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Resumo 

Mapas de Fluxo de Valor (MFVs), com enfoque ambiental, estão sendo aplicados nas indústrias 

para integrar os aspectos lean e green. Algumas das ferramentas e formas de aplicação mais desenvolvidas 

atualmente são Sus-VSM, P-mapping, Environmental Toolkit e ACV. O objetivo deste estudo é desenvolver 

um framework teórico facilitador da implantação desses MFVs por meio da avaliação de barreiras e 

direcionadores. Para tanto, foram feitas uma vasta revisão bibliográfica, uma pesquisa guiada com 

especialistas na área e uma análise estatística descritiva que evidenciou: a) a importância das barreiras e 

dos direcionadores quando separados (primeiro passo); b) as frequências em que as barreiras e os 

direcionadores foram assinalados como mais importantes quando avaliados em conjunto (segundo passo); 

três barreiras principais: 1) a dificuldade da captura de todas as informações de diferentes produtos em um 

mesmo MFV; 2) a dificuldade de comparação entre os MFVs com aspectos ambientais por meio dos 

sistemas de manufatura em diferentes contextos de aplicação; e 3) a falta de informações referentes aos 

aspectos ambientais (água, energia, resíduo sólido, etc.); e dois direcionadores principais: 1) possuir um 

método bem definido e 2) economizar tempo ao usar métodos de mapeamento bem definidos (terceiro 

passo). A aplicação desses MFVs precisa continuar crescendo a fim de mostrar as melhorias técnicas e os 

principais benefícios com o seu uso. 
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