início caixa da água

7 Pausa para atender celular 46,76 00:00:34

Jogando as folhas no canteiro 

tomando cuidado para não cubrir as 

mudas

8
Retorno a colocar folhas no 

canetiro
5 00:06:12

9
Transporte do cesto vazio até o 

local das folhas 
18,38 00:00:10 Caixas vazias 

10 Colocar folhas no cesto 00:06:40 Colocação de folhas manualmente

11 Transporte do cesto até o canteiro 12,26 00:00:10 Atividade não rotineira

12 Colocação das folhas no canteiro 6,12 00:07:40 Atividade não rotineira

13 Transporte do cesto até as folhas 6,12 00:00:13 2 caixas Cheias

14 Encher o cesto de folhas 00:02:32 Colocação de folhas manualmente

15 Deslocamento até o canteiro 6,12 00:00:20 Com as 2 caixas vazias

16 Colocação das folhas no canteiro 00:06:20
Retirar folhas dos galhos 

manualmente

17
Retorno para deixar cesto no ínicio 

do canteiro 
6,12 00:00:16

18
Deslocamento do íncio do canteiro 

até o fim do canteiro 
28,5 00:00:42

20 Preparação da irrigação 00:08:50

21 Irrigação 00:05:10
Enquanto ocorria a irrigação o 

produtor guardava as ferramentas  

22
Preparação dos materiais para 

guardar 
00:01:10

23
Deslocamento das ferramentas até o 

local que é armazenado 
31,5 00:00:23

24 Guardar Ferramentas 00:02:07

25
Deslocamento para desligar a 

Irrigação 
60 00:00:54

315,5 1:01:11TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

01:01:11Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

315,5

11 0:04:58

1

0

0:00:34

Formulado por: Laiane  Data:27/10/18

Fluxograma Vertical do+G3:P27 Processo

Produto: Alface

Processo: Cobertura com folhas

Local: canteiro com 26.4 m

Método: ( ) Presente  (x ) Proposto

Atividade Presente Tempo

12 0:55:39

0

Transporte

Operação

Quadro 17- Fluxograma processo de cobertura 
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Fonte: Elaborado pela autora  

VI. Colheita para venda as seguintes atividades são realizadas: colheita; limpeza e embalagem  

Proposto/Economia

00:03:22

00:03:08

00:00:34

329,4

00:25:18

1

Deslocamento até o local das 

ferramentas para pegar o cesto e 

garfo

31,5 00:00:17 Início das cobertura com folhas 

2 Pegar ferramentas 00:01:15 Esqueceu de levar a ferramenta 

3 Retorno para próximo do canteiro 31,5 00:00:21 Retirar folhas dos galhos 

4 Colocar Folhas no cesto 00:06:50

Esqueceu de levar as 2 caixa e teve 

que retornar para pegar a segunda 

caixa

5
Transporte das folhas até o início 

do canteiro 
24,5 00:00:25 Com as próprias mãos

6 Colocar folhas no canteiro 1,12 00:01:40 Início caixa da água

7 Pausa para atender celular 46,76 00:00:34

Jogando as folhas no canteiro 

tomando cuidado para não cubrir as 

mudas

8
Retorno a colocar folhas no 

canetiro
5 00:06:12

9
Transporte do cesto vazio até o 

local das folhas 
18,38 00:00:10 Caixas vazias 

10 Colocar folhas no cesto 00:06:40 Colocação de folhas manualmente

11 Transporte do cesto até o canteiro 12,26 00:00:10 Atividade não rotineira

12 Colocação das folhas no canteiro 6,12 00:07:40 Atividade não rotineira

13 Transporte do cesto até as folhas 6,12 00:00:13 2 caixas Cheias

14 Encher o cesto de folhas 00:02:32 Colocação de folhas manualmente

15 Deslocamento até o canteiro 6,12 00:00:20 Com as 2 caixas vazias

16 Colocação das folhas no canteiro 00:06:20
Retirar folhas dos galhos 

manualmente

17
Retorno para deixar cesto no ínicio 

do canteiro 
6,12 00:00:16

18
Deslocamento do íncio do canteiro 

até o fim do canteiro 
28,5 00:00:42

20 Preparação da irrigação 00:08:50

21 Irrigação 00:05:10
Enquanto ocorria a irrigação o 

produtor guardava as ferramentas  

22
Preparação dos materiais para 

guardar 
00:01:10

23
Deslocamento das ferramentas até o 

local que é armazenado 
31,5 00:00:23

24 Guardar Ferramentas 00:02:07

25
Deslocamento para desligar a 

Irrigação 
60 00:00:54

315,5 1:01:11TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

01:01:11Tempo:Paginas:

