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AUTOMOBILÍSTICA

Raquel Morgado Vilela

Novembro/2007

Orientador: Rodrigo Martins Brum.

Curso: Engenharia de Produção

O presente trabalho se propõe a elaborar um estudo de caso sobre a ferramenta Kaizen, 

estratégia de melhoria contínua,  realizado na DaimlerChrysler,  unidade de Juiz de Fora, 

como estratégia para implantação das ferramentas do Padrão Montagem SPJ – Sistema de 

Produção Juiz de Fora. O tema escolhido para o Kaizen abrange quatro áreas de atuação 

da engenharia de produção,  sendo elas:  logística,  qualidade,  organização do trabalho e 

montagem. O kaizen surgiu a partir do Sistema Toyota de Produção e seus dois importantes 

suportes  são  o  just-in-time e  a  qualidade.  Além disso,  é  uma metodologia  de  melhoria 

contínua, um fator importante no ganho de competitividade para as empresas. Ele é rápido, 

dinâmico e eficaz em atingir os objetivos propostos e estes são intimamente relacionados 

aos do engenheiro de produção, como aumento de produtividade e redução de estoque em 

processo, entre outros. O Padrão Montagem SPJ surgiu a partir  de estudos do Sistema 

Toyota  de  Produção  e  sua  finalidade  é  padronizar  a  montagem  para  reduzir  erros  e 

aumentar a agregação de valor na linha de produção. O objetivo do Kaizen em questão era 

implantar  as  28 ferramentas deste  documento,  descritas no conteúdo deste  trabalho.  O 

Kaizen ocorreu aos dias 23 a 27 de outubro de 2006 e apresentou resultados bastante 

positivos. As metas foram cumpridas e os objetivos foram alcançados.

Palavras-chave: Kaizen, Melhoria Contínua, Montagem, Produtividade, Padrão.
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Abstract of Thesis presented to Coordination of the Federal university of Juiz de Fora as a 

partial fulfillment of the requirements for the degree of Production Engineering.

KAIZEN FOR THE IMPLEMENTATION OF THE STANDARD ASSEMBLY AT AUTOMOBILE 
INDUSTRY

Raquel Morgado Vilela

November/2007

Advisor: Rodrigo Martins Brum

Department: Production Engineering

This work is proposed to make a case study about a method of application   of  Kaizen, 

strategy of continous improvment, held in DaimlerChrysler, unit of Juiz de Fora, as a strategy 

for deployment of the tools of the Standard Assembly SPJ-System Production of Juiz de 

Fora. The theme chosen for the Kaizen covers four areas of expertise of the engineering of 

production, they are: logistics, quality, organization of work and assembly. kaizen emerged 

from the Toyota Production System and its two major media are the just-in-time and quality. 

Moreover, it is a methodology of continuous improvement, an important factor in the gain in 

competitiveness for businesses. It is fast, dynamic and effective in achieving the objectives 

proposed, and these are intimately related to the production engineer,  as an increase in 

productivity  and  reduction  of  inventory  in  the  process,  among  others.  The  Standard 

Assembly SPJ emerged from studies of the Toyota Production System and its purpose is to 

standardize  assembly  to  reduce  errors  and  increase  the  aggregation  of  value  in  the 

production  line.  The  objective  of  Kaizen  in  question  was  deploying  the  28  tools  of  this 

document,  described in the content of this work.  The Kaizen occurred on days 23 to 27 

October 2006 and has been quite positive. The goals have been met and the objectives have 

been achieved.
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Capítulo I
INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Diante de um interesse inicial  sobre metodologias  e  ferramentas  de melhoria  de 

processos,  surgiu  a  vontade de aprofundar  o  conhecimento nas atividades e  fases que 

contemplam a Filosofia Kaizen.

Na segunda semana de estágio na Daimler Chrysler aconteceu um Kaizen com o 

tema “Segurança do trabalho aplicado na Montagem Final”.

A incredulidade da equipe nos resultados de melhoria foi substituída pela confiança 

em uma metodologia  bem estruturada e com elevado grau de envolvimento  da equipe, 

resultando em ganhos expressivos em relação ao processo até então em vigor.

Assim,  torna-se natural  o  questionamento sobre o  que existe  de diferente  nessa 

metodologia que permita alcançar tais resultados.

1.2. OBJETIVOS
O objetivo  deste  trabalho é  explicar  a  filosofia  kaizen e  sua  cultura  de melhoria 

contínua,  colocando-as como vantagem competitiva para qualquer empresa nos dias de 

hoje. É também explicar a ferramenta kaizen, metodologia de aplicação desta filosofia na 

empresas  e  apresentar  um  estudo  de  caso  de  um  exemplo  prático  de  aplicação  da 

ferramenta. Será um estudo de um Kaizen assistido, realizado na Daimler Chrysler, unidade 

de Juiz de Fora, como estratégia para implantação das ferramentas do Padrão Montagem 

SPJ – Sistema de Produção Juiz de Fora. Por fim, o trabalho de conclusão de curso se 

propõe a relacionar prática e teoria e analisar, através do estudo de caso, a eficácia da 

ferramenta.

1.3. JUSTIFICATIVAS
O  profissional  da  área  de  engenharia  de  produção  está  diretamente  ligado,  no 

ambiente empresarial, a vários aspectos como o aumento de produtividade, a qualidade e 

melhoria  da  situação  de  trabalho,  a  concreta  e  real  redução  de  custos  e  prazos,  a 

otimização de processos, a solução de problemas, entre tantos outros. 

O Kaizen é uma ferramenta de qualidade que tem todos os aspectos supracitados 

como suas principais vantagens, além de aumentar o trabalho em conjunto e a participação 

dos colaboradores, e de ajudar a desenvolver a cultura de melhoria contínua dentro da 

empresa.

Por ser rápido, dinâmico e eficaz ao se atingir os objetivos propostos e sendo estes 

intimamente relacionados aos do engenheiro de produção, o Kaizen representa um grande 
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auxílio  para  os  profissionais  da  área.  Logo  se  justifica  o  interesse  pelo  estudo  desta 

ferramenta.

O motivo desse estudo de caso é o tema do Kaizen.  O Padrão Montagem SPJ 

consiste em ferramentas que padronizam a montagem de veículos, separadas em quatro 

pilares: montagem, logística, qualidade e organização do trabalho. Sua implementação é 

significativa  para  o  alcance  das  metas  de  qualidade  e  produtividade  estabelecidas.  A 

validade do estudo recai sobre o fato de abranger quatro grandes vertentes de atuação da 

engenharia de produção.

1.4. ESCOPO DO TRABALHO
O estudo de caso em discussão será desenvolvido  com base nas atividades de 

melhoria  contínua da ferramenta Kaizen aplicadas numa célula  de trabalho da linha de 

produção de montagem final de uma empresa do setor automobilístico na cidade de Juiz de 

Fora.

1.5. METODOLOGIA
O estudo  teórico  se  iniciou  a  partir  das  referências  bibliográficas  que  tratam de 

Kaizen, e temas afins como qualidade e Sistema Toyota de Produção, e se deu através da 

comparação  de  livros,  artigos,  revistas,  apostilas,  Internet  e  outros.  Em  seguida  foram 

apresentados a empresa onde se desenvolveu o caso em estudo, seu sistema de produção 

e sua metodologia de aplicação de Kaizen.

Entretanto, antes de se começar o estudo do Kaizen realizado, foi feita a explanação 

de seu tema: Padrão de Montagem SPJ, pois conhecê-lo é essencial para a compreensão e 

análise do estudo de caso em questão e na seqüência está o Kaizen realizado.

Os dados referentes aos resultados foram recolhidos e aqueles julgados relevantes 

constam neste estudo. Por fim foram realizadas a análise destes dados e uma conclusão 

sobre a metodologia, sua implementação e a eficácia de ambas.

1



Capítulo II
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. DA MELHORIA CONTÍNUA À COMPETITIVIDADE NO MERCADO
Melhoria contínua significa o envolvimento de todas as pessoas da organização no 

sentido de buscar,  de forma constante e sistemática, o aperfeiçoamento dos produtos e 

processos empresariais.

A  melhoria  contínua  é  tida  como  componente  essencial  no  Just-in-time e  na 

Qualidade  Total,  que  reflete  uma determinação  inabalável  para  otimizar  as  causas  dos 

problemas (Glossário da Qualidade – Intranet DCBr).

Segundo  WERKEMA  (1995),  melhoria  contínua  é  um  sistema  para  promover  o 

trabalho em equipe, possibilitar o crescimento humano por meio de uma constante troca de 

idéias e conhecimento entre seus componentes. As soluções, corretivas ou inovadoras, são 

conseqüências dos esforços organizados de várias pessoas.

Conforme SLACK (1996),  no  melhoramento  contínuo  não  é  o  tamanho  de  cada 

passo que importa, mas sim a probabilidade de que o melhoramento vai continuar.

A sobrevivência e o crescimento de uma organização no mundo globalizado atual 

demandam de uma empresa, um conjunto de ações estratégicas que lhes permitam ser, 

entre outras coisas, eficientes, ágeis e confiáveis frente às demandas do mercado e aos 

requisitos  dos  clientes.  A  necessidade  de  competitividade  e  ação  no  mercado  vem 

promovendo uma incessante busca por métodos de gestão de processos (CORREA, 1996).

Para DAVENPORT (1998), devido ao mercado competitivo crescente, pressões da 

concorrência e econômicas e principalmente, devido aos clientes, as empresas precisam 

reestruturar-se para manterem-se competitivas. Seria uma questão de rearranjo para que 

possam se adequar às realidades mutantes de mercado.

Dentro deste contexto de reestruturação as empresas precisam introduzir processos 

de  melhoria  contínua  em  seu  dia-a-dia.  E  a  busca  pela  melhoria  atualmente  é  uma 

necessidade, e as empresas que não adotarem este princípio tendem a desaparecer, mais 

cedo ou mais tarde (MARTIN, 1996).

As empresas partem de suas orientações estratégicas para implementar sistemas de 

avaliação e medição do desempenho de seus processos. Em seguida essas informações 

são utilizadas como balizadores de programas de capacitação que suportem de maneira 

sistêmica a adoção da cultura de melhoria.

Os gerentes ocidentais que possuem alguma experiência administrativa no Japão 

invariavelmente comentam sobre a intensa competição entre as empresas japonesas. Esta 

intensa competição interna é considerada como a força propulsora das empresas japonesas 

no mercado externo também. As empresas japonesas competem por participações maiores 
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no mercado, através da introdução de produtos novos e mais competitivos e pelo uso e 

melhoramento das tecnologias mais avançadas.

Segundo  IMAI  (2005),  normalmente  as  forças  propulsoras  da  competição  são  o 

preço, a qualidade e o serviço. No Japão, no entanto, pode se dizer com segurança que a 

razão  final  da  competição  freqüentemente  é  a  competição  em  si.  Agora,  as  empresas 

japonesas estão competindo até na introdução de programas melhores e mais rápidos de 

Kaizen.

Ainda conforme IMAI (2005), nos lugares onde o lucro é critério mais importante do 

sucesso da empresa, é compreensível que uma empresa possa permanecer inalterada por 

mais de um quarto de século. No entanto, onde as empresas estão competindo umas com 

as outras, apoiadas no Kaizen, o melhoramento deve ser um processo contínuo. O Kaizen 

assegura  que haverá  contínuo  melhoramento  em benefício  do  melhoramento.  Uma vez 

iniciado o movimento Kaizen, não há como reverter a direção.

Assim, com a constante evolução de seus processos e produtos, as empresas que 

se inserem no mercado global obtêm maior longevidade e, em alguns casos, a liderança em 

seu segmento.

Tal fato é reflexo dos resultados obtidos pela adoção de processos e ferramentas de 

melhoria contínua, que resultam numa melhor utilização dos recursos das organizações em 

prol do atendimento às necessidades de seus clientes.

2.2. FILOSOFIA KAIZEN
A palavra Kaizen é de origem japonesa e carrega em sua etimologia o principal 

fundamento da filosofia: “KAI = Mudar + ZEN = Bem” (TBM, 2000).

Segundo  IMAI  (2005),  Kaizen  significa  melhoramento.  Mais  que  isso,  significa 

contínuo melhoramento na vida pessoal,  na vida domiciliar,  na vida social  e na vida no 

trabalho.  Quando aplicado no local  de trabalho,  Kaizen significa  contínuo melhoramento 

envolvendo todos – tanto gerentes quanto os funcionários.

O  Kaizen  prega  que  nenhum  dia  sequer  pode  se  passar  sem  que  haja  algum 

melhoramento. (IMAI, 2005).

A filosofia Kaizen está baseada na eliminação de desperdícios com base no bom 

senso,  no  uso  de  soluções  baratas  que  se  apóiem  na  motivação  e  criatividade  dos 

colaboradores para melhorar a prática de seus processos de trabalho, com foco na busca 

pela melhoria contínua.

Segundo  SHARMA  (2003)  a  ferramenta  Kaizen  utiliza  questões  estratégicas 

baseadas no tempo. Nesta estratégia, os pontos-chave para a manufatura ou processos 

produtivos são: a qualidade (como melhorá-la), os custos (como reduzi-los e controlá-los), e 
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a entrega pontual (como garanti-la). O fracasso de um destes três pontos significa perda de 

competitividade e sustentabilidade nos atuais mercados globais.

SLACK et al (1996, p.66) diz que qualquer empresa que faz produtos e/ou serviços 

melhores,  mais  rápidos,  em  tempo,  em  maior  variedade,  e  mais  baratos  do  que  os 

concorrentes possui a melhor vantagem competitiva a longo prazo que qualquer empresa 

poderia desejar”.

Em  busca  da  redução  do  prazo  de  entrega  do  produto,  uma  empresa  típica 

geralmente  ataca  as  atividades  que  envolvam produção  de  bens,  tentando  otimizar  os 

processos produtivos  e  conseqüentemente  poderá  obter  uma pequena melhoria,  já  que 

geralmente as otimizações nestes processos não acarretam em grandes impactos.

Entretanto, uma organização que emprega a redução de desperdícios utilizando a 

filosofia  Kaizen  atacará  as  atividades  que  podem  ser  descartadas,  o  que  implicará  na 

eliminação  de  atividades  desnecessárias  e  a  melhoria  advinda  poderá  gerar  resultados 

financeiros, no prazo de entrega, na qualidade do produto e no processo, além de outros. A 

figura  a  seguir  compara  a  melhoria  obtida  através  da  redução  de  desperdícios,  com a 

melhoria obtida numa empresa típica e com a melhoria da manufatura tradicional.

Figura 1 - Melhoria e Redução de Desperdícios
Fonte: TBM, 2000

Os desperdícios  abordados  pela  filosofia  Kaizen  serão  abordados  na  seqüência 

desse trabalho em uma das ferramentas recomendadas pela metodologia.

