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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre os benefícios da aplicação simultânea das 

ferramentas Melhoria Contínua e Produção mais Limpa no processo de pintura de uma 

montadora de automóveis localizada na cidade de Juiz de Fora no estado de Minas Gerais. O 

conceito de melhoria contínua está relacionado ao processo de resolução de problemas de 

forma iterativa e sistemática. À medida que a prática da melhoria contínua evolui, em termos 

de capacidade organizacional, os ganhos associados às mudanças de origem tecnológicas, 

sejam gerencias ou operacionais, são mais rápidos e mais facilmente incorporados ao processo. 

Desta maneira, a prática da melhoria contínua pode estar direcionada para a redução das 

perdas da produção e de seus efeitos. Além disso, pode-se dizer que esta prática também 

assume as características da Produção Mais Limpa quando aspectos de sustentabilidade são 

considerados, como a utilização de recursos hídricos. O projeto iniciou com a definição do 

objetivo: normalizar os valores de condutividade dos fluidos das Zonas 4 e 5 da fase de pré-

tratamento do processo de pintura. Para tal, foi feito um estudo e aplicação do Método de 

Analise e Melhoria de Processos (MAMP) no processo. Inicialmentente, analisou-se o 

processo, bem como realizou-se a coleta e análise de dados. A partir disso, definiu-se uma 

solução viável a ser implantada. Posteriormente, avaliou-se as mudanças do processo com a 

implementação das ações. Além da solução do problema, obteve-se outras oportunidades de 

melhoria que implicaram na redução do consumo de água por carro produzido.  São 

discutidos, portanto, a pertinência do MAMP, a ligação dos princípios da Melhoria Contínua 

com a Produção Mais Limpa, os benefícios propiciados com o desenvolvimento do projeto, e 

fragilidades deste. 

 

Palavras-chave: Melhoria contínua. Produção mais limpa. Pintura automotiva. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This project presents a study about the benefits of the simultaneous application of Continuous 

Improvement tools and Cleaner Production in the process of painting a car of a company 

located in the city of Juiz de Fora in Minas Gerais.  The concept of continuous improvement 

is related to the process of problem solving iteratively and systematically. As the practice of 

continuous improvement improve in terms of organizational capacity, the gains associated 

with technological changes of origin, it be managerial or operational, are faster and more 

easily incorporated into the process. Then, the practice of continuous improvement can be 

directed to reducing waste production and its effects. Moreover, one can say that this practice 

also takes on the characteristics of the Cleaner Production when sustainability aspects are 

considered, as the use of water resources. The project began with defining the goal: to 

normalize the values of conductivity of fluids from Zones 4 and 5 of the pre-treatment of the 

painting process. For this purpose, we made a study and application of the Method of 

Analysis and Process Improvement (MAMP) in the process. Initially, the case was analyzed 

and the data was collected and analyzed. From this, we defined a viable solution to be 

deployed. Subsequently, the changes of the process with the implementation of actions was 

evaluated. Besides the solution of the problem, it was obtained additional opportunities for 

improvement that resulted in the reduction of water consumption per car produced. Are 

discussed, so the relevance of MAMP, the connection of the principles of Continuous 

Improvement with Cleaner Production, the benefits gained with the development of the 

project, and this weakness. 

 

Keywords: Continuous improvement. Cleaner Production. Automotive paint. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As corporações industriais e organizações têm se reestruturado a fim de promover a 

melhoria contínua do processo de manufatura e assim garantir uma sólida posição no mercado 

competitivo. 

O conceito de melhoria contínua está relacionado ao processo de resolução de 

problemas de forma iterativa e sistemática. À medida que a prática da melhoria contínua 

evolui, em termos de capacidade organizacional, os ganhos associados às mudanças de 

origem tecnológicas, sejam gerencias ou operacionais, são mais rápidos e mais facilmente 

incorporados ao processo. 