Tipo de Atividade

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

315,5

11 0:04:58

1

0

0:00:34

Formulado por: Laiane  Data:27/10/18

Fluxograma Vertical do+G3:P27 Processo

Produto: Alface

Processo: Cobertura com folhas

Local: canteiro com 26.4 m

Método: ( ) Presente  (x ) Proposto

Atividade Presente Tempo

12 0:55:39

0

Transporte

Operação

Proposta/Economia

1
Deslocamento Caixa vazia até o 

canteiro 
16 00:00:21

2 Colheita das alfaces crespa 00:02:18 Colheita de 15 alface crespa

3
Deslocamento do canteiro até o 

local de limpeza
16 00:00:21

4
Limpeza do tambor utilizado na 

limpeza das alfaces
00:01:18

5 Deslocamento até o canteiro 16 00:00:35

6 Colheita das alfaces americanas 16 00:05:18
Colheita alface americana e roxa (6 

roxa)

7 Deslocamento até o local de limpeza 16 00:00:31

8
Deslocamento limpeza ao canteiro 

da alface mimosa
16 00:00:17

9 Colheita da alface mimosa 00:01:00 Colheita de 6 alface mimosa

10 Deslocamento até o local de limpeza 16 00:00:23

11 Preparação para limpeza 00:00:31

12 Limpeza das alfaces 00:09:25 6 alfaces mimosa e 15 alfaces crespa

13
Deslocamento para pegar caixa de 

isopor 
15,5 00:00:14

14 Pegar caixa de isopor 00:00:23

15
Deslocamento até o local de limpeza 

com a caixa de isopor
15,5 00:00:16

16
Limpeza da caixa de isopor com 

água 
00:00:23

17 Guardar alfaces na caixa 00:01:06

18 Pegar outra caixa 00:01:54

19 Lavar alfaces 00:06:57

20 Guardar alfaces na caixa 00:03:35

21 Limpeza alface roxa 00:01:58

22 Guardar alfaces na caixa 00:00:13

23 Arrumar as 2 caixas para guardar 00:00:33

24 Deslocamento guardar caixa 15,5 00:00:14

158,5 0:40:04TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

00:40:04Tempo:Data:09/11/2018

Tipo de Atividade

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

158,5

9 0:03:12

0

0

Formulado por: Laiane 

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Colheita de alface

Local: canteiro com  26.4m

Método: ( ) Presente  (x) Proposto

Atividade Presente Tempo

15 0:36:52

0

Transporte

Operação

Quadro 18- Fluxograma processo de colheita 
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     Fonte: Elaborado pela autora  

 Possibilitando uma melhor identificação dos dados obtidos após a implantação das 

melhorias, o Quadro 19 apresentada os valores para cada etapa, mostrando o tempo de operação, 

o tempo de transporte, o tempo de espera e as distâncias percorridas para a realização da etapa 

bem como a sua soma total.   

Proposta/Economia

1
Deslocamento Caixa vazia até o 

canteiro 
16 00:00:21

2 Colheita das alfaces crespa 00:02:18 Colheita de 15 alface crespa

3
Deslocamento do canteiro até o 

local de limpeza
16 00:00:21

4
Limpeza do tambor utilizado na 

limpeza das alfaces
00:01:18

5 Deslocamento até o canteiro 16 00:00:35

6 Colheita das alfaces americanas 16 00:05:18
Colheita alface americana e roxa (6 

roxa)