1



2.2.1.SEGMENTOS DA FILOSOFIA KAIZEN

IMAI (2005), referência mundial e maior divulgador das filosofias Kaizen pelo globo, 

definiu  em sua  obra  “A  estratégia  para  o  sucesso  competitivo”  que  um programa bem 

planejado de Kaizen pode ser dividido em três segmentos, dependendo da complexidade e 

do nível do Kaizen:

• Kaizen orientado para a Administração

• Kaizen orientado para o Grupo

• Kaizen orientado para a Pessoa

A tabela abaixo reúne uma série de fatores e características desses segmentos em 

maiores detalhes:
Kaizen orientado para a 

Administração
Kaizen orientado para o 

Grupo
Kaizen orientado para a 

Pessoa

Ferramentas
Sete ferramentas estatísticas
Sete novas ferramentas
Habilidade profissional

Sete ferramentas estatísticas
Sete novas ferramentas

Bom senso
Sete ferramentas estatísticas

Envolve Gerentes e profissionais Membros (grupo) do círculo de 
controle da qualidade (CQ) Todos

Objetivo Enfoque nos sistemas e 
procedimentos

Dentro da mesma área de 
trabalho

Dentro da área de trabalho da 
pessoa

Ciclo (Período) Enquanto durar o projeto Precisa de quatro ou cinco 
meses para terminar Sempre

Realizações Quantas a administração 
escolher Duas ou três por ano Muitas

Sistema de apoio Equipe de projeto da linha e 
do staff

Atividades de pequenos 
grupos
Círculos de CQ
Sistema de sugestões

Sistema de sugestões

Custo de implantação
Às vezes precisa de pequenos 
investimentos para implantar a 
decisão

Na maioria das vezes ela é 
barata Barata

Resultado Novo sistema e melhoramento 
das instalações

Melhor procedimento de 
trabalho
Revisão do padrão

Melhoramento no local

Incentivo Melhoramento no 
desempenho administrativo

Melhoramento moral
Participação
Experiência de aprendizagem

Melhoramento moral
Conscientização do Kaizen
Desenvolvimetno Próprio

Direção

Melhoramento gradual e 
visível
Aperfeiçoamento acentuado 
da condição total

Melhoramento gradual e 
visível

Melhoramento gradual e 
visível

Tabela 1 - Três segmentos do Kaizen
Fonte: IMAI, 2005

2.2.2.KAIZEN ORIENTADO PARA A ADMINISTRAÇÃO

IMAI (2005) acredita que o primeiro pilar do Kaizen é o pilar crucial, já que o Kaizen 

orientado para a administração se concentra nas mais importantes questões logísticas e 

estratégicas e oferece o incentivo para manter o progresso e o moral.
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Ele afirma ainda que o Kaizen é tarefa de todos, assim, o gerente deve envolver-se 

no melhoramento do seu próprio serviço. A administração japonesa, geralmente acredita 

que o gerente deve dedicar pelo menos 50% do seu tempo ao melhoramento. Os tipos de 

projetos  de  Kaizen,  estudados  pela  administração,  exigem  experiência  sofisticada  em 

resolução de problemas, bem como conhecimento profissional e de engenharia. Eles são 

claramente uma tarefa da administração e com freqüência envolvem pessoas de diferentes 

departamentos,  que  trabalham  juntas  nos  problemas  multifuncionais  como  equipes  de 

projeto.

2.2.3.KAIZEN ORIENTADO PARA O GRUPO

Para IMAI (2005),  o Kaizen no trabalho em grupo,  como enfoque permanente,  é 

representado  pelos  círculos  de  CQ,  pelos  grupos  de  JK (Jishu  Kanri ou  administração 

voluntária)  e  por  outras  atividades  em grupos  pequenos,  que  usam várias  ferramentas 

estatísticas para resolver os problemas. O enfoque permanente exige o ciclo PDCA total e 

também que os membros da equipe identifiquem as áreas com problemas e as causas, 

analisem-nas,  implantem  e  testem  novas  contramedidas  e  criem  novos  padrões  e/ou 

procedimentos.

No enfoque  permanente,  os  membros  passam pelos  processos de resolução  de 

problemas e tomada de decisões. É por isso que dizem que o ciclo PDCA possui o seu 

próprio ciclo PDCA no estágio “Executar”. As atividades dos círculos de CQ e dos outros 

grupos estão confinadas aos problemas que surgem nas suas próprias áreas de trabalho, 

mas o moral é melhorado através das atividades de Kaizen, pois todos dominam a arte de 

resolver os problemas imediatos.

CORREA (1996)  evidenciou  que  quando  o  trabalho  em  grupo  é  um  enfoque 

temporário, as sugestões são oferecidas por grupos de empregados dedicados, formados 

para  resolver  tarefas  específicas.  Embora os  membros  desses grupos dedicados sejam 

freqüentemente  treinados  no  uso  de  ferramentas  estatísticas  e  analíticas,  os  grupos 

debandam quando o seu objetivo é alcançado.

Tanto no Kaizen orientado para a pessoa quanto no Kaizen orientado para o grupo, é 

essencial que a administração entenda adequadamente a função dos operários no Kaizen e 

que use todas as oportunidades para apoiá-la.

2.2.4.KAIZEN ORIENTADO PARA A PESSOA

Os especialistas apontam o sistema de sugestões como um meio para colocar em 

prática o Kaizen orientado para a pessoa e para realizar o princípio de que a pessoa deve 

trabalhar com mais empenho.
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O melhoramento orientado para a pessoa tem oportunidades quase infinitas. Muitos 

dos  mecanismos  a  prova  de  falhas  são  instalados  nas  máquinas  como  resultado  das 

sugestões dos operários. A citar os mecanismos de alerta em uma linha de produção que 

através de sensores conseguem identificar a presença de um funcionário ou um obstáculo 

no fluxo produtivo e paralisam temporariamente as atividades, evitando eventuais acidentes 

e prejuízos aos colaboradores e, conseqüentemente, à empresa.

Assim, muitas corporações inserem em sua rotina maneiras de obter por parte do 

operário, uma atitude positiva em relação à mudança e ao melhoramento da maneira como 

ele trabalha. Esse é o ponto de partida para o sistema de sugestões. Se um operário que 

realiza o seu serviço sentado ao lado de uma máquina mudar o seu comportamento e ficar 

em pé ao lado dela, isso é um melhoramento, pois ele adquire flexibilidade e pode operar 

mais de uma máquina.

Nos registros de IMAI (2005), quando Taiichi Ohno, o executivo que iniciou o Kanban 

e o “Just-inTime” na Toyota, se tornou conselheiro da Toyota Shokki (fábrica de tecidos para 

automóveis), ele descobriu que as operárias estavam realizando o seu serviço sentadas às 

máquinas de costura. Ele imediatamente inaugurou um projeto de melhoramento e projetou 

características  especiais  para  cada  máquina  de  costura,  de  forma  que  ela  parasse 

automaticamente assim que a operação fosse completada.

Depois,  foi  estabelecido um ciclo  para cada operária,  de forma que ela pudesse 

trabalhar em várias máquinas de costura em um ciclo. Isto significou que o comportamento 

das operárias teve de ser alterado para que elas ficassem em pé ao lado das máquinas e 

passassem de uma máquina para a seguinte junto com o fluxo de trabalho. Atualmente, 

cada operária cuida de doze máquinas, andando de uma máquina para a seguinte, trajando 

um agasalho esportivo. Nas empresas do grupo Toyota, cada operário pode estar cuidando 

de até oitenta máquinas diferentes em um ciclo. Essas designações múltiplas de serviços 

são possíveis porque a administração foi bem sucedida na mudança do comportamento dos 

operários.

Resumindo,  o  Kaizen  orientado  para  pessoa  é  freqüentemente  visto  como 

incentivador do moral e a administração nem sempre exige o retorno econômico imediato de 

cada sugestão. A atenção e a receptividade da administração são essenciais e os operários 

devem  se  tornar  “operários  pensantes”,  sempre  procurando  por  maneiras  melhores  de 

realizar o seu serviço.

2.3. QUALIDADE
A definição de qualidade e o modo de traduzi-la para os níveis que exigem uma 

linguagem mais fácil e mais didática é aparentemente, simples quando correlacionada ao 

entendimento, compreensão e alcance da qualidade conforme o cliente. Em tais termos para 
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MOURA (1999,p.68),  qualidade  é  definida  como sendo  a  conformidade  entre  o  que  se 

produz com aquilo que o cliente quer, de modo que suas expectativas sejam superadas e 

sua satisfação alcançada.

As  diversas  instituições  que  hoje  mantêm  os  seus  desenvolvimentos  e 

aperfeiçoamentos  em  função  de  "uma  qualidade",  elaboram  seus  processos,  suas 

atividades,  dentro  de  alguns  conceitos  preconizados  por  Deming,  Juran,  Crosby, 

Feigebaum, entre outros, que entendem que qualidade é definida como algo que atende às 

necessidades dos clientes internos e externos e os tornam satisfeitos.

2.3.1.A HISTÓRIA DO CONTROLE DA QUALIDADE

O controle da qualidade moderno teve seu inicio na década de 1930, nos Estados 

Unidos, com a aplicação industrial do consagrado gráfico de controle criado por Walter A. 

Shewhart na empresa de telefonia “Bell Telephone Laboratories”. Em memorando datado de 

16 de maio de 1924, o Dr. Shewhart propôs o seu gráfico de controle para análise de dados 

resultantes de inspeção, fazendo com que a importância dada à inspeção, um procedimento 

baseado na detecção e correção de produtos defeituosos, começasse a ser substituída por 

uma ênfase no estudo e prevenção dos problemas relacionados à qualidade,  de modo a 

impedir que os produtos defeituosos fossem produzidos.

GARVIN (1992) comenta que a qualidade evoluiu até nossos dias principalmente 

através de quatro etapas:

• 1ª Etapa – Inspeção: No final do século XVIII e principio do século XIX, a Qualidade 

era alcançada de uma forma muito diferente que hoje em dia. A atividade produtiva 

era basicamente artesanal e em pequena escala. Os artesãos eram os responsáveis 

pelo produto e pela qualidade final.

• 2ª Etapa – Controle Estatístico da Qualidade: aconteceu na década de 1930, já 

saindo  da  Administração  cientifica  de  Taylor  e  Fayol  e  entrando  na  Escola  das 

Relações  Humanas  de  Elton  Mayo,  alguns  desenvolvimentos  significativos 

começaram  a  acontecer,  entre  eles  o  trabalho  pioneiro  de  pesquisadores  para 

resolver  problemas  referentes  a  qualidade  dos  produtos  da  Bell  Telephone,  nos 

Estados Unidos.

• 3ª Etapa – Garantia da Qualidade: entre  1950 e 1960 a prevenção e as técnicas 

foram além das ferramentas estatísticas, incluindo conceitos, habilidades e técnicas 

gerenciais.  Os  quatro  principais  movimentos  que  compõe  esta  etapa  são  a 

quantificação dos custos da qualidade; o controle total da qualidade; as técnicas de 

confiabilidade; o programa Zero Defeitos de Philip B. Crosby.
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• 4ª Etapa – Gestão da Qualidade Total: Gestão Estratégica da Qualidade,teve inicio 

a partir da invasão no mercado americano dos produtos japoneses de alta qualidade 

no final da década de 1970.

2.3.2.A EVOLUÇÃO DA QUALIDADE NO JAPÃO

Até o meio do século XX, os produtos japoneses eram conhecidos como de baixa 

qualidade e baratos, e não gozavam da reputação que têm hoje em dia. Naquela época, a 

qualidade no Japão era obtida através da inspeção.

Com o termino da Segunda Guerra Mundial, o Japão era um país pobre, arruinado 

totalmente  destruído.  Dispunha  apenas  de  um  recurso,  sua  gente,  sua  poderosa  força 

humana, que levantou a nação e a colocou no topo do mundo econômico. Havia um grupo 

de jovens empresário que queriam se dedicar à construção de uma nova nação. O mundo 

conhece as marcas destes empresários: Nikon, Sony, Toyota, Yamaha, Honda, entre outras, 

que se tornaram sinônimos ou benchmarking de qualidade (BUENO, 2003).

O Japão perdeu a guerra militar, mas tem ganhado a guerra econômica de maneira 

absolutamente  notável,  a  ponto  de  muitas  nações  e  empresas  ocidentais  buscarem 

ansiosamente copiar o modelo japonês. Tentativa esta infrutífera para muitos países que 

não conseguiam perceber o invisível na sociedade

organizacional japonesa (FLEURY, 1997).

BARÇANTE  (1998) destaca também alguns fatores quanto a evolução da Qualidade no 

Japão que de forma indireta influenciou muitos países:

• a contribuição dos experts americanos W. E. Deming e J. Juran;

• a criação e ação da Japanese Union of Scientist and Engineers (JUSE);

• a padronização ampla dos produtos;

• a ampla comunicação e educação pública;

• além dos fatores acima outros contribuíram:

• a liderança e direção centralizadas;

• envolvimento e comprometimento da alta administração empresarial;

• o desejo de elevar a qualidade à condição de tópico de importância nacional;

O Japão agregou valor  ao conhecimento recebido do ocidente e desenvolveu as 

seguintes abordagens:

• a participação dos funcionários de todos os níveis da empresa.

• foco no cliente, com uma cuidadosa atenção à sua definição de qualidade.

• aprimoramento  continuo  (Kaizen)  como  parte  do  trabalho  diário  de  todos  os 

funcionários.
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2.3.3.A EVOLUÇÃO DA QUALIDADE NO BRASIL

No Brasil o movimento pela Qualidade é mais antigo do que o Japão, porém faltou o 

mesmo envolvimento e comprometimento que aconteceu no Japão e em outros países. A 

parti  de  1990,  teve  no  Brasil  um crescimento  gigantesco  em direção  a  Qualidade,  que 

remonta à década de 1980, onde foram lançadas as bases deste movimento. Até meados 

da década de 1990 ainda era incipiente um movimento coordenado e global, aconteciam 

ações isoladas de alguns segmentos empresariais em especial das empresas multinacionais 

que recebiam orientação de suas matrizes  no exterior  (AZAMBUJA,  1996,  BARÇANTE, 

1998).

O Brasil têm instituições ligadas a Qualidade desde 1876, portanto há muito mais 

tempo do que o Japão e até mesmo os Estados Unidos. O Brasil realiza anualmente um 

congresso nacional sobre Qualidade e Produtividade desde 1991 coordenado pela União 

Brasileira de Qualidade -UBQ Através da Fundação Nacional para o Prêmio da Qualidade, 

desde  1991  são  premiadas  empresas  que  possuem  padrão  de  excelência  mundial  a 

exemplo do que acontece no Japão desde a década de 1950 com o Prêmio Deming de 

Qualidade e com o Prêmio Malcolm Baldrige nos Estados Unidos (BARÇANTE, 1998).

2.4. QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA MANUFATURA
Conforme  apostila  TBM  (2000),  os  pontos  chaves  que  toda  manufatura  deve 

considerar são:

• Qualidade: como melhorá-la.

• Custo: como controlá-lo.

• Entrega pontual: como garanti-la.