Nesse sentido, a prática da melhoria contínua pode estar direcionada para a redução 

das perdas da produção e de seus efeitos. Além disso, pode-se dizer que esta prática também 

assume as características da Produção Mais Limpa (PmaisL) quando aspectos de 

sustentabilidade são considerados. 

O impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente não é um fenômeno 

recente, ele acontece desde o início do desenvolvimento das atividades agrícolas, passando 

pela Revolução Industrial, até culminar no atual modo de vida capitalista. Com o crescimento 

da conscientização ambiental e da valorização dos recursos naturais, as indústrias buscam 

uma melhor aplicação do Gerenciamento da Água e Efluentes. A escassez de recursos permite 

a criação de novas oportunidades de mercado, por meio de grandes mudanças criativas. 

Este trabalho destaca a otimização do uso de insumos de recursos naturais, em 

particular da utilização da água, no processo produtivo da etapa de pintura de uma empresa 

produtora de automóveis. Trata-se da discussão da prática da melhoria contínua do processo 

segundo este recurso, em termos dos princípios da Produção Mais Limpa. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A motivação inicial para o desenvolvimento deste trabalho é abordar a relação da 

melhoria contínua com a Produção mais Limpa e os resultados positivos do uso simultâneo 

destes programas de gestão. Além disso, a escolha do tema justifica-se pelo interesse no 

assunto e participação da autora na coleta e análise de dados do processo. 
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Baseado no conceito de melhoria contínua, é aplicada a PmaisL, buscando otimizar 

os processos para reduzir o consumo de recursos hídricos numa indústria do setor automotivo, 

já que ao observar dados históricos do consumo de água por carro, constatou-se que o valor 

estava alto e poderia ser reduzido.  

O trabalho tem como importância social a melhoria das condições ambientais 

decorrentes de uma política ambiental de excelência aplicada na empresa. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho enfoca o estudo do recurso natural água no processo de pintura de uma 

empresa do setor automotivo, localizada na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerias. Com a 

observação do histórico do nível de consumo de água por carro, observou-se que a utilização 

do recurso deveria ser reduzida, focando a redução dos custos e o valor de responsabilidade 

ambiental. 

1.4 FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

A proposta deste trabalho está fundamentada na seguinte hipótese: “A melhoria 

contínua, como foco na otimização do uso de recursos naturais, contribui, através dos 

resultados obtidos, para o fortalecimento dos conceitos de Produção Mais Limpa”. 

1.5 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é discutir os conceitos de Melhoria Contínua e Produção 

mais Limpa e apresentar os benefícios do uso simultâneo destas ferramentas através dos 

resultados obtidos pela aplicação do método de analise e melhoria de processos (MAMP) para 

condução da normalização de fatores de controle da área de pintura e otimização da utilização 

do recurso natural água no processo pintura. 

1.6 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O trabalho apresenta como estratégia de investigação o método do Estudo de Caso, 

com enfoque exploratório. A abordagem qualitativa de natureza aplicada deste destaca a 

melhoria contínua como um processo de resolução de problemas, no contexto da Produção 
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Mais Limpa. A partir do estudo de caso, existe a possibilidade de desenvolver novas teorias e 

aprofundar o entendimento sobre o evento.  

De acordo com Miguel (2007), “o estudo de caso é um trabalho de caráter que 

investiga um dado fenômeno dentro de um contexto real contemporâneo por meio de análise 

aprofundada de um ou mais objetos de análise (casos)”. 

Para a pesquisa, foram utilizados dados fornecidos por programas e banco de dados 

da empresa. A análise crítica dos dados será feita de forma comparativa entre a situação 

anterior e posterior à aplicação do método de pesquisa. A partir disso, os resultados foram 

apresentados, permitindo que as conclusões extraídas estejam sustentadas nas evidências 

coletadas e na teoria. 

O procedimento de investigação envolve a condução das etapas do Método de 

Análise e Melhoria de Processos, denominado MAMP, disseminado na empresa investigada. 