7 Deslocamento até o local de limpeza 16 00:00:31

8
Deslocamento limpeza ao canteiro 

da alface mimosa
16 00:00:17

9 Colheita da alface mimosa 00:01:00 Colheita de 6 alface mimosa

10 Deslocamento até o local de limpeza 16 00:00:23

11 Preparação para limpeza 00:00:31

12 Limpeza das alfaces 00:09:25 6 alfaces mimosa e 15 alfaces crespa

13
Deslocamento para pegar caixa de 

isopor 
15,5 00:00:14

14 Pegar caixa de isopor 00:00:23

15
Deslocamento até o local de limpeza 

com a caixa de isopor
15,5 00:00:16

16
Limpeza da caixa de isopor com 

água 
00:00:23

17 Guardar alfaces na caixa 00:01:06

18 Pegar outra caixa 00:01:54

19 Lavar alfaces 00:06:57

20 Guardar alfaces na caixa 00:03:35

21 Limpeza alface roxa 00:01:58

22 Guardar alfaces na caixa 00:00:13

23 Arrumar as 2 caixas para guardar 00:00:33

24 Deslocamento guardar caixa 15,5 00:00:14

158,5 0:40:04TOTAL

Descrição
Distância 

(metros)

Tempo (h, 

min, seg.)
Observações

00:40:04Tempo:Data:09/11/2018

Tipo de Atividade

Distância Total (m)

Armazenagem

Inspeção

Espera

158,5

9 0:03:12

0

0

Formulado por: Laiane 

Fluxograma Vertical do Processo

Produto: Alface

Processo: Colheita de alface

Local: canteiro com  26.4m

Método: ( ) Presente  (x) Proposto

Atividade Presente Tempo

15 0:36:52

0

Transporte

Operação
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Fonte: Elaborado pela autora  

01:02:43 00:30:14 00:32:29

00:01:01 00:00:32 00:00:29

00:01:57 00:01:03 00:00:54

00:19:40 00:16:54 00:02:46

00:08:09 00:04:02 00:04:07

00:03:10 00:00:20 00:02:50

00:37:56 00:21:23 00:16:33

00:02:24 00:06:25 00:04:01

00:01:26 00:01:26

01:38:18 01:12:43 00:05:35

00:07:45 00:02:47 00:04:48

00:09:19 00:03:49 00:05:30

00:52:17 00:55:39 00:03:22

00:08:06 00:04:58 00:03:08

00:06:24 00:00:34 00:00:34

02:10:17 00:36:52 1:33:25

00:09:23 00:03:12 0:06:11

Inspeção

Armazenagem 

Processo:Adubação

Operação

Transporte

Espera

Processo: Capina

Distancia Percorrida

Atual Proposto Atual Proposto Atual Economia

Inspeção

Armazenagem 

Processo: Preparação 

para o plantio 

Operação

Transporte

Espera

Distancia Percorrida

Atual Proposto Atual Proposto Atual EconomiaProposto 

Tempo  de operação

Inspeção

Armazenagem 

Processo: Plantio 

Operação

Transporte

Espera

Distancia Percorrida

Atual Proposto Atual Proposto Atual Economia

Inspeção

Armazenagem 

01:05:41

00:40:20 00:29:14

Economia

Economia

Operação

Transporte

Espera

Atual Proposto Atual Proposto

Tempo Total Tempo  de operação

Inspeção

Armazenagem 

Processo Cobertura 

Operação

Transporte

Espera

Atual Proposto 

267,7

00:30::30 00:21:16 565,3 233,8

179,20:31:49

Proposto 

88,5

Proposto 

173 -103,5

01:55:22 01:19:29 558,62 376,22

Economia

Tempo Total 

Distancia Percorrida

Atual EconomiaEconomia

Distancia Percorrida

Atual Proposto Atual Economia

Economia

Tempo Total Tempo  de operação

Tempo Total 

331,5

Proposto 

276,5

Proposto 

182,4

Tempo  de operação

Transporte

Espera

Inspeção

Economia Atual Proposto Economia

Operação

Tempo Total 

Processo: Colheita 

Tempo  de operação Tempo Total Distancia Percorrida

Atual Proposto Economia Atual Proposto

Tempo  de operação

Economia Economia

Economia Economia

Economia

Armazenagem 

487,2

329,4

00:11:06

01:39:36

01:13:11

00:09:14

00:36:02

00:25:1801:26:29 01:01:11 644,9 315,6

02:19:40 645,700:40:04 158,5

Quadro 19- Comparativo entre o processo atual X processo proposto 
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Os tempos que aparecem em vermelho (Quadro 19) foram excedidos após a 

aplicação da melhoria, como ocorre no processo de cobertura e na preparação para o plantio. 