A TBM Consulting define que o fracasso na melhoria de todos esses três pontos 

significa perda de competitividade nos atuais mercados globais.

O conceito é foco exclusivamente no tempo em tudo o que é feito.

Figura 2 - Uma estratégia baseada no tempo
Fonte: TBM, 2000
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O objetivo é reduzir o período de tempo que uma organização requer para financiar 

suas atividades (capital de giro).

Uma redução  no prazo de entrega da manufatura  a  possibilita  a  introduzir  mais 

rápido novos produtos no mercado e atender mais rápido os clientes de produtos existentes. 

E o foco é definido na manufatura pois a mesma tem maior prazo de entrega em todo o 

processo produtivo e concentra a maior parte dos ativos da empresa (pessoal, estoques, 

equipamentos, espaço, etc.). 

Já quando o foco é definido no tempo de implementação da ação corretiva, este 

acontece nas seguintes esferas:

• Redução do tempo decorrido entre a ocorrência e a detecção do erro.

• Redução do tempo decorrido entre a detecção do erro e a ação corretiva.

Ao invés de se fazer retrabalhos, estima-se a obtenção de 50% de redução anual 

nos defeitos da produção e eliminação das causas raízes do como resultado.

Figura 3 – Custo e Tempo
Fonte: Shopfloor Didático, Intranet DCBr, p.12

Enquanto o mercado requer maior variedade de produtos e tempos de resposta cada 

vez menores, uma estratégia baseada em tempo proporciona à empresa: prazo de entrega 

reduzido; melhoria na reação da manufatura; melhoria no desempenho de entrega e mínima 

obsolescência do estoque.

A  chave  para  obter  esses  resultados  é  a  busca  incansável  da  eliminação  de 

desperdícios  utilizando a  metodologia  Kaizen  e  os  princípios  do Sistema de Gestão de 

Processos  (SGP),  Uma  boa  maneira  de  se  eliminar  esses  desperdícios  é  eliminando 

atividades que não agregam valor ao produto.

As atividades que agregam valor são aquelas que transformam matérias primas e 

informações em peças ou produtos que o cliente quer. Como oposto, as atividades que não 
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gregam valor consomem recursos, mas não contribuem diretamente para o produto. Assim, 

não ajudam a satisfazer as necessidades dos clientes.

Nem  todas  as  atividades  que  não  agregam  valor  podem  ser  eliminadas 

imediatamente, e algumas não podem ser eliminadas de forma alguma.

Assim, é possível conceber modelo com três elementos do tempo de trabalho do 

operador:

• Atividade que agrega valor – melhoria do processo

• Desperdício no processo – eliminação de desperdício

• Atividade que não agregam valor “necessárias” – melhoria do layout, por exemplo.

Os  desperdícios  típicos  em  uma  manufatura  e  suas  respectivas  causas  serão 

abordados de maneira detalhada posteriormente, em Ferramentas Utilizadas no Kaizen.

Diante do foco no melhoramento e mediante análise da Figura 1 pode-se sintetizar 

que:

• Atividades que agregam valor geram ganhos menores.

• Atividades que não agregam valor geram ganhos maiores.

Desconsiderando-se as questões de segurança e de qualidade, a idéia básica é, 

portanto, não fazer investimento de capital ou melhoramento nas atividades que agregam 

valor até que se tenham reduzido as atividades que não agregam valor a ponto de equilibrá-

las com as que agregam valor. 

2.5. SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO
De acordo com OHNO (1997), os dois pilares de sustentação do Sistema Toyota são 

o Just-in-time (JIT) e a autonomação (Jidoka).

Atualmente, esses dois pilares são completados por uma base, o Nivelamento da 

Produção, gerando o que vem sendo chamando de Sistema Global de Produção.

A TBM Consulting diz  que a  ferramenta Kaizen está apoiada em três pilares de 

sustentação que juntos formam a base de toda a metodologia: o Just-in-time; o Jidoka e o 

Nivelamento da produção(TBM, 2000, p.04).

O  STP  pode  ser  considerado  um  marco  na  história  dos  sistemas  de  produção 

convencionais que foram adotados. Conforme SHINGO (1996), a Toyota transformou um 

sistema de produção passivo e conciliatório em um novo sistema, calcado em conceitos que 

jamais haviam sido utilizados. Esta mudança ocorreu com base em estudos investigatórios 

das origens da produção convencional, derrubando crenças anteriormente aceitas.

ZAMPOLO (2003) afirma que o STP surgiu nos anos 50, quando Toyoda e Ohno, 

visitando a Ford dos Estados Unidos, concluíram que o principal produto do modelo Henry 

Ford era o desperdício de recursos, isto é, esforço humano, materiais, espaços e tempo.
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Além  dos  pilares  citados  acima,  o  Kanban,  o  Sistema  “Puxar”  de  Produção,  o 

Supermercado e o Homem-aranha são algumas importantes ferramentas que compõe o 

Sistema Toyota de Produção. O supermercado consiste em uma área de armazenamento 

de  embalagens  grandes  aonde  as  embalagens  pequenas,  que  irão  para  a  linha  de 

produção, possam ser abastecidas; e o homem-aranha é o nome dado à pessoa que irá 

fazer o comissionamento das peças e o abastecimento destas embalagens.

2.5.1.JUST-IN-TIME

O  Just-in-Time (JIT)  consiste  no  processo  de  abastecimento  com  os  itens, 

quantidade  e  momento  necessários  à  produção.  Segundo  SHINGO  (1996,  p.103)  em 

japonês as palavras para  just-in-time significam no momento certo,  oportuno.  Ele  é  um 

método utilizado para evitar a produção antecipada.

O  JIT  significa  produzir  bens  e  serviços  exatamente  no  momento  em  que  são 

necessários - não antes para que não se transformem em estoque, e não depois para que 

seus clientes não tenham que esperar.  Além deste elemento temporal  do JIT, podemos 

adicionar as necessidades de qualidade e eficiência. (SLACK et al, 1996, p.474).

O  just-in-time é  uma abordagem disciplinada,  que visa aprimorar  a produtividade 

global e eliminar desperdício. Ele possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim 

como  o  fornecimento  apenas  da  quantidade  necessária  de  componentes,  na  qualidade 

correta, no momento e locais corretos, utilizando o mínimo de instalações, equipamentos, 

materiais e recursos humanos.

Segundo CORREA (1996, p.57) o objetivo da filosofia JIT é reduzir os estoques, de 

modo  que  os  problemas  fiquem visíveis  e  possam  ser  eliminados  através  de  esforços 

concentrados e priorizados.

Os  sistemas  just-in-time são  desenvolvidos  para  trabalhar  continuamente  pelas 

metas  de melhoria  do  desempenho.  Integrar  e  otimizar  o  sistema de manufatura  é  um 

processo constante em uma empresa JIT (LUBBEN, 1989, p.05).

A  existência  de  estoques  desvia  a  atenção  da  organização  quanto  a  sérios 

problemas de qualidade e falta de confiabilidade de fornecimento e equipamentos.

Mar de Estoque em Processo Desperdício

Tabela 2 - O estoque esconde os problemas
Fonte – Apostila Shopfloor, Intranet DCBr
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O JIT (just-in-time) auxilia na redução de custos gerados pelo estoque e prazo de 

entrega. Em um processo de fluxo, deve-se produzir o que o cliente deseja, na quantidade 

desejada, quando ele deseja, e usando um mínimo de matéria-prima, equipamento, mão-de-

obra  e  espaço.  Os  princípios  deste  pilar  são  a  sincronia  com  o  ritmo  da  produção 

estabelecido  pelo  cliente  e  a  criação  de  um fluxo  de  uma  peça  única  na  manufatura, 

eliminando a existência de estoques e estabelecendo um sistema de "puxar" a produção, no 

qual a operação seguinte solicita a anterior. A produção e fluxo em peça única minimizam os 

desperdícios, o estoque e forçam a melhoria da qualidade. A inexistência de estoques torna 

o sistema intolerável às anomalias de produção.

A TBM Consulting afirma que a implementação bem sucedida do JIT, através da 

produção enxuta exige a adesão estrita a três princípios básicos (TBM, 2000, p.01):

• criação de fluxo de produção ou fluxo de uma única peça;

• adesão a um ritmo de produção que seja igual à demanda do cliente (definição do 

tempo takt = ritmo da produção); e

• disciplina para produzir apenas com a demanda do cliente.

Figura 4 - Fluxo de uma peça
Fonte: TBM, 2000

Takt é uma palavra alemã e refere-se ao ritmo estabelecido pelo maestro de uma 

orquestra com sua batuta. Esse termo será revisto adiante.
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A consultoria supramencionada ainda complementa que o Just-In-Time requer uma 

abordagem  não  tradicional  no  gerenciamento  dos  recursos  de  produção  com  foco  na 

eliminação de desperdícios e na redução do prazo de entrega.

2.5.2.JIDOKA

SHARMA (2003,p.109) afirma que a aplicação operacional deste conceito significa 

separar o trabalho automático de uma máquina do trabalho humano, fornecendo e essa 

máquina a capacidade de detectar e responder imediatamente às anomalias da produção.

A tradução literal  da palavra JIDOKA é a automação com um toque humano, de 

acordo com Taichi Ohno, criador do Sistema Toyota de Produção.

Este sistema é muito utilizado em empresas que trabalham com linhas de produção 

em série ou equipamentos que não possibilitem paradas em seus processos de manufatura. 

É também conhecido como autonomação.

Figura 5 - Processo de reação a anomalias
Fonte: TBM, 2000

A TBM Consulting afirma que Jidoka é:

• Detecção e prevenção de anormalidades. Objetivo: melhoria da qualidade e redução 

do tempo ocioso.

• Autonomação  –  separação  entre  máquina  e  operador.  Objetivo:  melhoria  da 

produtividade.
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Os principais princípios apontados para o Jidoka são:

• Dar à máquina autonomia para realizar operações simples e repetitivas, ao invés  de 

usar operadores para isso;

• Fazer com que os operadores deixem de ficar olhando as máquinas automatizadas e 

retornem ao trabalho produtivo;

• Deixar as manipulações complexas e as avaliações para serem feitas pelo homem;

• Dar à máquina capacidade de detectar, parar e sinalizar a ocorrência de qualquer 

anormalidade;

• Mediante detecção de anormalidade, resposta imediata no sentido de encontrar as 

causas raízes da anormalidade;

• Dar a cada operador a autoridade para parar a produção (se necessário) e sinalizar 

qualquer ocorrência de anormalidade;

• Considerar o Jidoka como um processo de melhoria contínua.

Segundo a consultora, Jidoka procura simultaneamente satisfazer a necessidade que 

o  cliente  tem  por  um  produto  de  maior  qualidade  possível  e  alcançar  o  processo  de 

manufatura mais eficiente em termos de custo (TBM, 2000).

2.5.3.NIVELAMENTO DA PRODUÇÃO

Segundo  a  TBM  Consulting,  Nivelamento  da  Produção  é  adaptar  os  índices  da 

produção às variações da demanda em termos de volume e de produtos (TBM, 2000, p. 21).

Assim, os principais benefícios apontados para essa ação seriam:

• Manter os produtos com uma qualidade elevada e consistente;

• Reduzir as necessidades de investimento;

• Reduzir os custos com a contratação de pessoal;

• Garantir a entrega pontual.

SHARMA (2003,  p.110)  reafirma a  definição  da  consultora  e  acrescenta  que  as 

variações de demanda do mercado podem ser baseadas no volume de pedidos ou também 

nas variações dos produtos.

A TBM Consulting considera que nivelar a Produção nada mais é do que fazer um 

mix  diário  do  volume  de  demanda  do  cliente,  mesclando  produtos  nos  processos  de 

manufatura,  obedecendo  algumas  regras  básicas  de  Setup  rápido,  garantindo  uma 

qualidade sustentável, de forma elevada e consistente.

Isso é feito através do cálculo do tempo takt, baseado na demanda média diária.
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O objetivo do nivelamento da produção a partir da definição do  takt é manter um 

ritmo de produção consistente e usar o estoque gerado em certos momentos para amortecer 

as alterações de demanda.

Além dos benefícios de redução de refugo e garantia de entrega, a empresa pode 

começar a trabalhar com estoques reduzidos, diminuindo os custos de armazenamento e de 

transporte, além de aumentar sua fidelidade no prazo de entrega.

Figura 6 - Nivelamento da Produção
Fonte: TBM, 2000

O nivelamento da produção serve então como uma base, utilizando o  just-in-time 

para responder à demanda e o Jidoka para mensurar o sucesso e manter a qualidade dos 

produtos.

2.5.4.KANBAN

Kanban é uma palavra japonesa que significa literalmente registro ou placa visível.

Em Administração da produção significa um cartão de sinalização que controla os 

fluxos de produção em uma indústria. O cartão pode ser substituido por outro sistema de 

sinalização, como luzes, caixas vazias e até locais vazios demarcados.

RITZMAN (2004) explica que coloca-se um Kanban em peças ou partes específicas 

de uma linha de produção, para indicar a entrega de uma determinada quantidade. Quando 

se esgotarem todas as peças, o mesmo aviso é levado ao seu ponto de partida, onde se 

converte num novo pedido para mais peças. Quando for recebido o cartão ou quando não 
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há nenhuma peça na caixa ou no local definido, então deve-se movimentar,  produzir  ou 

solicitar a produção da peça.

O Kanban permite agilizar a entrega e a produção de peças. Pode ser empregado 

em indústrias  montadoras,  desde que o  nível  de  produção não oscile  em demasia.  Os 

Kanbans físicos (cartões ou caixas) transitam entre os locais de armazenagem e produção 

substituindo formulários e outras formas de solicitar peças, permitindo enfim que a produção 

se realize Just-in-time.

2.6. FERRAMENTAS UTILIZADAS NO KAIZEN
Para que se torne possível alcançar os resultados esperados mediante a realização 

de  uma  atividade  Kaizen,  a  DamilerChrysler  possui  em  sua  intranet  uma  série  de 

ferramentas recomendas, que visam em sua essência eliminar os desperdícios existentes 

no processo produtivo e nas áreas suporte.

A  seguir  serão  apresentadas  as  principais  ferramentas,  que  terão  sua  aplicação 

nesse estudo de caso e que são recomendadas pelo Sistema de Gestão da Qualidade 

DCBr.

• O Ciclo PDCA de melhoria contínua

• 7D (Sete Desperdícios)

• Os 5s do Kaizen

• Diagrama de Pareto

• Técnicas de Brainstorming

• Análise 5 por que

• Cálculo do tempo takt

• Tempo atual do ciclo do operador

• Gráfico “Tempo Takt” X “Tempo de Ciclo”

• Folha de combinação

• Diagrama “Espagueti”

• Seqüência de trabalho

• Cronoanálise

• Diagramas de Causa e Efeito

2.7. DESCRIÇÃO DAS FERRAMENTAS
O Ciclo PDCA de melhoria contínua

O  Ciclo  PDCA  é  um  conceito  amplamente  divulgado  de  metodologia  voltada  à 

melhoria contínua.
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O ciclo PDCA, ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming, foi introduzido no Japão após a 

guerra, idealizado por Shewhart e divulgado por Deming, quem efetivamente o aplicou. O 

ciclo de Deming tem por princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na 

execução da gestão, como por exemplo,  na gestão da qualidade, dividindo-a em quatro 

principais passos.