O setor de pintura foi selecionado, pois neste existe a preocupação com a redução da 

utilização do recurso hídrico em seu processo. O foco neste aspecto envolve o interesse pela 

redução de custos e o valor de responsabilidade ambiental.   

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão teórica através de um levantamento bibliográfico 

cuidadoso sobre os temas Melhoria Contínua e Produção Mais Limpa, buscando-se analisar as 

contribuições já expressas acerca destes assuntos, apresentando uma visão crítica sobre a 

pesquisa existente através da identificação e organização dos conceitos encontrados em 

trabalhos relevantes.  

O Capítulo 3 apresenta um estudo de caso sobre a redução de consumo de água por 

carro produzido na área de Pintura numa indústria do setor automotivo, mostrando os dados 

coletados e sua análise. O trabalho é conduzido pelas etapas do Método de Análise e Melhoria 

de Processos – MAMP. 

O Capítulo 4 apresenta a análise dos resultados gerados pela aplicação do MAMP no 

que se refere à redução do consumo de água e o conseqüente fortalecimento do conceito de 

Produção Mais Limpa.  

O Capítulo 5 apresenta as conclusões correspondentes aos objetivos. Foi feita uma 

recapitulação sintética dos resultados e da discussão do estudo caso abordado. É ressaltado o 

alcance e as conseqüências de suas contribuições da pesquisa através de dados comprovados. 
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Além disso, será feito uma correlação com os objetivos propostos e as respostas aos 

problemas levantados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 MELHORIA CONTÍNUA 

A busca pela qualidade é uma exigência do mercado e as empresas estão utilizando 

diversas ferramentas e certificações para permanecerem competitivas.  

A prática da melhoria contínua leva as organizações ao aperfeiçoamento auto-

sustentado e continuado dos processos da produção. Diante do cenário empresarial atual em 

constante transformação, é fundamental ter idéias e atitudes voltadas para a melhoria contínua, 

pois esta pressupõe mudanças como hábito da organização e grandes mudanças com maior 

planejamento.  

Cabe salientar que quando a empresa evolui dentro de um processo de melhoria 

contínua, o ganho associado às mudanças de origem tecnológicas, sejam gerencias ou 

operacionais, são mais rápidos e mais facilmente incorporados ao processo. 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 (SHIBA, 

1997).  

De acordo com Caffyn e Bessant (1996, p. 65), “Melhoria contínua é um processo, 

em toda a empresa, focado na inovação incremental e contínua”. 

Para Slack et al. (2007), deve-se seguir passos para chegar à melhoria. Na realidade, 

é o que acontece nas organizações: o desempenho é medido e acompanhado (com diferentes 

níveis de estruturação), e posteriormente, identifica-se os pontos que merecem especial 

atenção e que precisam ser melhorados.  

Merli (1993) apud Mesquita e Alliprandini (2003) faz uma contextualização da 

melhoria contínua na história do Japão, importante para enxergá-la como parte da cultura de 

uma organização. Sendo assim, a melhoria contínua não é eficaz se tratada isoladamente ou 

apenas como informação, precisa ser vivida.  

As atividades de melhoria contínua impactam no desempenho e na prática das 

organizações (MESQUITA; ALLIPRANDINI, 2003), gerando redução de custos das 

empresas. É importante expandir a melhoria contínua, tratando-a de forma sistêmica, porque a 

empresa não deve ser tratada de forma fragmentada.  

De acordo com Shiba (1997), qualquer atividade pode ser melhorada se esta melhoria 

for planejada, a prática atual compreendida, as soluções implementadas, os resultados 

analisados, para no final recomeçar o ciclo. 
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A melhoria contínua está baseada em duas idéias principais: melhoria sistemática e 

realimentação da melhoria. 

As melhorias originam a partir da utilização da abordagem científica e de 

ferramentas, no qual é considerado diversas soluções até que a melhor seja identificada, e de 

uma estrutura para o esforço individual e por equipe. 