No processo de cobertura o tempo foi maior na operação em decorrência do cesto de bambu ter 

um volume um pouco maior que a caixa de plástico, porém ocorre redução com movimentações 

e espera.  

Na etapa de preparação do canteiro o tempo gasto foi para pegar a linha de nylon 

utilizada no alinhamento do canteiro, a mesma não foi utilizada no processo atual, mas somente 

no processo proposto.  

O processo proposto foi realizado em uma época que chove muito no estado de São 

Paulo, logo não foi necessário a utilização da irrigação proporcionando assim um conhecimento 

de como provavelmente será se o produtor investir em automatização do sistema de irrigação.  

Os Quadros 1 a 10 demonstram quais foram as operações que sofreram redução dos 

desperdícios. Os desperdícios com movimentações desnecessárias foram reduzidos como 

observa-se nos quadros.  

A aplicação do lean proporcionou uma redução 4h 14min 27s no processo 

produtivo bem como uma redução nas movimentações no caso quase 1km foi reduzido, pode 

parecer irrelevante, mas podemos multiplicar por 30 dias tendo como resultado 30 km/mês com 

deslocamento que muitas vezes não são necessários.  Outra importante observação está 

relacionada com o desgaste físico do produtor em decorrência de muitas movimentações e essas 

muitas vezes não estão agregando valor para o cliente. 

O diagrama de espaguete (Figura 24), foi elaborado com os dados obtidos do 

processo proposto, verifica-se que ocorreu uma redução expressiva nas movimentações 

realizadas pelos produtos, principalmente nas etapas de cobertura e colheita dos produtos. 

Observa-se também que ocorreu uma redução nas movimentações que antes eram 

desperdiçadas com a irrigação. A implantação de um sistema automatizado não ocorreu na 

propriedade em decorrência do tempo e também dos investimentos necessários. Como a coleta 

de dados do processo proposto foi realizada em um período chuvoso o produtor não precisou 

recorrer a irrigação logo constata-se o quanto um sistema de irrigação poderá vir a contribuir 

com a redução de desperdícios no processo produtivo bem como otimizar o mesmo.   
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Fonte: Elaborado pela autora  

Buscando um melhor entendimento e visualização do processo produtivo proposto 

o VSM foi elaborado (Figura 25).  

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Diagrama de espaguete processo proposto 
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Figura 25- VSM processo proposto 
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Fonte: Elaborado pela autora  



98 

 

Uma comparação do tempo de ciclo do VSM do processo atual com o VSM do 

processo proposto é possível verificar que o processo foi melhorado somente com algumas 

ferramentas de melhorias como o 5S. Reduzindo em 45% o tempo de processamento sendo que 

em algumas etapas foram reduzidos quase 70% do tempo gasto para a realização da etapa.  

Essas foram as ferramentas aplicadas no processo produtivo, possibilitando 

resultados positivos e principalmente ganhos para o produtor.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo uma pesquisa realizada pela FAO (2011) 20% dos alimentos são perdidos 

ou desperdiçados na etapa de produção. Sendo que quando falamos de desperdícios, não 

podemos pensar somente no produto final, mas é necessário pensar também nos desperdícios 

dos recursos utilizados para a produção de tal produto, pois esses também são fatores 

importantes a serem considerados.  

Com base nesses fatores o objetivo geral dessa dissertação foi o de aplicar os 

princípios do Lean Production para reduzir os desperdícios no processo produtivo de alfaces 

em uma propriedade da agricultura familiar da região de Tupã/SP. 

Buscando atingir esse objetivo a pesquisa teve seu desdobramento em quatro 

objetivos específicos. Sendo o primeiro objetivo especifico a identificação das fontes de 

desperdícios no processo produtivo de alfaces.  

Algumas ferramentas citadas por Karim e Zanam (2013), no exemplo de 

implantação do Lean Production, foram aplicadas na propriedade de agricultura familiar. 