O PDCA é aplicado principalmente nas normas de sistemas de gestão e deve ser 

utilizado (pelo menos na teoria) em qualquer empresa de forma a garantir o sucesso nos 

negócios,  independentemente  da  área  ou  departamento  (vendas,  compras,  engenharia, 

etc.).

O  ciclo  começa  pelo  planejamento,  em  seguida  a  ação  ou  conjunto  de  ações 

planejadas são executadas, checa-se o que foi feito, se estava de acordo com o planejado, 

constantemente e repetidamente (ciclicamente) e toma-se uma ação para eliminar ou ao 

menos mitigar defeitos no produto ou na execução.

O passos são os seguintes:

• Plan (planejamento): estabelecer missão, visão, objetivos (metas), procedimentos e 

processos (metodologias) necessárias para o atingimentos dos resultados. 

• Do (execução): realizar, executar as atividades. 

• Check  (verificação): monitorar  e  avaliar  periodicamente  os  resultados,  avaliar 

processos e resultados, confrontando-os com o planejado, objetivos, especificações 

e  estado  desejado,  consolidando  as  informações,  eventualmente  confeccionando 

relatórios. 

• Act  (agir): Agir  de  acordo  com  o  avaliado  e  de  acordo  com  os  relatórios, 

eventualmente  determinar  e  confeccionar  novos  planos  de  ação,  de  forma  a 

melhorar  a  qualidade,  eficiência e eficácia,  aprimorando a  execução e corrigindo 

eventuais falhas.

Figura 7 - Ciclo PDCA de Melhoria Contínua
Fonte: WERKEMA (1995, p.18)
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2.7.1.7D (SETE DESPERDÍCIOS)

A DamilerChrysler define em sua intranet que todo trabalho desnecessário em uma 

operação é desperdício.  Ou seja,  qualquer  atividade que consuma tempo,  espaço e ou 

recursos (mão-de-obra, material, máquina), mas não muda o produto (não agrega valor).

Os sete principais desperdícios considerados nesse trabalho são:

1. Produtos defeituosos

2. Excesso de produção

3. Estoques

4. Excesso de movimento

5. Transporte

6. Espera

7. Excesso de processamento

A redução do prazo de entrega é alcançada através da identificação e eliminação de 

desperdícios.

As principais causas de desperdício listadas pela empresa são:

• Layout (distância)

• Longo tempo de preparação (setup)

• Processos incapazes

• Manutenção deficiente

• Métodos de trabalho deficientes

• Falta de treinamento

• Falta de participação

• Regras antiquadas de supervisão

• Medidas de desempenho irreais

• Planejamento e controle da produção ineficientes

• Falta de organização no local de trabalho

• Qualidade / confiabilidade do fornecedor

De  acordo  com  essa  lista  é  elaborada  uma  planilha  na  qual  são  listadas  as 

operações em seqüência e cada uma recebe um status,  podendo ele ser atividade que 

agrega valor, atividade que não agrega valor e é necessária, e atividade que não agrega 

valor  e não é necessária.  As que receberem este último status têm que ser eliminadas 

dentro do ciclo, as que receberem o segundo devem ser minimizadas, já as que recebem o 

primeiro são aquelas pelas quais o cliente está disposto a pagar e devem ser maximizadas. 

De forma geral tudo o que não agrega valor e não é necessário é desperdício.
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Figura 8 - O que é valor agregado?

Fonte: TBM, 2000

A planilha 7D (ver tabela 3) calcula o tempo total das atividades de cada status e 

indica a porcentagem de cada um dentro do ciclo. 
Legenda: 

Verde – Agrega Valor / Amarelo – Não Agrega Valor Mas é Necessário / Vermelho – Não Agrega Valor e Não é Necessário

Tabela 3 - Exemplo de Planilha 7D
Legenda: 

Verde – Agrega Valor / Amarelo – Não Agrega Valor Mas é Necessário / Vermelho – Não Agrega Valor e Não é Necessário

Tabela 3 – Exemplo de Planilha 7D
Fonte: Apresentação do Kaizen intranet DCBr – pasta ACPK
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2.7.2.OS 5S DO KAIZEN

Os 5 “S” são as iniciais de cinco palavras japonesas que começam com s:  seiri,  

seiton, seiso, seiketsu e shitsuke. Como parte da administração visual de um programa total, 

os cartazes que repetem as etapas são freqüentemente afixados na área de trabalho.

IMAI (2005) apresenta o Programa 5S como etapas adaptadas à Filosofia Kaizen:

Etapa 01 seiri (eliminar o desnecessário)

• Estoque em processo

• Ferramentas desnecessárias

• Máquinas não utilizadas

• Produtos com defeito

• Papéis e documentos

Diferenciar entre o necessário e o desnecessário e desfazer-se do desnecessário.

Etapa 02 seiton (colocar em ordem)

As coisas precisam ser mantidas em ordem para que estejam prontas para uso, 

quando necessário.  Um engenheiro mecânico americano recorda que costumava passar 

horas procurando por ferramentas e peças quando trabalhava em Cincinnati. Só depois de 

ingressar em uma empresa japonesa e ver a facilidade com que os operários conseguiam 

encontrar o que precisavam, é que ele se deu conta do valor do “seiton”.

Etapa 03 seiso (limpeza)

Manter limpo o local de trabalho.

Etapa 04 seiketsu (asseio)

Tornar hábito a limpeza e o asseio, começando pela sua própria pessoa.

Etapa 05 shitsuke (disciplina)

Obedecer às normas do local de trabalho.

2.7.3.DIAGRAMA DE PARETO

O Diagrama de Pareto utiliza-se de uma analogia dos princípios de Economia fixados 

por Vilfredo Pareto, segundo o qual, apenas uma pequena parcela de pessoas detinha a 
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maior  parte  da  renda.  Assim,  a  análise  do  Pareto  é  baseada  no  fenômeno  de  que 

relativamente poucas causas explicam a maioria dos defeitos.

O Diagrama é uma ferramenta para o monitoramento da qualidade que sugere a 

existência de elementos críticos aos quais deve ser dada total atenção, adotando-se assim, 

um modelo de gráfico de colunas que classifica estes elementos em ordem decrescente de 

importância da esquerda para a direita.

Os  elementos  estudados  são  associados  a  uma escala  de  valor.  Uma  de  suas 

características principais é a capacidade de demonstrar as causas ou problemas ordenados 

por prioridade, objetivando mostrar onde se deve focar e concentrar esforços. Graças ao 

impacto visual do gráfico, a interpretação de resultados tende a ser rápida e fácil.

2.7.4.TÉCNICAS DE BRAINSTORMING

O termo brainstorming tem origem na língua inglesa com a junção das palavras brain 

= cérebro e storm = tempestade, o que gerou o significado de tempestade de idéias.

A ferramenta é utilizada para que seja gerado um grande número de idéias a respeito 

de  um  problema,  estimulando  a  criatividade  dos  componentes  da  equipe  e  gerando 

informações para a aplicação de outras ferramentas para a melhoria da qualidade. Para que 

o brainstorming seja realizado, deve-se nomear um coordenador da atividade e um escrivão 

para registrar as idéias obtidas. A equipe deve conhecer o problema em análise para gerar 

as idéias e deve respeitar regras, como por exemplo, a de não criticar as idéias oferecidas 

pelos  colegas,  pois,  este  comportamento  inibe  a  participação  de  todos  os  demais 

envolvidos.

2.7.5.ANÁLISE 5 POR QUE

Essa técnica tem por objetivo descobrir a causa raiz de um problema, que muitas 

vezes está escondida por uma situação óbvia.

Inicia-se com o estabelecimento do tema em questão, seguindo-se à pergunta: "por 

que" o problema ocorreu; identificadas as maiores causas do problema em análise, elas são 

tomadas  e  a  cada  uma  é  novamente  realizada  a  pergunta:  "por  que"  essas  razões 

ocorreram e assim sucessivamente até que uma causa seja atribuída como a responsável 

pelo problema.

Esta técnica possibilita a tomada de ações definitivas que podem colaborar para que 

uma anomalia ou defeito não ocorra novamente. Se a busca pela resolução de um problema 

não for completa, ações efetivadas podem se tornar inválidas.
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2.7.6.CÁLCULO DO TEMPO TAKT

O  tempo  Takt é  a  razão  entre  Tempo  Líquido  da  Operação  por  Período  e 

Necessidade do Cliente por Período. Veja o exemplo abaixo:

Figura 9 - Calculando tempo takt
Fonte: Apostila Shopfloor, Intranet DCBr, p. 66

2.7.7.TEMPO ATUAL DO CICLO DO OPERADOR

Consiste  na  medição  do  tempo  de  todas  atividades  executadas  por  cada 

colaborador,  definindo assim seu ciclo  individual.  Em seguida é traçado um gráfico  que 

confronta a informação de todos os ciclos presentes no processo:

Figura 10 - Tempo atual de ciclo do operador
Fonte: ShopFloor, Intranet DCBr, p. 67
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2.7.8.GRÁFICO “TEMPO TAKT” X “TEMPO DE CICLO”

Trata-se do cálculo da necessidade balanceada de colaboradores para a execução 

das atividades que compõe um processo a um determinado Takt.

Figura 11 - Tempo Takt X Tempo de Ciclo
Fonte: Shopfloor, Intranet DCBr, p.68

2.7.9.FOLHA DE COMBINAÇÃO

Trata-se  de  uma planilha  onde  as  seqüências  de  trabalho  são  ordenadas,  suas 

tarifas são informadas e sua seqüência é avaliada.

Assim, é possível identificar eventuais esperas de uma atividade para outra. Veja a 

figura 12. 

Figura 12 - Folha de combinação - Trabalho Standard
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Fonte: Apostila de Shopfloor, Intranet DCBR, p. 69

2.7.10.DIAGRAMA “ESPAGUETI”

Trata-se da representação da rota do colaborador para execução de sua atividade 

quantas vezes executá-la no período observado.

Figura 13 - Diagrama Espagueti
Fonte: Apostila ShopFloor, Intranet DCBr, p. 70

2.7.11.SEQÜÊNCIA DE TRABALHO

Trata-se da representação gráfica seqüência única das atividades do colaborador.

Figura 14 - Seqüência de trabalho
Fonte: Apostila Shopfloor, Intranet DCBr, p. 71
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2.7.12.CRONOANÁLISE

Trata-se  da  identificação  e  medição  dos  tempos  e  volumes  de  cada  atividade 

executada em um processo. Utiliza o documento padrão de Folha de Cronometragem:

Figura 15 - Folha de Cronometragem
Fonte: Apostila Shopfloor, Intranet DCBr, p. 72

2.7.13.DIAGRAMAS DE CAUSA E EFEITO

Esta ferramenta, também conhecida como gráfico de espinha de peixe ou diagrama 

de  Ishikawa  (homenagem  a  seu  criador),  é  um instrumento  voltado  para  a  análise  de 

processos produtivos.  Permite identificar,  classificar  e expor as possíveis causas de um 

determinado efeito verificado na organização. Se o efeito é nocivo, as causas podem ser 

eliminadas;  se  for  benéfico,  pode-se  conferir  consistência  a  elas,  garantindo  a  sua 

continuidade.

Estes  diagramas,  quando  adotados  ou  utilizados,  podem  gerar  diversas 

contribuições,  como  expansão  do  conhecimento  sobre  o  processo  em fase  de  análise, 
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indicação das possíveis causas de variabilidade e apresentação das principais informações 

de maneira graficamente organizada.

A  construção  de  um  diagrama  se  inicia  com  a  identificação  do  efeito  que  será 

considerado, colocando-o no lado direito. Em seguida, um grupo envolvido com o problema 

sugere e lista as causas do efeito, separando as básicas das secundárias e alocando-as ao 

lado esquerdo do diagrama. Este vai sendo testado e aprimorado com o passar dos dias, e 

em sua estrutura final são definidas as causas do efeito a eliminar ou manter. A estrutura 

deste diagrama pode ser melhor visualizada através da figura 16 a seguir:

Figura 16 - Diagrama de Cause e Efeito
Fonte: ISHIKAWA (1997)

IMAI  (2005)  sugere  que  para  o  programa Kaizen de  melhoria  bastam apenas 4 

principais origens de causas:

• Mão-de-obra (operador)

1. Ele obedece os padrões?

2. A sua eficiência no trabalho é aceitável?

3. Ele está ciente do problema?

4. Ele é responsável?

5. Ele é qualificado?

6. Ele tem experiência?

7. Ele foi designado para o serviço certo?

8. Ele está disposto a melhorar?

9. Ele mantém boas relações com os outros?

10. Ele tem boa saúde?

• Máquina (instalações)

1. Ele atende às necessidades de produção?
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2. Ele atende às capacidades do processo?

3. A lubrificação é adequada?

4. A inspeção é adequada?

5. A  operação  é  interrompida  freqüentemente  por  causa  de  problemas 

mecânicos?

6. Ela atende às necessidades de precisão?

7. Ela faz ruídos diferentes?

8. O layout é adequado?

9. Existem máquinas / instalações suficientes?

10. Tudo está funcionando em perfeita ordem?

• Material

1. Existem erros de volume?

2. Existem erros de classificação?

3. Existem erros de marca de fábrica?

4. Existem impurezas?

5. O nível do inventário é adequado?

6. Existem perdas de material?

7. A movimentação é adequada?

8. O estoque em processo está sendo usado?

9. O layout é adequado?

10. O padrão de qualidade é adequado?

• Método operacional

1. Os padrões de trabalho são adequados?

2. O padrão de trabalho está sendo aperfeiçoado?

3. O método é seguro?

4. O método garante um bom produto?

5. O método é eficiente?

6. A seqüência de trabalho é adequada?

7. A preparação é adequada?

8. A temperatura e a umidade são adequadas?

9. A iluminação e a ventilação são adequadas?

10. Existe contato adequado com os processos anteriores e os seguintes?

2.8. OBJETIVOS DO KAIZEN 
Para  que  os  trabalhos  de  Kaizen  sejam  desenvolvidos,  torna-se  necessária  a 

definição de metas e objetivos que serão utilizados pelo grupo como direcionadores das 
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atividades. Os objetivos devem ser definidos de maneira reduzida e as metas devem ser 

ousadas para instigar o grupo à busca pela melhoria contínua.

MARCHIORI (2002) sintetizou alguns dos principais objetivos para o Kaizen:

• Aumento da produtividade

• Redução do lead-time

• Redução do estoque em processo

• Geração de fluxo uniforme de produção

• Redução do tempo de setup

• Melhorias ergonômicas e segurança

• Melhoria da qualidade

• Padronização das operações

É válido ressaltar aqui que este último objetivo é o objetivo do Kaizen em estudo. 