Primeiramente procurou-se conhecer sobre a propriedade e sua caracterização, e para isso foi 

realizada entrevista aberta com o produtor na qual foi possível conhecer mais sobre a 

propriedade e suas limitações. A ferramenta VOC possibilitou conhecer o que agregava valor 

do ponto de vista do consumidor e quais eram as cultivares de maior preferência do consumidor.  

Com o segundo objetivo proposto de avaliar as fontes de desperdícios no processo 

produtivo de alfaces, ferramentas foram utilizadas como diagrama de Ishikawa, VSM, diagrama 

de espaguete, fluxograma vertical e fluxograma do processo produtivo.  

A utilização do diagrama de Ishikawa possibilitou conhecer algumas das possíveis 

causas de desperdícios no processo produtivo, possibilitando verificar quais seriam as 

ferramentas de melhorias a serem utilizadas para a redução dos desperdícios. 

O desenvolvimento do diagrama de espaguete que teve como base o Layout da 

propriedade com ênfase no local utilizado para cultivo, proporcionou a visualização das 

movimentações no decorrer do processo. Com os dados obtidos no diagrama de espaguete foi 

possível avaliar quais eram as principais movimentações que o produtor realizava no decorrer 

do processo produtivo permitindo afirmar que a movimentação de maior intensidade realizada 

pelo produtor era em decorrência do sistema de irrigação, no qual não estava agregando valor 

diretamente ao produto.  

A ferramenta VSM contribuiu para verificar quais etapas poderiam ser melhoradas 

ou retiradas por não estar agregando valor ao produto bem como o tempo de ciclo e o tempo de 

operação em cada etapa do processo; o conhecimento dos tempos com as atividades que 
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agregam valor ao produto e as que não agregam valor ao produto, mas são necessárias; e as que 

não agregam valor ao produto e são desnecessárias; o tempo gasto no processamento e o lead 

time de produção. De acordo com os dados apresentados no VSM foi possível definir quais 

seriam as melhorias a serem sugeridas ao produtor e em quais etapas essas melhorias teriam 

influências.  

Almejando atingir o terceiro objetivo de propor o uso de ferramentas de melhoria 

no processo produtivo de alfaces, o Quadro 12 foi elaborado com um planejamento de quais 

seriam as possíveis ferramentas de melhorias a serem implantadas pelo produtor. Algumas delas 

foram possíveis de serem aplicadas na propriedade e outras ficaram como sugestão para o 

produtor colocar em prática.  

O quarto objetivo foi alcançado a medida que foi possível implantar ou sugerir 

ferramentas de melhoria no processo produtivo de alfaces. Uma das melhorias propostas e 

implantada foi a ferramenta 5S, que proporcionou uma otimização do espaço e limpeza, além 

de observar que ocorreu a redução no tempo de procura das ferramentas que seriam utilizadas 

no processo produtivo, assim como a redução de movimentações por ter esquecido de pega-las. 

Buscando verificar quanto ao impacto na redução do tempo que as melhorias 

contribuíram para o processo foi utilizado uma comparação entre os tempos de ciclo do VSM 

processo atual e VSM processo futuro tendo como resultado a redução 45% no tempo de ciclo 

passando de 7h 38min 47s para 3h 18min 14s. O tempo de operação também sofreu reduções 

sendo de 6h 10min 05s para 2h 43min. As atividades que não agregavam valor, mas eram 

necessárias também tiveram economia passando de 4h 04min 27s para 1h 38min 42s. A 

utilização de cesto de bambu para o transporte de folhas secas necessárias para a realização da 

cobertura do solo possibilitou uma redução de 00:25:18 e 329, 40mt somente para essa etapa 

do processo. Gerando uma economia de 70% do tempo utilizado somente para esta operação.  

Bem mais do que propor melhoria, foi a identificação de que o produtor passou a 

implantar as ferramentas do Lean Production almejando alcançar os 5 princípios proposto pelo 

Lean Production.  

As melhorias propostas para o produtor foram simples de serem realizadas. O fato 

de ter chovido muito na semana de obtenção dos dados do processo proposto, possibilitou ao 

produtor ter conhecimento de como será o processo caso ele venha a investir na irrigação, assim 

como o quanto ele terá de economia no tempo de processamento.  