IMAI (2005) foi um pouco mais além, reunindo no guarda-chuva Kaizen uma série de 

ferramentas e condições fundamentais para que os objetivos acima sejam alcançados:

• Orientação para o 
consumidor

• TQC (controle total da 
qualidade)

• Robótica
• Círculos de CQ
• Sistemas de sugestões
• Automação
• Disciplina no local de trabalho
• TPM (manutenção produtiva 

total)

• Kanban
• Melhoramento da qualidade
• Just-in-time
• Zero defeitos
• Atividades em grupos 

pequenos
• Relações cooperativas entre 

administração e mão-de-obra
• Melhoramento da produtividade
• Desenvolvimento de novos 

produtos

Figura 17 - O Guarda-chuva do Kaizen
Fonte: IMAI, 2005

4



2.9. METODOLOGIA KAIZEN
Conforme a apostila TBM (2000), para se dar início ao Kaizen é necessário que a 

área interessada faça a solicitação do mesmo.

Na DaimlerChysler isso acontece mediante o preenchimento do Questionário Padrão 

de Consultoria Kaizen que será enviado a área de melhoria contínua para análise.

O questionário apresenta um panorama atual do processo a ser melhorado, o tema 

do workshop, os objetivos, as metas, o que se pretende melhorar, o líder, o co-líder, e a data 

de realização.

Figura 18 - Questionário Padrão de Consultoria Kaizen
Fonte: Intranet DCBr
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Comprovada a necessidade da realização do Kaizen, o passo seguinte é definir os 

participantes, formando um grupo multifuncional, geralmente composto por 10 pessoas.

Uma semana antes da semana Kaizen é feito o treinamento divulgando a todos o 

plano,  com reuniões  participativas  e  técnicas  de  treinamento.  Em seguida,  realiza-se  a 

execução das ações colocando em prática toda a qualificação recebida para bloquear as 

causas do problema e atingir as metas propostas.

Figura 19 - Shopfloor Didático
Fonte: Shopfloor Didático, Intranet DCBr, p.57

Findada  essa  etapa  preliminar  ao  início  dos  trabalhos  Kaizen,  parte-se  para  a 

aplicação  do  processo  de  solução  rápida  de  problemas  Kaizen,  fundamentado  no  ciclo 

PDCA de melhoria contínua:

Figura 20 - Aplicação do processo de solução de problemas Kaizen
Fonte: Shopfloor Didático, Intranet DCBr, p. 61
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As etapas do ciclo PDCA foram dividas em 5 dias de atividades, conforme descrito 

na Figura 21:

Figura 21 - Atividades desenvolvidas na semana do Workshop Kaizen
Fonte: Shopfloor Didático, Intranet DCBr, p. 62

1º DIA – LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL

• Calcular o Tempo Takt

• Mapear o layout existente e representar graficamente o fluxo de material

• Representar  graficamente  o  movimento  dos  montadores/operadores  (Diagrama 

“Espagueti”)

• Identificar a Seqüência de Trabalho existente

• Cronometrar os Tempos de Ciclo (folha de cronometragem)

• Representar  graficamente  tempo  de  ciclo  X  takt time,  preencher  a  folha  de 

combinação de trabalho padrão

2º DIA – SOLUÇÕES INICIAIS

• Gerar idéias para eliminar Desperdícios

• Avaliar e classificar idéias

• Simular, implementar

3º DIA – SOLUÇÕES INICIAIS

• Continuar implementação

4



• Acompanhar o novo processo

• Verificar a necessidade de novas ações

• Mensurar situação após Kaizen

4º DIA – REPRESENTAÇÃO DA NOVA SITUAÇÃO

• Concluir implementação

• Medir e representar o novo processo

• Verificar a necessidade de novas ações

• Treinar operadores / Montadores no novo processo

5º DIA – PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO FINAL

• Definir seqüência de apresentação

• Mostrar evolução dos trabalhos

• Mostrar situações antes e depois Kaizen

• Mostrar resultados 

• Elaborar metas 30 dias.

• Todos devem apresentar

A organização deve oferecer à equipe todos os recursos de que a mesma necessite, 

já  que  o  evento  Kaizen  é  dotado  de  um caráter  de  urgência,  o  que  de  certa  maneira 

colabora para uma maior valorização dos trabalhos da equipe.

Outra  importante  premissa  a  ser  destacada  é  a  valorização  da  criatividade  dos 

colaboradores antes de se utilizar investimentos de capital para criar melhores processos e 

ambientes de trabalho mais eficientes, aumentando também a rentabilidade dos processos.

De acordo com SHARMA e MOODY (2003),  o  Kaizen coloca a inteligência pelo 

processo  e  a  responsabilidade  pela  tomada  de  decisões  diretamente  nas  mãos  dos 

especialistas do chão de fábrica. Essa passagem traduz claramente a força que a equipe 

Kaizen possui dentro da organização. O time tem autonomia para promover melhorias e 

implantá-las para alcançar ou até mesmo superar as metas inicialmente estabelecidas.
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Capítulo III
A SEMANA KAIZEN

3.1. HISTÓRICO DA DAIMLER 

3.1.1.DAIMLER NO MUNDO

A história  do nome Mercedes-Benz está ligada ao Sr.  Emil  Jellinek,  fanático por 

velocidade  e  cliente  fiel  da  Gottlieb  Daimler.  Jellinek  participava  de  competições 

automobilísticas  e  em  uma  destas,  utilizando  como  pseudônimo  o  nome  de  sua  filha 

Mercedes, saiu vitorioso. assim, em 1900, Jellinek encomendou à gerência da Daimler a 

construção de um automóvel rápido, leve e seguro que se chamasse Mercedes. Depois 

disso ele se tornou um revendedor Daimler.

O nome Mercedes passou a ficar conhecido por identificar os carros encomendados 

por Jellinek e a partir  de 1902, foi  registrado como marca.  Em 1926, com a criação da 

Daimler-Benz AG, os carros Mercedes passaram a se chamar Mercedes-Benz.

Em 1925, graças a  Walter P. Chrysler, nasceu a Chrysler Corporation, com a matriz 

nos  Estados  Unidos  e  uma  filial  no  Canadá.  Em  novembro  de  1998,  Daimler-Benz  e 

Chrysler fundiram suas operações e, dessa transformação nasceu a DaimlerChrysler AG, 

detentora de marcas como Mercedes-Benz, Chrysler, Dodge e Jeep. No início deste ano a 

marca Chrysler foi vendida pelo grupo, que passou a se chamar Daimler AG.

Com mais de 380.000 funcionários, a empresa produz em torno de 4 milhões de 

veículos por ano que são comercializados em mais de 200 países.

3.1.2.DAIMLER NO BRASIL

No Brasil,  a Mercedes-Benz do Brasil S.A. se transformou em DaimlerChrysler do 

Brasil Ltda em dezembro de 2000. e  no momento passa por reformulações devido à venda 

da Chrysler. No país, a empresa possui duas unidades montadoras, localizadas em São 

Bernardo  do  Campo  e  Juiz  de  Fora.  Além destas,  existe  em  Campinas  um  centro  de 

comercialização de peças.

Em São Bernardo do Campo, São Paulo, encontra-se a Sede da DaimlerChrysler do 

Brasil  onde concentra-se a produção de caminhões e plataformas de ônibus  da marca 

Mercedes-Benz.

Os caminhões Mercedes-Benz mantêm a liderança do mercado nacional há mais de 

trinta anos e compreendem cerca de 40% da frota brasileira. Atualmente, os veículos da 

marca  Mercedes-Benz  são  comercializados  em  mais  de  30  países.  Na  unidade  de 
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Campinas,  inaugurada  em 1979,  estão  concentradas  atualmente  as  atividades  de  pós-

venda, ou seja, assistência técnica e comercialização de peças.

A unidade de Juiz de Fora, objeto de estudo do presente instrumento, foi inaugurada 

em 1999, tendo como produto o veículo Classe A. A partir de agosto de 2005, a empresa 

cessou a produção do Classe A e passou a montar apenas o Classe C. Em meados de 2006 

a unidade ganhou o projeto de produção da classe CL e no início de 2007 a produção da 

classe c terminou  para dar lugar a uma nova estrutura de produção adequada à classe CL. 

Então, em abril de 2007, começou a produção da Classe CL.

3.2. A UNIDADE DE JUIZ DE FORA
Atualmente a Classe CL é produzida apenas no Brasil, e está migrando do regime 

CKD -  Completely Knocked Down – no qual todas as peças vêm embaladas em lotes da 

Alemanha e são apenas montadas no Brasil, para o Part-by-Part – no qual todas as peças 

são montadas na planta de Juiz de Fora. Toda a produção é voltada para a exportação e 

visa atender à demanda mundial.

A fábrica está localizada em uma área de 2,8 milhões de metros quadrados, com 160 

mil  metros quadrados de área construída e comporta três prédios industriais:  Montagem 

Bruta, Pintura e Montagem Final. Cerca de 1.030 colaboradores fazem parte desta unidade.

3.2.1.DIVISÃO INTERNA DA DAIMLERCHSYRLER

A divisão interna da DaimlerChrysler Juiz de Fora se dá da seguinte maneira:

A/MC  –  Montagem  de  Carroçaria  Bruta  e  Pintura:  Montagem  de  Carroçaria; 

Planejamento  da  Produção  e  Manutenção  da  Montagem  de  Carroçaria;  Pintura  de 

Carroçaria; Planejamento da Produção e Manutenção da Pintura.

A/MF – Montagem final: Acabamento Interno; Montagem Mecânica; Planejamento da 

Produção e Manutenção da Montagem Final; Planejamento Estratégico.

A/EQ – Gestão de Qualidade e Engenharia do Produto: Planejamento de Engenharia 

e  Qualidade;  Engenharia  de Produto  e  Qualidade;  Engenharia  Experimental  e  Análises; 

Gestão da Qualidade na Produção.

A/LC  –  Logística  e  Compras:  Programação  e  Abastecimento  de  Materiais; 

Documentação Técnica e Exportação; Compras de Materiais e Serviços.

H/JP  –  Recursos  Humanos  JdF:  Administração  e  remuneração  de  pessoal; 

Desenvolvimento de competências.

A/FC – Contabilidade Financeira: Contabilidade Financeira; Controlling de despesas; 

Pré e pós-Cálculos.

A/PF  –  Planejamento  de  Fábrica:  Planejamento  de  Fábrica  e  Infra-estrutura; 

Administração, Frota e Meio Ambiente; Segurança do Trabalho e Riscos Industriais.
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Não diferente das demais montadoras, a empresa conta com três áreas produtivas: 

Montagem Bruta, Pintura e Montagem Final. O setor de logística fornece as peças para a 

Montagem Bruta, onde estas são montadas inicialmente, dando origem à carroçaria bruta. A 

carroçaria bruta já montada segue para o processo de pintura à base d’água que é favorável 

ao  meio  ambiente.  Por  fim,  segue  para  a  Montagem Final,  onde à  carroçaria  bruta,  já 

pintada,  são agregados o trem de força  e os acabamentos,  e se  tem o carro pronto e 

embalado. Durante todo o processo de montagem do carro são feitas várias inspeções e 

medições para assegurar o padrão de qualidade Mercedes-Benz.

3.2.2.SISTEMA DE PRODUÇÃO (SPJ)

Um sistema de  produção  é  uma descrição  simples  e  de  fácil  compreensão  dos 

processos para atingir níveis de excelência de produção, ou seja, é uma descrição de como 

os processos são formados, implementados e mantidos em uma empresa.

O  Sistema  Toyota  de  Produção  foi  adotado  como  benchmarking por  diversas 

organizações  interessadas  em desenvolver  sistemas  de  administração  da  produção  tão 

efetivos  quanto  o  mesmo.  O  Sistema  de  Produção  da  Fábrica  de  Juiz  de  Fora,  mais 

conhecido como SPJ foi desenvolvido com base nos princípios do STP e sua aplicação e 

manutenção são garantias de um Manual de Ferramentas do Sistema de Produção.

Este  sistema  conta  com  o  envolvimento  e  responsabilidade  de  todos  os 

colaboradores e executivos, desde sua implementação até o cumprimento do mesmo e tem 

como objetivo determinar o funcionamento de toda a fábrica de forma padronizada. “O SPJ 

como obra  de referência nos guia  na produção dos  veículos  e  nos dá orientações nas 

atividades diárias” (Manual de Descrição das Ferramentas, 2002).

O SPJ é considerado como base para a eficiência da produção da fábrica de Juiz de 

Fora.  Essa  eficiência  se  dá  pela  constante  e  padronizada  aplicação  de  métodos, 

ferramentas e práticas de melhor forma de executar as atividades.

“A  correta  aplicação  integrada  destas  ferramentas  e  métodos  influencia 

decisivamente no desempenho da fábrica, proporcionando maior segurança para nossos 

colaboradores, maior qualidade para nossos clientes e melhores resultados dos processos” 

(Manual de Descrição das Ferramentas, 2002).

As vantagens trazidas pelo sistema são:

• Conhecimento das regras básicas das funções, da estrutura de organização e de 

liderança;

• Compreensão básica comum sobre seqüências, métodos e meios de apoio;

• Transparência através de padronização;

• Garantia dos objetivos de qualidade e produtividade.
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A estrutura do SPJ é dada por 5 subsistemas, 15 princípios de produção (Operating 

principles) e 92 ferramentas, como pode ser visto na Figura 22:

Figura 22 - Estrutura do SPJ
Fonte: DaimlerChrysler do Brasil Ltda (2006)

Os cinco sub-sistemas da estrutura SPJ estão descritos a seguir:

Estruturas de trabalho e trabalho em equipe habilitam a empresa a operar um 

sistema de produção a nível mundial.  As estruturas de trabalho definem as regras básicas 

das funções, da estrutura de organização e liderança.  Elas enfatizam a participação de 

todos os funcionários no apoio e na obtenção dos objetivos empresariais.

Padronização é um método fundamental que determina o procedimento do modo de 

execução  de  um  processo  de  trabalho.  Na  área  de  validade  (conteúdo  e  local)  são 

acordados padrões. Cada padrão individual representa o melhor e mais seguro caminho 

para a realização de uma tarefa em um determinado momento.

Qualidade é o empenho e esforço de todos os funcionários de atingir o objetivo de 

Falha  Zero  nos  produtos  e  processos.  Processos  e  produtos  robustos  significam 

desenvolver  produtos  que  possam ser  produzidos  dentro  das  tolerâncias  especificadas. 

Também  significam  que  os  processos  se  encontram  capacitados  a  atingir  resultados 

previsíveis, estáveis e controláveis.

Just-in-time significa produzir aquilo que o cliente deseja, na quantidade que ele 

deseja e no momento no qual ele deseja. Neste processo somente é utilizada a quantidade 

absolutamente necessária de material, equipamento, força de trabalho e área.
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Melhoria Contínua é o processo de encontrar sempre melhorias tanto econômicas 

quanto  para  a  situação trabalhista  dos  nossos padrões atuais  -  também pelos  próprios 

funcionários.  Isto  ocorre  através  de análises  sistemáticas  e  soluções criativas,  as  quais 

fixam e ancoram o sistema de produção.