Com o objetivo geral alcançado essa dissertação abre uma discussão sobre a 

utilização das ferramentas do Lean Production no segmento do agronegócio. Espera-se que tais 
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ferramentas aqui utilizadas também possam ser aplicadas em outras cadeias produtivas do 

agronegócio visto que seu retorno é favorável para a redução de desperdícios sejam esses de 

recursos utilizados no processo produtivo ou de produto acabado.  
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APÊNDICE B 

ABORDAGEM DOS ARTIGOS SELECIONADOS NA RBS 

 

N. Abordagem 

1 Comparação da aplicação do lean na cadeia de alimentos no Reino Unido e Malásia 

com relação a inovação e competitividade. Foi utilizado survey para a identificação 

das hipóteses propostas no artigo. 

2 Estudo realizado em uma indústria de alimentos na Índia, identificação da prioridade 

e peso dos atributos/problemas com a utilização do TOPSIS, identificação das 

ferramentas do lean, mais adequado para a solução dos problemas identificados pelo 

TOPSIS com a utilização Fuzzy e QFD. 

3 Industria de Chá no Reino Unido buscando descrever as principais etapas de 

implementação do lean. Abordando a utilização do Mapeamento do fluxo de valor. 

Obtendo resultados positivos com a implantação do lean. 

4 Os principais problemas de perdas pós colheita na área agraria em especial para frutas 

e vegetais estão relacionados durante o manuseio, transporte, armazenamento e 

distribuição. Os autores também concluem que o varejo é um dos que mais contribuem 

para a perda pós-colheita visto que no último elo da cadeia de suprimentos de vegetais 

o lean tem gestão e prática deficientes. 

Local do estudo: Tanzânia – África 

5 O artigo descreve alguns princípios lean como por exemplo, identificar o valor do 

ponto de vista do consumidor, identificar a demanda, padronização dos produtos e 

processos. Tratando de um estudo de caso na cadeia de suprimentos de porcos em 

Catalão- Espanha 

6 Aborda como o lean pode ajudar a cadeia de suprimentos ser mais “verde”, quais são 

as principais contribuições em relação aos tipos de desperdícios e também demonstra 

a utilização do Mapeamento do fluxo de valor (VSM). 

Local do estudo: Europa em uma cadeia de suprimento agroalimentar. 

7 Descreve quais foram os principais benefícios da utilização do lean em indústria de 

alimentos Halal na Malásia em qualidade e eficiência.  

8 Aplicação em indústria de alimentos Halal na Malásia trazendo quais foram os 

benefícios com a utilização do lean e quais seriam os principais passos a serem 

seguidos para ter uma implantação bem-sucedida. 
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9 Realiza uma comparação entre o lean aplicado a uma indústria de alimentos e o 

mesmo aplicado na área da saúde, mostrando também algumas ferramentas que foram 

utilizadas e concluindo que a adoção de lean fornece uma estratégia benéfica para a 

organização, bem como fornece uma base para uma estratégia de mudança 

operacional. 

Local: Norte da Inglaterra  

10 Abordou de forma holística as mudanças de melhoria continua em uma indústria de 

abacaxi enlatados localizada na Austrália. Abordou a importância da identificação da 

demanda e fatores de qualidade dos produtos. 

11 Aplicação do lean na horticultura no país de Gales, visando a melhoria continua para 

os pequenos agricultores. O autor também discorre sobre as redes de aprendizagem e 

como deveriam garantir que o vínculo seja mantido entre o produtor e o consumidor, 

de modo que os requisitos para produtos e a qualidade necessária sejam conhecidos e 

planejados. 

12 O estudo teve uma abordagem voltada mais para qualidade do alimento e como a 

cadeia de suprimento pode influenciar nessa questão, outro fato abordado foi também 

o início na implementação do lean nas indústrias de carnes vermelha localizadas na 

Austrália  

13 Análise da aplicação do lean em três diferentes cadeias de suprimentos sendo: carne 

bovina, cordeiro e porco no Reino Unido. As estratégias de lean operam de forma 

mais eficaz nas cadeias de suprimentos do porco. 

14 Estratégia de aplicação do lean em uma indústria de carne de porco do Reino Unido, 

buscando abranger todos os elos da cadeia para ser eficiente. Descreve alguns passos 

principais que devem ser considerados na implantação do Lean. 