Estes  sub-sistemas  se  desdobram  em  92  ferramentas  que  foram  criadas  para 

colaborar com a implantação e alcance de objetivos do sistema. Observa-se pela figura 22, 

que os elementos desdobrados em cada sub-sistema, apresentam grande similaridade aos 

princípios  do  Sistema  Toyota  de  Produção,  como,  trabalho  em  equipe,  gerenciamento 

visual, detecção rápida de problemas e solução ágil de falhas, estabilidade de produção, 

ritmo de manufatura, eliminação de desperdícios, dentre outras.

Cada sub-sistema se divide em diversas ferramentas,  havendo uma considerável 

interação entre as mesmas que pode ser melhor visualizada através da figura 23 a seguir.

Figura 23 - Representação simbólica da interação entre os sub-sistemas do SPJ
Fonte: Sampaio e Zago (2002, p.23)

A figura pode ser entendida como o objetivo de que a fábrica “rode” em Just-in-Time, 

e de que a melhoria contínua acelere o seu movimento. A padronização é a “cunha” que 

impede que a fábrica perca os ganhos que alcançou. Quanto maior a qualidade e a robustez 

dos processos e dos produtos menos íngreme será a subida e conseqüentemente mais 

rápido poderá subir a “roda” (fábrica). O desperdício é a “pedra no caminho” que deve ser 

eliminada.  As estruturas de trabalho e o trabalho em equipe são o ambiente em que a 

fábrica deve atuar (SAMPAIO e ZAGO, 2002, p.23-24).
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Assim, o SPJ foi implementado buscando garantir processos padronizados, com uma 

produção livre de falhas, através da participação e do envolvimento dos colaboradores.

É importante ressaltar, que dentro do sub-sistema voltado à Melhoria Contínua, com 

elementos focados na eliminação de desperdícios, foi desenvolvida uma ferramenta, que 

aborda  o  tema  deste  trabalho,  para  auxiliar  no  alcance  dos  objetivos  do  SPJ.  Esta 

ferramenta é o Kaizen, tema central deste estudo científico.

3.3. O ESTUDO DE CASO

3.3.1.INTRODUÇÃO 

Juntamente com o projeto de produção da Classe CL para o ano seguinte, a Unidade 

da Mercedes-Benz em Juiz de Fora recebeu a incumbência de implementar a montagem 

padronizada na área de montagem final de carroçaria.  A área de montagem final percebeu 

a  necessidade  de  já  testar  as  ferramentas  da  montagem  padronizada  numa  linha  de 

produção e decidiu fazer um laboratório.  Levando em consideração que um dos objetivos 

do Kaizen era a padronização das operações, a A/MF solicitou um Kaizen para de forma 

rápida implementar as ferramentas em uma parte de sua linha de produção.

O pedido foi aceito e o Kaizen foi marcado para os dias 23 a 27 de outubro de 2007.

3.3.2.MONTAGEM PADRONIZADA

O Padrão Montagem SPJ, utilizado pelas fábricas de veículos constitui base para 

implementação nas fábricas de automóveis do Mercedes Car Group e foi elaborado dentro 

de um consenso entre os Presidentes, vice-presidentes e as fábricas e é particularmente 

significativo  visando  o  alcance  das  metas  de  qualidade  e  produtividade  a  serem 

estabelecidas. (Apostila Padrão Montagem SPJ)

 A seguir serão apresentadas as ferramentas do Padrão Montagem, dos módulos 

Montagem, Logística e Qualidade, pois,  como já mencionado, o módulo Organização do 

Trabalho  ainda  estava  em  desenvolvimento  nas  circunstâncias  da  Semana  Kaizen  em 

estudo e não constitui base para este trabalho.

3.3.3.MONTAGEM

Montagem em Fluxo Contínuo

A linha de produção deve apresentar um fluxo contínuo, em sistema puxado, de um 

produto por estação.
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Plano de Processo

Documento  que  descreve  detalhadamente  cada  etapa  do  processo,  ou  seja,  a 

seqüência de trabalho das atividades parciais.

Este documento deve conter os pontos críticos nas etapas de trabalho, como torques 

e especificação de testes, dentre outros. Deve também listar as ferramentas necessárias, os 

meios de testes e os meios de produção.

É importante ainda que mostre esboço e fotos dos percursos. E que descreva as atividades 

padronizadas para chegar ao encerramento do trabalho.

Os  Planos  de  Processo  são  emitidos  pelo  planejamento  e,  em  seguida,  são 

constantemente otimizados. Eles devem ser afixados na linha de montagem de forma a ser 

visíveis por fora para o controle da observação dos padrões.

Takt   Único  

O conteúdo de trabalho que cabe a cada colaborador deverá ser cumprido dentro do 

tempo de ciclo. As invasões entre estações adjacentes terão que ser evitadas.

O tempo de ciclo único permite:

• Processos estáveis e repetíveis, a qualidade constante e processos eficientes.

Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Montagem Triangular

As  peças  deverão  estar  abastecidas  nas  estações  de  forma que  os  maiores  fluxos  de 

movimentação ocorram durante as atividades intermediárias.
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Figura 25 - Fluxo de Montagem Triangular
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Meios de Produção Disponíveis por Estação

Os meios de produção podem ser utilizados somente enquanto a carroçaria ficar na 

estação.  O  objetivo  é  evitar  invasões  mediante  a  limitação  por  meio  dos  dispositivos 

mecânicos ou elétricos.

No ato da instalação dos dispositivos terá que se prestar  atenção à garantia  da 

flexibilidade para alteração de fluxo, por exemplo, no caso de mudanças no takt.

Figura 26 - Meios de produção disponíveis por estação
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ
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Prevenção do Bloqueio Mútuo

O balanceamento da linha deverá ser feito de modo que na estação seguinte não 

esteja planejado nenhum no contingente de trabalho dentro da mesma área de trabalho.

A prevenção se torna importante no caso de necessidade de invasões, e de correção 

de falhas através do apoiador após um alarme de qualidade.

Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Posição da Parada de Linha

O colaborador não pode largar a sua estação antes de ter encerrado o seu processo 

de trabalho, portanto a linha deve parar somente quando a montagem já estiver ao final da 

estação.

Caso a pausa inicie quando o produto estiver no início da linha, ou no centro, o 

colaborador deverá mesmo assim encerrar o seu processo de trabalho. Com isso a duração 

da pausa não fica afetada, apenas o seu início fica adiado em no máximo um tempo de 

ciclo.
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Figura 28 - Posição da Parada de Linha
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Proibido Antecipar, e Minimizar Invasões

É obrigatória a fidelidade às estações e é proibido adiantar os trabalhos.

O nível  gerencial  terá que ser  sensibilizado para que a observação dessas regras seja 

garantida.

Atividades Concentradas

Concentra  atividades  de  acordo  com  prioridades  com  o  intuito  de  minimizar  o 

percurso e aumentar a agregação de valor. O Planejador deve combinar a preparação das 

tarefas de cada colaborador não apenas sob o ponto de vista técnico, mas também evitando 

caminhadas supérfluas durante a montagem. O objetivo é minimizar percursos, e maximizar 

a agregação de valores. As prioridades são:

• Prioridade 1 – montagem e áreas específicas, que possam ser alcançadas do lado 

de fora.

• Prioridade 2 – montagem em áreas nas proximidades imediatas.

• Prioridade 3 – montagem onde pequenos deslocamentos são tolerados.

Balanceamento de Linha e Seqüência de Montagem Otimizada

A otimização do balanceamento de linha se refere ao processo de montagem global. 

A  linha  de  produção  deverá  apresentar  equilíbrio  nas  estações  e  entre  as  mesmas.  O 

objetivo é a agregação máxima de valores juntamente com uma alta taxa de ocupação.

Como base para o balanceamento de uma estação é assumido o veículo médio 

(número líquido de trabalhadores necessários, número de estações e grau de ocupação).
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Meta: Grau de Ocupação de 95% , com Valor Agregado maior que 70%

O objetivo destes índices é a eliminação de desperdício e a redução de atividades 

indiretas.

O cálculo da ocupação ou do valor agregado não ocorre isoladamente para estações 

separadas, mas é constituído pela medi de um conjunto de áreas de produção. A parcela do 

valor agregado refere-se à montagem de peças. A seguir um quadro que caracteriza as 

atividades.

Tabela 4 - Análise de Fluxo de Valor
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Seqüência de Montagem

A seqüência deverá seguir os seguintes princípios:

• Em  primeiro  lugar  executar  os  trabalhos  que  são  facilmente  esquecidos  (peças 

miúdas)

• Seguem os trabalhos raros/ complicados/ não habituais (os opcionais)

• Por último seguem os contingentes de trabalhos constantes da série.

A seqüência indicada diminui falha, assegura a qualidade e facilita a atividade do 

apoiador em caso de alarmes de alarmes de qualidade.

A vantagem é que o apoiador chamado em caso de alarme de qualidade pode tratar 

dos contingentes de 100% sem ter que buscar anteriormente informações adicionais.
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Figura 29 - Seqüência de Montagem
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Layout

O Layout deve ser em “U”conforme a figura abaixo, e os pontos técnicos fixos como 

a colagem dos vidros ou o casamento são instalados de modo alinhado no galpão (no 

exemplo, no mesmo final de linha).

Uma vantagem é o encurtamento das esteiras, a melhor utilização dos espaços e a 

melhor comunicação entre as linhas.

Outra vantagem é que as ações de manutenção podem ser realizadas sem grandes 

deslocamentos, e os feixes de utilidades ficam num único alinhamento dentro do prédio.

Figura 30 - Layout
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ
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3.3.4.LOGÍSTICA

Abastecimento de Peças

A Logística deverá disponibilizar o material necessário sobre a faixa de material da 

respectiva estação, respeitando seus limites.

A disposição do material deve ser de modo a otimizar os percursos e a ergonomia, a 

fim de reduzir o tempo de produção e deve também favorecer o triângulo de montagem.

A disponibilização deverá ocorrer sem misturas, o que é possível mediante o uso de 

embalagens pequenas.

Figura 31 - Abastecimento de Peças
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Embalagens Pequenas

Através  de  embalagens  pequenas  a  logística  possibilita  a  disponibilização  do 

material  com  vinculação  à  estação  específica  e  facilita  a  retirada  eficiente  e 

ergonomicamente correta.

Algumas premissas para a determinação do tipo de embalagem são:

• Disponibilização do material em conformidade com a estação

• Baseada na geometria do componente deverá ser escolhida a embalagem menor, 

cujo conteúdo tenha cobertura de abastecimento de 2 horas. 

• Para evitar embalagens grandes poderá ser escolhido um princípio de recipientes 

múltiplos quando a cobertura de abastecimento com embalagens fica abaixo da cota.

5



Prateleiras Flexíveis

Consiste  em  prateleiras  que  possam  assumir  inclinações  diferentes,  conforme  a 

figura  a  seguir.  A  disponibilização  deverá  ser  dentro  de  uma  estante  o  mais  possível 

adaptada à respectiva estação. E deve permitir uma preparação ergonomicamente correta 

do material. 

A distância entre as estantes e a faixa de trânsito/deslocamento deve ser mínima 

para diminuir os gastos logísticos.

O  Retorno  das  embalagens  vazias  dentro  da  estante  deverá  ser  em  um  nível 

separado.

Figura 32 - Prateleiras Flexíveis
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Chamada de Peças (Kanban)

O sinal para a chamada de peça em embalagens pequenas deverá ser por meio de 

ficha Kanban na estante. Já para as embalagens grandes, por meio de chamada eletrônica.

Rota Fixa

O  abastecimento  das  embalagens  nas  estantes  ocorre  mediante 

movimentação/transporte  de  alta  rotatividade  e  por  trajetos  fixos,  sem  o  uso  de 

empilhadeiras. O mais indicado é o carrinho de abastecimento, conforme figura que segue.

O abastecimento sem o uso de empilhadeiras contribui de maneira fundamental para 

a redução de gastos com transportes internos e para a melhoria da segurança no prédio de 

montagem.

A velocidade de referência para o ciclo de movimentação nos trajetos fixos é de 1 a 2 

horas,  e  no  ato  da  entrega  das  embalagens  cheias,  as  vazias  deverão  ser  retiradas 

diretamente.
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Figura 33 - Carrinho de Abastecimento
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Baixa Utilização de Empilhadeiras

O  uso  de  empilhadeiras,  mesmo  para  as  embalagens  grandes,  deverá  ser 

minimizado.  O  abastecimento  com  embalagens  grandes,  mediante  empilhadeiras  de 

forquilhas torna possível uma redução substancial dos gastos com transportes internos e 

leva à melhoria da segurança no prédio de montagem. 

Figura 34 - Exemplo de Utilização de Empilhadeiras
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Duas Embalagens

O abastecimento de material ocorrerá pelo princípio dos dois recipientes.

A retirada do material é feita do primeiro recipiente, obedecendo ao FIFO, e deverá 

ocorrer sempre a partir do mesmo ponto. A troca da embalagem pela Logística se dá no ato 

do fornecimento da embalagem cheia, e os restos que ficam na embalagem terão que ser 
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baldeados.  Em  caso  de  perigo  de  danificação  terão  que  providenciados  suportes 

específicos.

Se  não  houver  espaço  suficiente  na  estação,  deverá  ser  feita  a  compensação 

através de embalagens menores, ou ser usado o princípio do recipiente único, mas neste 

caso há a exigência 

de um equipamento de sinalização entre trabalhadores da montagem e da logística.

Figura 35 - Duas Embalagens
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Fluxo de Abastecimento

Consiste em percursos curtos para o abastecimento e a retirada colocando as peças 

de montagem muito volumosas e de rotação intensiva no início e no final da esteira da linha 

de  montagem.  O  que  resulta  em  redução  dos  gastos  com  transportes  internos  e 

abastecimento eficiente da montagem.

Legenda : Montagelinie = linha de montagem; Teilevolumina = volume de peças

Figura 36 - Fluxo de Abastecimento
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ
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3.3.5.QUALIDADE

Parada de Qualidade

Deverá  existir  corda  de  alarme  contínua,  em  ambos  os  lados  da  estação, 

percorrendo toda a linha.  Em caso de problemas o colaborador puxa a corda e ativa o 

alarme. Como a corda está dos dói lados, não há necessidade de movimentação.

Após acionada, deve haver um tempo de reação antes que a linha pare.

Sinalização da Parada

Deverá  ocorrer  por  radiotransmissão,  dirigida  a  um telefone  e  por  lâmpada,  que 

permite informação imediatamente visível. 

Não é contemplado nenhum sinal acústico (melodias).

Figura 37 - de Parada
Fonte: Apostila Padrão Montagem SPJ

Avanço de Linha

Consiste em aumentar a velocidade da linha, quando necessário, ou seja, em um 

tempo de ciclo menor, que é levado a várias estações.