15 A aplicação lean na indústria de carne bovina no Reino Unido, trazendo os pontos 

fracos e fortes de sua aplicação. 

16 A utilização do mapeamento do fluxo de valor foi importante para mostrar quais eram 

as atividades que poderiam melhorar na cadeia de suprimentos de carne suína do 

Reino Unido. As redes de supermercado vêm aplicando o lean em outras cadeias de 

alimentos, porem a aplicação do lean na agricultura ainda necessita de mais pesquisas 

para verificar sua viabilidade.  

17 Estudo de caso na indústria de carne suína no Reino unido buscando conhecer o que 

agrega valor na visão do cliente. Trata também da utilização de um novo método 
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FVCA – food value chain analysis que faz uso dos princípios lean incorporado a 

análise da cadeia de valor. 
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APÊNDICE C 

PLANILHA DA DEMANDA ABRIL 2017 A OUTUBRO 2017 

Data Produto Qtd Unidade Valor     

unitário 

(R$) 

Preço (R$) 

01/04/17 Alface Lisa 1.00 Pç 1.25 1.25 

01/04/17 Alface 

Americana 

4.00 pç 1.25 5.00 

03/04/17 Alface 4.00 pç 1.25 5.00 

03/04/17 Alface Lisa 2.00 pç 1.25 2.50 

03/04/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.25 1.25 

07/04/17 Alface Lisa 2.00 pç 1.00 2.00 

07/04/17 Alface 

Americana 

5.00 Pç 1.25 6.25 

10/04/17 Alface 

Americana 

4.00 pç 1.25 5.00 

10/04/17 Alface Lisa 4.00 Pç 1.25 5.00 

10/04/17 Alface 5.00 pç 1.25 6.25 

17/04/17 Alface 

Americana 

3.00 pç 1.00 3.00 

17/04/17 Alface 1.00 pç 1.00 1.00 

17/04/17 Alface Roxa 1.00 Pç 1.00 1.00 

21/04/17 Alface Crespa 3.00 pç 1.00 3.00 

21/04/17 Alface 

Americana 

3.00 pç 1.00 3.00 

24/04/17 Alface 2.00 Pç 1.00 2.00 

25/04/17 Alface 1.00 pç 1.00 1.00 

01/05/17 Alface 4.00 pç 1.25 5.00 
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01/05/17 Alface 

Americana 

3.00 pç 1.25 3.75 

02/05/17 Alface 13.00 pç 1.25 16.25 

02/05/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.25 2.50 

13/05/17 Alface 

Americana 

6.00 pç 1.25 7.50 

13/05/17 Alface 10.00 pç 1.25 12.50 

13/05/17 Alface Crespa 2.00 pç 1.25 2.50 

22/05/17 Alface 5.00 pç 1.25 6.25 

22/05/17 Alface Crespa 3.00 pç 1.25 3.75 

22/05/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.25 1.25 

29/05/17 Alface 5.00 pç 1.50 7.50 

29/05/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.50 3.00 

29/05/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.50 3.00 

05/06/17 Alface Roxa 4.00 pç 1.50 6.00 

05/06/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.50 3.00 

05/06/17 Alface 2.00 pç 1.50 3.00 

12/06/17 Alface 

Americana 

4.00 pç 1.50 6.00 

12/06/17 Alface 4.00 pç 1.00 4.00 

26/06/17 Alface 5.00 pç 1.00 5.00 

26/06/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.00 1.00 

26/06/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.00 1.00 
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03/07/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.00 2.00 

03/07/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 

03/07/17 Alface 6.00 pç 1.00 6.00 

10/07/17 Alface 5.00 pç 1.25 6.25 

10/07/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.25 1.25 

10/07/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.25 1.25 

17/07/2017 Alface Roxa 4.00 pç 1.25 5.00 

17/07/2017 Alface 5.00 pç 1.25 6.25 

17/07/2017 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.25 2.50 

17/07/2017 Alface Crespa 1.00 pç 1.25 1.25 

23/07/2017 Alface Roxa 7.00 pç 1.25 8.75 

23/07/2017 Alface 

Americana 

10.00 pç 1.25 12.50 

28/07/2017 Alface Roxa 8.00 pç 1.25 10.00 

28/07/2017 Alface 1.00 pç 1.25 1.25 

31/07/2017 Alface 2.00 pç 1.25 2.50 

31/07/2017 Alface 

Americana 

3.00 pç 1.25 3.75 

02/08/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.25 2.50 

02/08/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.25 1.25 

04/08/17 Alface 1.00 pç 1.25 1.25 

04/08/17 Alface Roxa 5.00 pç 1.25 6.25 
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06/08/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.25 1.25 