O  tempo  de  ciclo  deve  ser  7%  mais  rápido  no  início  do  movimento,  incluindo 

irregularidades técnicas e 3% mais rápido no estado equilibrado.

O avanço é necessário, pois caso contrário não haveria a possibilidade de paradas 

de qualidade sem perdas de produção, e também porque evita horas extras que levariam a 

interferência na sincronia dos turnos e aumentariam os custos.
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Quadros Andon

É  um  quadro  que  deve  conter  informações  relevantes  sobre  o  andamento  da 

produção, como paradas de linha, abastecimento e volume da produção. O quadro andon 

pode ser simples,  feito  em papel  e ter  as informações inseridas manualmente,  ou mais 

sofisticado, digital e alimentado por sensores. O Quadro deve estar na linha de produção e 

ser de fácil visualização. 

As vantagens são: a visualização para todos os níveis e a possibilidade de uma reação 

imediata por parte de qualquer área quando identificar um problema sinalizado no quadro.

Marcação das Estações

Em primeiro devem ser demarcados os limites das estações, e posteriormente, uma 

linha adicional que represente 70% do Takt. Dessa forma fica claramente perceptível para o 

colaborador onde inicia e onde termina a sua etapa de processamento. 

A linha adicional  permite reação mais rápida no caso de perigo de ultrapassar o 

tempo. Logo que aparecer um atraso no fluxo do trabalho, o colaborador deverá ativar o 

alarme de qualidade o mais tardar na marcação dos 70%.

A vantagem, além da reação imediata ou ainda preventiva no caso do perigo da 

ultrapassagem do tempo, é que qualquer colaborador reconhece sua situação dentro do seu 

ciclo de trabalho.

Parada de Qualidade Automática no Final da Próxima Estação

Até o momento da semana Kaizen esta ferramenta ainda não havia sido descrita, 

entretanto uma informação relevante já constava no documento: ela não se aplica em linhas 

de produção com o tempo de ciclo maior que cinco minutos.

3.3.6.O KAIZEN

3.3.7.LOCAL

Foram escolhidas as cinco primeiras estações do TRIM B (estações 11,13,15,17 e 19), onde 

eram feitas  as  montagens de componentes  finais  (como borracha  lateral,  borracha das 

portas, módulos eletrônicos, travessas de portas, e vidros, dentre outros) por um total de 9 

colaboradores. Em torno da linha, que é uma esteira contínua, as estações são demarcadas 

e as peças para a montagem são abastecidas. 
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Nome da Equipe

O nome da equipe é sempre referente a alguma situação cômica ou embaraçosa 

vivenciada por algum integrante da equipe, que ocorrera durante a semana do Kaizen, já 

com o intuito de criar um clima de brincadeira e um ambiente descontraído para motivar a 

integração da equipe. 

O nome foi escolhido na quinta-feira, e foi referente a uma explicação do co-líder a 

respeito da elaboração de gráficos de pizza. O co-líder se confundiu e mencionou que os 

dados deveriam ser colocados na rodela.  Desta forma o nome escolhido foi “Na Rodela do 

Co-Líder”. É importante ressaltar que o nome deve ser aceito pelo alvo da brincadeira.

 

3.3.8.EQUIPE 

A equipe escolhida foi  um pouco maior que de costume devido à quantidade de 

atribuições  que  se  era  esperado  para  este  Kaizen,  e  contou  com 17  colaboradores.  A 

distribuição das funções e os integrantes se encontram a seguir:

Função Quantidade
Líder 1
Co-líder 1
Demais Membros 13
Consultor 1
Sponsor 1
Total 17

Tabela 5 - Função X Quantidade
Fonte: próprio autor

3.3.9.1º DIA

Na segunda-feira pela manhã foi realizada a abertura do Kaizen que consistiu em 

apresentar a toda a equipe seu objetivo, sendo este a implementação das ferramentas da 

montagem padronizada conforme Apostila Padrão Montagem SPJ; apresentar a meta do 

kaizen que era a implantação de 70% das ferramentas desta apostila. Depois foi realizado 

um treinamento das ferramentas a serem implantadas.

Posteriormente houve um outro treinamento versando a respeito de como se portar 

durante a semana kaizen para potencializar os resultados.

Para concluir a abertura foi realizada uma dinâmica de grupo na qual toda a equipe 

deveria se unir para construir uma torre. Esta torre deveria ter um metro de comprimento e 

ser capaz de suportar uma tesoura em seu topo por vinte segundos. Para a elaboração da 

torre havia apenas uma quantidade limitada de papel, cola e tesoura e a mesma deveria ser 

construída a partir de tiras de papel. O tempo da dinâmica foi de 20 minutos e a equipe 
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conseguiu cumprir o objetivo. O objetivo da dinâmica é integrar os participantes e mostrar a 

importância do trabalho em equipe. Esta é uma fase importante para o sucesso do Kaizen.

Na parte da tarde a equipe desceu ao chão de fábrica e foi conhecer e estudar a 

área de melhoria e as operações que lá aconteciam.

3.3.10.2º DIA

O  dia  começou  com  uma  breve  qualificação  da  equipe  em  cronoanálise. 

Posteriormente a equipe se dividiu em duplas e cada uma ficou responsável por cuidar de 

uma estação de trabalho. Foram então realizados os gráficos de espagueti, a identificação 

da seqüência de montagem, a cronoanálise e a planilha 7D dos lados esquerdo e direito de 

cada estação.

Esta fase é bastante demorada,  trabalhosa e requer um nível  maior  de atenção. 

Toda a manhã foi tomada por estas atividades. 

Na volta do almoço a duplas juntaram todos os dados e relataram ao restante da 

equipe o que observara. 

Todas  as  duplas  identificaram  um  volume  muito  grande  de  movimentação  dos 

operadores através dos gráficos de espagueti que ficaram bastante densos (ver figura 38). 

Identificaram  também  que  havia  desbalanceamento  nas  estações  de  trabalho,  pois 

enquanto  alguns colaboradores  estavam sobrecarregados outros  estavam ociosos.  Para 

uma das estações o  takt estava superdimensionado, e para as demais se reparou uma 

pequena folga no takt. Todas  as  estações  apresentaram  algumas  operações 

desnecessárias, dentre elas o desembalamento dos componentes foi a que gastava maior 

tempo.  Em todas as estações se observou embalagens grandes, com muitas peças. As 

embalagens, além de ocuparem muito espaço na linha de produção, causavam poluição 

visual,  e  várias  delas  eram  anti-ergonômicas.  Outros  problemas  percebidos  foram  o 

adiantamento de tarefas por parte de alguns operadores e que eles não terminavam o ciclo 

de operações antes de alguma pausa ocasionando em esquecimento  de montagem na 

volta.

Após  a  troca  de  informações  foi  discutido  quais  ferramentas  eram  possíveis  de 

serem implantadas, e foi realizado um brainstorming para o levantamento de idéias de como 

solucionar  os  problemas,  de  melhorias  a  serem  realizadas  e  de  como  implantar  as 

ferramentas. As idéias depois foram classificadas em relação à dificuldade de implantação e 

de um total de 127 idéias, 76,4% (97) tinham alto impacto e baixa dificuldade, 13,4% (17) 

tinham alto impacto e alta dificuldade, 2,4% (3) tinham baixo impacto e baixa dificuldade e 

7,9% (10) tinham baixo impacto e alta dificuldade (ver figura 39).

Já no fim do dia, a partir do brainstorming e da classificação, foi elaborado um plano 

de ação e definido o responsável para cada uma.
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Figura 38 - Espagueti Antes do Kaizen
Fonte: Apresentação do Kaizen intranet DCBr – pasta ACPK

Tema :   Período :Área : A/MF
Apresentador:

Transparência
Nº.: S istema de P rodução Mercedes-

Benz
Luciano/Laice – A/MF P:ACPK/ Formulários/Formulários de Apresentação para grupos Kaizen

Ferramentas do SPJ – Equipe 5 TrimA 23-27/10/06

1 - Alto 
impacto / 
Baixa 
dificuldade

2 - Baixo 
impacto / 
Baixa 
dificuldade

4 - Baixo 
impacto / 
Alta 
dificuldade

3 - Alto 
impacto / 
Alta 
dificuldade

TOTAL DE IDÉIAS: 127 

(1 semana) (30 dias)

Carrinhos para 
abastecimento 
na estação.

Comissionamen
to dos 
carrinhos 
diretamente da 
logística.

97

76,4

17

13,4

3

2,4

10

7,9

Plano de 
processos 
como única 
referência.

QUADRANTE DE IDÉIAS

Juvent

Figura 39 - Quadrante de Idéias
Fonte: Apresentação do Kaizen intranet DCBr – pasta ACPK

3.3.11.3º DIA 

Toda a quarta-feira foi voltada para o plano de ação. Quando a equipe não estava 

em loco implantando as ações, ela estava discutindo estratégias de como as colocar em 

prática. As mais importantes foram, de acordo com as  ferramentas do Padrão Montagem 

SPJ : 
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• Montagem  em  Fluxo  Contínuo  –  houve  uma  atenção  para  que  o  fluxo  fosse 

mantido,pois esta ferramenta já estava implantada.

• Plano  de  Processo  –  já  estava  implantado,  mas  teve  que  ser  refeito,  pois  a 

seqüência de operações e os tempos foram modificados. Foi também determinada 

uma  melhor  alocação  para  o  mesmo a  fim  de  atender  os  requisitos  do  Padrão 

Montagem.

• Takt Único  -  a  ferramenta  já  estava  implantada,  pois  todos  os  carros  ficam 

enfileirados sob uma esteira contínua que se desloca com velocidade constante e 

todas as estações, demarcadas em torno da linha, tem o mesmo tamanho, fazendo 

com que o carro gaste o mesmo tempo para atravessar cada estação. Entretanto o 

Takt foi reduzido e os tempos de espera foram eliminados.

• Montagem Triangular – para a implementação houve a necessidade de se redistribuir 

a  alocação  das  embalagens  na  faixa  de  materiais,  as  operações  entre  os 

colaboradores e ainda mudar a seqüência de algumas operações pra que o maior 

fluxo de movimentação ocorresse durante as montagens intermediárias. 

Figura 40 - Espagueti Depois do Kaizen
Fonte: Apresentação do Kaizen intranet DCBr – pasta ACPK

• Meios de Produção por Estação - foi feito um apanhado do que faltava e do que 

estava demais em cada estação para que as operações específicas das mesmas 

fossem realizadas.  Desta  forma,  quando mais  de uma estação precisava de um 
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determinado equipamento, era disponibilizado um equipamento para cada estação, 

eliminando assim o deslocamento do operador para buscá-lo ou mesmo a espera 

que ocorria quando coincidia de dois operadores precisarem do mesmo equipamento 

ao mesmo tempo.

• Prevenção do Bloqueio  Mútuo – as atividades por  operação foram redistribuídas 

levando-se em consideração os postos de trabalho que foram redefinidos para evitar 

o bloqueio mútuo. 

• Posição da Parada de Linha – foi calculada a posição na estação em que a esteira 

alcançava 70% do Takt e esta foi marcada, ao chão, com faixa zebrada.

• Proibido antecipar e minimizar invasões – além da conscientização que foi realizada 

com os colaboradores, foram encurtadas todas as mangueiras e fiações para que 

elas não alcançassem além da região de onde deveria ser operada, desta forma o 

operador ficava impossibilitado de antecipar a operação.

• Atividades Concentradas – ao se redistribuir as operações de montagem entre as 

estações, a seqüência de montagem foi definida conforme as prioridades. Apenas 

poucas  atividades  com  deslocamento  desnecessário  não  foram  possíveis  de 

eliminação.

• Balanceamento  de  Linha e  Seqüência  de Montagem Otimizada –  a  linha estava 

desbalanceada. Todas as estações apresentavam tempo ocioso, mas as estações 

17 e 19, em especial, apresentavam pouquíssimas operações de valor agregado. E a 

19 apresentava tempo de valor não agregado e não necessário alto. Portanto tomou-

se a decisão de unir as duas em uma estação só (ver figuras 41 e 42), e algumas 

das atividades foram redistribuídas para as demais estações resultando em uma 

seqüência ótima de montagem.  Ao final se conseguiu um balanceamento de 96% e 

agregação de valor de 75%.
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Figura 41 - Balanceamento Antes do Kaizen
Fonte: Apresentação do Kaizen intranet DCBr – pasta ACPK
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Figura 42 - Balanceamento Após Kaizen
Fonte: Apresentação do Kaizen intranet DCBr – pasta ACPK

• Meta: grau de ocupação: 95%, com valor agregado de > 70% - o balanceamento 

antes era de 82%, com agregação de valor de 59% apenas. Após as atividades de 

balanceamento  e  otimização  das  seqüências  descrita  acima  conseguimos  um 

balanceamento de 96% e agregação de valor de 75%. 

• Seqüência de Montagem – a seqüência anterior teve de ser repensada para atender 

aos quesitos da ferramenta e foi facilmente implantada em todas as estações.

• Layout – Todas as linhas de Produção da Unidade de Juiz de Fora apresentam o 

layout conforme indica a ferramenta. Não foi possível modificar o Layout, pois se 

trava apenas de uma pequena parte da linha e também porque era inviável.
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LOGÍSTICA

Antes de se começas as atividades que colocariam em prática o plano de ação todas 

as ações e estratégias foram discutidas juntamente com a área de Logística e só iniciaram 

após permissão da mesma.

• Abastecimento  de  Peças  –  com  relação  ao  abastecimento  de  peças,  a 

disponibilização passou a respeitar os limites da estação, a favorecer o triângulo de 

montagem,  mas  as  medidas  mais  impactantes  foram  já  disponibilizar  as  peças 

desembaladas e comissionadas em todas as estações evitando operações de valor 

não agregado. Foi criado também o conceito do carrinho embalagem dimensionado 

para montar seis carros e um supermercado perto da linha. Cada estação exigia um 

molde de carrinho diferente específico para o mix de peças a serem montadas. O 

carrinho era então comissionado no supermercado e abastecido na linha na hora 

certa  por  dois  homens-aranha.  Estes  dois  postos  de  trabalho que foram criados 

foram preenchidos pelas duas pessoas que pertenciam à estação eliminada. Por fim, 

em relação ao abastecimento existiam ainda as peças muito pequenas, e que eram 

abastecidas nas prateleiras flexíveis. Estas eram abastecidas penas uma vez ao dia, 

após o horário de produção.

• Embalagens Pequenas – a grande maioria das embalagens eram de papelão e eram 

muito grandes, ocupando bastante espaço da estação. Além disso, eram baixas e 

anti-ergonômicas. Para atender à ferramenta estas embalagens foram transferidas 

para o supermercado e suas peças abastecidas nos carrinhos-embalagem (ver figura 

44).  Para  as  peças  que  não  estariam  no  carrinho  foram  construídas  novas 

embalagens, cada uma de acordo com a sua utilização.  Uma bem interessante foi a 

mudança da embalagem das borrachas das laterais e das portas. Ela ficava ao chão, 

ocupava muito espaço e exigia grande esforço do colaborador para ser retirada da 

embalagem (ver figura 43).  Foi construído então um suporte alto e cumprido que 

solucionou os problemas de antes (ver figura 44).

• Prateleiras Flexíveis – o conceito de prateleiras flexíveis já era implantado em toda a 

linha,  logo  foi  necessária  apenas  uma  adequação  das  mesmas  com  relação  à 

quantidade de embalagens,  e à melhor localização,  levando em consideração as 

recomendações do Padrão Montagem. Ver figura abaixo:
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Figura 43 - Embalagens de Borracha Antes do Kaizen
Fonte: Apresentação do Kaizen intranet DCBr – pasta ACPK

Figura 44 - Embalagens de Borrachas Após Kaizen
Fonte: Apresentação do Kaizen intranet DCBr – pasta ACPK

• Chamada  de  Peças  (Kanban)  –  Não  foi  implementada  nenhuma  sinalização, 

entretanto  foi  estabelecida  uma  estratégia  em  que  o  homem-aranha  deveria 

abastecer as estações em seqüência, portanto as peças também acabavam desta 

forma e cada estação tinha a hora certa de ser abastecida. O homem-aranha trocava 

o carrinho embalagem quando ainda faltava uma seqüência de peças a ser montada. 

Estas  peças  eram  baldeadas  para  o  carrinho  embalagem  que  estava  cheio  e 

deveriam ser as primeiras a serem montadas para que o seqüênciamento e o FIFO 

fossem respeitados.

Prateleiras 

Carrinho - Embalagem

Suporte para Borrachas
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• Rota  Fixa  –  foi  possível  criar  uma  rota  externa  à  linha  para  o  transporte  das 

empilhadeiras uma vez que estas agora abasteceriam apenas os supermercados. Já 

as rotas dos carrinhos de abastecimento variavam para cada estação,  entretanto 

criou-se um padrão e uma seqüência para que cada uma fosse fixa e para que elas 

não se sobrepusessem. 

• Baixa Utilização de Empilhadeiras – Como as empilhadeiras passaram a abastecer 

apenas os supermercados, quando era necessário o abastecimento das embalagens 

nas prateleiras flexíveis por empilhadeiras, este ocorria após o horário de produção, 

a movimentação de empilhadeiras na linha tornou-se quase nula. 

• Duas Embalagens – o conceito já existia e as embalagens também. Este conceito 

aplicava-se para as peças muito pequenas que eram abastecidas uma única vez ao 

dia. È importante lembrar que as embalagens existiam em trios no mínimo. Uma 

estava cheia e sendo utilizada, outra estava numa prateleira mais baixa e estava 

vazia esperando a troca, e a terceira estava sendo abastecida pela logística.

• Fluxo de Abastecimento – as atividades de trabalho foram distribuídas na estações 

para  que  nas  iniciais  e  finais  estivesse a  montagem de peças que tinhas maior 

volume e maior rotatividade.

QUALIDADE

• Parada  de  Qualidade  –  a  corda  do  alarme  já  era  implantada  em  toda  a  linha 

conforme requisitos do Padrão Montagem e esta poderia ser acionada a qualquer 

momento e por qualquer operador que identificasse o problema. Após o acionamento 

havia um intervalo de um minuto para a solução do problema sem que houvesse a 

parada de linha. Caso o acionamento não fosse resetado neste intervalo a esteira 

parava.

• Sinalização da Parada – era feita por meio de campainha (melodia) que soava em 

todo o prédio. Existiam campainhas diferenciadas para o acionamento, para o reset e 

também para a parada de linha. Também existiam lâmpadas em diversos pontos 

para a sinalização visível. Este sistema não foi alterado com o kaizen, portanto foi 

atendido apenas o requisito da lâmpada, já o sonoro não. Apesar de a ferramenta ter 

sido implementada apenas em parte, ela foi contabilizada.

• Avanço de Linha – foi implantado para que se diminuíssem os acionamentos das 

paradas de qualidade e as paradas efetivas da esteira por motivo de qualidade. Para 

implantação teve de se explicar a ferramenta aos operadores e treiná-los.

• Quadro Andon – esta ferramenta já era muito bem implantada e utilizada por toda a 

fábrica. O quadro andon, na unidade de Juiz de Fora, é um quadro digital que fica 
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afixado ao teto sob a linha e contém informações de produção, qualidade, segurança 

e  logística.  Nele  é  desenhado  o  layout  da  linha  e  ele  sinaliza  onde  ocorre  o 

problema, por meio de oscilação (tipo pisca-pisca) e o causador, por meio de cores 

diferenciadas.

• Marcação  das  Estações  –  Todas  as  estações  tiveram  sua  área  muito  bem 

demarcadas. Estas marcações foram feitas ao chão, com faixas adesivas nas cores 

amarela, branca e também zebrada. Alem do início e fim de cada estação, foram 

marcadas as regiões dos carrinhos, das lixeiras, dos equipamentos, das prateleiras e 

de qualquer objeto que existia na estação.

• Parada de Qualidade Automática no Final de Cada Estação – não foi implementada.

A maioria dos problemas e oportunidades de melhoria foram solucionadas com a 

implementação das atividades voltadas às ferramentas do Padrão Montagem, entretanto 

algumas  outras  atividades  que  não  estavam  diretamente  relacionadas  também 

aconteceram,  que foi  o  caso da construção de pequenos carrinhos de ferramentas que 

acompanhavam o operador. Neste carrinho também eram colocadas as peças pequenas em 

quantidades razoáveis. Com o carrinho foram minimizados problemas de ergonomia, pois os 

colaboradores não tinham de carregar as parafusadeiras e as demais ferramentas pesadas 

e o fluxo do operador foi reduzido, pois ele abastecia as peças pequenas poucas vezes ao 

dia e não tinham que se deslocar para buscar ferramentas, logo, o tempo de valor não 

agregado não necessário foi reduzido.

3.3.12.4º DIA

Na quinta-feira as atividades já descritas a cima continuaram a ser realizadas e como 

as ações tinham um curto espaço de tempo para serem implementadas, a equipe estava 

altamente empenhada. Ainda na parte da manhã as ações, atividades e estratégias foram 

analisadas para termos a certeza de que estavam acontecendo da forma correta e de que 

estavam gerando resultados. Poucas estratégias tiveram que ser redefinidas.

No  período  da  tarde  os  colaboradores  foram  treinados  na  nova  seqüência  de 

montagem e houve a qualificação nos dois novos postos de trabalho do supermercado. 

Durante esse período recebemos a visita do Diretor e do Vice-presidente, que seriam os 

nossos clientes, e a eles foi apresentado em que consistia o kaizen e quais ações estavam 

sendo realizadas.

A aceitação por parte dos colaboradores foi um pouco difícil, e isto é comum nos 

kaizens devido à resistência a mudanças, natural do ser - humano.
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Nas  duas  primeiras  horas  de  qualificação  foram  inevitáveis  algumas  perdas  na 

produção, mas depois dessas duas horas os operadores já estavam se familiarizando com o 

novo  modelo  e  a  linha  começou  a  ganhar  velocidade.  Ao  fim  da  quinta-feira  os 

colaboradores já estavam acostumados com a idéia da mudança e a maioria deles estava 

satisfeito como kaizen.

3.3.13.5º DIA

Na sexta-feira, último dia, enquanto parte da equipe solucionava alguns problemas 

ainda pendentes, outra parte foi à linha realizar as medições do novo modelo. Foram feitos 

novamente  os  gráficos  de  espagueti,  a  identificação  da  seqüência  de  montagem,  a 

cronoanálise,  e  a  Planilha  7D.  Ainda  de  manhã  a  equipe  se  reuniu,  trocou  todas  as 

informações elaborou o Plano de Ação 30 dias e preparou o material para a apresentação 

dos resultados.

Tema :   Período :Área : A/MF
Apresentador:

Transparência

Nº.: S istema de P rodução Mercedes-
Benz

Luciano/Laice – A/MF P:ACPK/ Formulários/Formulários de Apresentação para grupos Kaizen

Ferramentas do SPJ – Equipe 5 Trim A 23-27/10/06

Ite
m

  Qual é o problema ? 
(O que não deveria estar acontecendo ?)  

Ações corretivas ? 
(O que fazer para eliminar o problema) 

Resultado 
(Quais benefícios serão obtidos) 

Responsável 
(Integrante do Time de 

Kaizen) 

Alvo                           
( Data 
Limite ) 

Status 

1 
Entregar Resultado Oficial 

para CPK 
Preencher  Planilha de Resultado 

oficial  
(DriveP:\ACPK\Formularios\) 

Oficialização dos 
resultados do Kaizen  

Líder do Kaizen 
(Eduardo Coelho) 

30 dias 
(27.11.06) 

 

2 
Check list de conformidade 

com o SPJ 
Verificar e implantar todos os 

pontos do check list SPJ 
(Drive P:\ACPK\formularios\) 

Garantir a conformidade 
com o SPJ 

Co-Líder do Kaizen 
(Ricardo Teixeira) 

Até 30 dias 
(27.11.06) 

 

3 
Novo sequenciamento das 
atividades na equipe 5 

Atualizar planos de 
processos 

Garantir a 
padroniza;ao das 
atividades 

 
Ricardo Teixeira 

 
27.11.06 

 

4 
Dificuldade para acesso 
as embalagens dos vidros 

Confeccionar suporte para 
vidros na posição vertical 

Melhoria na 
ergonomia da 
atividade 

 
Ricardo Teixeira 

 
27.11.06 

 

5 
Distribuicao deslocada 
das rebitadeiras na linha 

Reposicionar bicos de ar 
para rebitadeira 

Melhoria na 
disposição das 
ferramentas 

 
Waldo 

 
  27.11.06 

 

6 
Carrinhos não 
identificados 

Identificar carrinhos de 
abastecimento com fotos e 
codes 

Melhoria na 
identificacao 

 
Thaisa 

 
  27.11.06 

 

7 
Lixeiras com tampas, 
dificultando o deposito de 
rejeitos. 

Adequar lixeiras Ganho de tempo nas 
atividades. 

 
Luciano  

 
27.11.06    

 

 

KAIZEN 30 DIAS

Tabela 6 - Plano de Ação 30 Dias
Fonte: Apresentação do Kaizen intranet DCBr – pasta ACPK
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À tarde a equipe se dirigiu ao auditório onde estavam o vice-presidente, o diretor, os 

gerentes e os supervisores e apresentou o kaizen e seus resultados. Ao fim da tarde, como 

de costume, aconteceu o encerramento do kaizen com uma pequena confraternização.

3.4. RESULTADOS

Como resultado teve-se o aumento do nível de balanceamento em catorze pontos 

percentuais, e o de agregação de valor, em dezesseis pontos percentuais. A produtividade 

da linha aumentou e  foram reduzidos dois  colaboradores.  Outro ganho importante  foi  a 

redução do tempo de um takt no lead time, relativo à estação de trabalho que foi eliminada. 

Ao fim da semana kaizen a montagem estava padronizada e funcionando muito bem, além 

disso, quase todas as ações já estavam implantadas e o plano de ação 30 dias estava muito 

bem  encaminhado.  Das  28  ferramentas  do  Padrão  Montagem  SPJ,  três  não  eram 

aplicáveis,  seis já estavam implantadas, e 19 foram implantadas, representando os 70% 

necessário para o cumprimento da meta. Além destes ganhos houve também a melhoria 

ergonômica  em várias  situações de  trabalho.  Portanto,  de  maneira  geral,  os  resultados 

foram bastante positivos.

RESULTADOS
Geral

Montagem Padronizada
Melhoria Ergonômica

 
Linha

Antes Depois Diferença
Balanceamento  82% 96% 14%
Agregação de Valor  59% 75% 16%
Lead Time  67,4 min 53,92 min  10,78min
Colaboradores 9 pessoas 7 pessoas  2 pessoas

 
Ferramentas

Já Implantadas Implantadas 
com o Kaizen

Não 
Aplicáveis Total

6 19 3 28
Antes Implantadas Depois Resutado

6 19 25 70%
Tabela 7 - Resultados

Fonte: Próprio Autor
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Tema :   Período :Área : A/MF
Apresentador:

Transparência

Nº.: Sistema de Produção Mercedes-
Benz

Luciano/Laice – A/MF P:ACPK/ Formulários/Formulários de Apresentação para grupos Kaizen

Ferramentas do SPJ – Equipe 5 Trim A 23-27/10/06

RESUMO DOS RESULTADOS

Após Kaizen Objetivos Antes Kaizen Metas % Quant. % 
Implantar ferramentas 

novas do SPJ 
0 70% 19(28) 63 (93) 

Implantar um processo 
piloto na linha 

0 100% 1 100% 
Produtividade 9 ------ 7 +22% 

Lead Time 67,4 min ------ 53,92 -20% 
Balanceamento 82% 95% 96% +17% 

% Valor Agregado 59% 70% 75% +27% 

     
 

 

Tabela 8 - Resumo dos Resultados
Fonte: Apresentação do Kaizen intranet DCBr – pasta ACPK
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Capítulo IV
CONCLUSÃO

O presente trabalho explicou a filosofia de melhoria  contínua do kaizen,  mostrou 

como ela  é  aplicada  nas  empresas  para  gerar  resultados  através  de  uma metodologia 

simples  e  focada,  e  por  fim  apresentou  um  estudo  de  caso  que  demonstrasse  o 

funcionamento desta metodologia, conforme fora proposto.

Ainda foram apresentados neste trabalho o Padrão Montagem SPJ e como suas 

ferramentas foram aplicadas durante a semana do kaizen. Nem todas as ferramentas foram 

implantadas  exatamente  conforme  descrevia  o  Padrão  Montagem,  pois  tiveram  de  ser 

moldadas à realidade da empresa, mas, ao final, atingiram a mesma finalidade. Portanto 

mesmo estas ferramentas foram contabilizadas como implementadas. Neste caso o bom 

senso e a flexibilidade foram importantes para se obter resultados positivos.

No  estudo  de  caso  percebe-se  que  nem  todas  as  ferramentas  descritas  foram 

utilizadas na semana do Kaizen. E de fato não houve necessidade de se recorrer a todas 

elas. Portanto deve-se fazer uma análise de quais ferramentas realmente são aplicáveis e 

podem trazer benefícios para cada caso, pois o kaizen tem uma duração muito curta e o 

nível de atividades é alto, logo não se deve perder tempo com o que não agregará valor.

Por  fim,  os  bons  resultados  do  caso  em  estudo  comprovaram  a  efetividade  da 

metodologia da semana kaizen, quando bem aplicada, ou seja, quando a diretoria apóie o 

kaizen  e  quando  os  colaboradores  envolvidos  estejam  comprometidos  com  a  semana 

kaizen, estejam focados em atingir  os resultados, e, principalmente, estejam dispostos a 

seguir o modelo. 
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