06/08/17 Alface 

Americana 

5.00 pç 1.25 6.25 

06/08/17 Alface 1.00 pç 1.25 1.25 

11/08/17 Alface Roxa 4.00 pç 1.25 5.00 

11/08/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.25 2.50 

11/08/17 Alface 2.00 pç 1.25 2.50 

11/08/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.25 2.50 

18/08/17 Alface 

Americana 

5.00 pç 1.25 6.25 

18/08/17 Alface Roxa 4.00 pç 1.25 5.00 

18/08/17 Alface Crespa 1.00 pç 1.25 1.25 

19/08/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 

19/08/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.00 2.00 

23/08/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.00 2.00 

23/08/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 

25/08/17 Alface Lisa 3.00 pç 1.00 3.00 

25/08/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 

25/08/17 Alface Roxa 3.00 pç 1.00 3.00 

25/08/17 Alface Crespa 4.00 pç 1.00 4.00 

28/08/17 Alface Lisa 5.00 pç 1.00 5.00 

28/08/17 Alface Roxa 5.00 pç 1.00 5.00 
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28/08/17 Alface 

Americana 

7.00 pç 1.00 7.00 

28/08/17 Alface Crespa 4.00 pç 1.00 4.00 

04/09/17 Alface Crespa 2.00 pç 1.00 2.00 

04/09/17 Alface 1.00 pç 1.25 1.25 

04/09/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.25 2.50 

04/09/17 Alface Lisa 2.00 pç 1.25 2.50 

06/09/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.00 1.00 

08/09/17 Alface Crespa 6.00 pç 1.25 7.50 

08/09/17 Alface 

Americana 

4.00 pç 1.25 5.00 

08/09/17 Alface Lisa 2.00 pç 1.25 2.50 

11/09/17 Alface 2.00 pç 1.25 2.50 

14/09/17 Alface 1.00 pç 1.00 1.00 

14/09/17 Alface 

Americana 

3.00 pç 1.00 3.00 

19/09/17 Alface 4.00 pç 1.00 4.00 

26/09/17 Alface Roxa 6.00 pç 1.50 9.00 

26/09/17 Alface 

Americana 

6.00 pç 1.50 9.00 

29/09/17 Alface 

Americana 

7.00 pç 1.50 10.50 

29/09/17 Alface Roxa 10.00 pç 1.00 10.00 

02/10/17 Alface 

Americana 

1.00 pç 1.00 1.00 

02/10/17 Alface Roxa 5.00 pç 1.00 5.00 
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02/10/17 Alface 4.00 pç 1.00 4.00 

06/10/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.00 1.00 

07/10/17 Alface Roxa 4.00 pç 1.00 4.00 

07/10/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 

09/10/17 Alface Roxa 3.00 pç 1.00 3.00 

09/10/17 Alface 

Americana 

4.00 pç 1.00 4.00 

09/10/17 Alface 4.00 pç 1.00 4.00 

12/10/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.00 1.00 

12/10/17 Alface 5.00 pç 1.00 5.00 

12/10/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 2.00 4.00 

14/10/17 Alface 4.00 pç 1.00 4.00 

14/10/17 Alface Roxa 1.00 pç 1.00 1.00 

16/10/17 Alface 9.00 pç 1.00 9.00 

16/10/17 Alface Roxa 2.00 pç 1.00 2.00 

16/10/17 Alface 

Americana 

2.00 pç 1.00 2.00 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO DE QUESTÕES UTILIZADAS NAS ENTREVISTAS PARA APLICAÇÃO 

DO VOC 

 

1. Você compra alface? 

 2. O que você observa para poder comprar a alface? 

 3. Qual a variedade preferida? (Gráfico3).  

 

 

 