Shiba (1997, p. 43) utiliza a Manutenção da Qualidade Total, chamado por ele de 

WV para explicar o conceito de melhoria como um processo de solução de problemas:  
O modelo WV descreve a forma geral da resolução do problema como alternância 

entre o pensamento (reflexão, planejamento, análise) e experiência (obtenção de 

informação do mundo real, por exemplo, através de entrevistas, experimentos ou 

mensurações numéricas).  

 

O caminho ao longo do tempo destes dois níveis, tem um formato de W e, então um 

V, por isso o nome WV. Como por exemplo, se temos um problema, coletamos dados para 

saber aonde o mesmo está, escolhemos uma atividade para melhoria, coletamos dados para 

confirmar que esta gera bons resultados, e posteriormente padroniza a nova solução. O 

Desenho 1 ilustra o exemplo: 

  

 
Desenho 1 – Explicação do nome do modelo WV 

Fonte: adaptado de Shiba (1997) 
 

O modelo WV apresenta três tipos de melhoria: controle de processo, melhoria 

reativa e melhoria proativa.  

O Método de Análise e Melhoria de Processos (MAMP), assim como o modelo WV, 

é uma ferramenta focada na solução de mudanças indesejáveis e problemas, buscando a 

melhoria contínua dos processos, e tem como etapas a definição do problema, identificação e 

implantação de soluções e análise dos resultados. Desta forma, os objetivos de ambas as 

ferramentas estão em harmonia. 
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Desenho 2 – Tipos de melhoria 
Fonte: Shiba (1997) (Adaptado) 

 

Analisando o Desenho 2, no controle de processo, se o processo produz resultados 

fora dos limites de controle, deve-se executar uma ação corretiva para corrigir o problema do 

processo seguindo o ciclo PDCA (padronizar, executar, verificar, atuar). Na melhoria reativa, 

trata-se da melhoria de um processo ruim, no qual existem vários pontos fora dos limites de 

controle. Deve-se então reagir a um problema específico através da coleta de dados, análise, 

identificação das causas do problema e implementação das ações apropriadas. Já na melhoria 

proativa, em muitos casos não há uma idéia clara em relação a uma melhoria específica. 

Inicialmente, a noção do problema é bem pequena, e à medida que ele vai sendo explorado, 

ele é formulado. 

O que sustenta a abordagem reativa é a padronização do processo de resolução de 

problemas. A identificação do problema é ponto mais importante da resolução reativa de 

problemas e pode ser dividido em: orientação por pontos fracos, exploração do problema, 

seleção cuidadosa do tema e declaração clara do tema. 

O ponto fraco pode ser definido com a diferença entre a situação atual e a meta. 

Busca-se eliminar o ponto fraco como a base da melhoria através da eliminação da diferença 

entre a atual e a meta. 

Na exploração do problema, ao se deparar como muitos problemas que poderiam ser 

trabalhados, deve-se rastrear a cadeia de causa-e-efeito até que a causa imediata da 

insatisfação do cliente ou do custo excessivo seja alcançado. 
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A etapa de exploração do problema refere-se à seleção cuidadosa da escolha do tema 

particular, para utilizá-lo como uma declaração explícita do esforço de melhoria. Para a 

melhoria contínua, não é necessário selecionar o problema mais importante ou mais difícil, 

pode-se selecionar um tema em primeiro lugar e outro mais tarde, ambos desenvolvendo a 

habilidade de resolução de problemas e achando um caminho em direção ao problema maior e 

difícil. 

Posteriormente, deve-se fazer uma declaração clara do tema. Suas causas devem ser 

analisadas e algumas possíveis soluções levantadas. Dentre as alternativas, todas devem ter 

sua eficácia medida, para que a melhor solução seja escolhida. Para implantar a solução é 

importante haver um planejamento, seus efeitos serão avaliados. Se a solução for eficaz, ela 

será padronizada. Por fim, haverá uma reflexão do processo e solução de outro problema. 

Vale ressaltar que a orientação e treinamento da equipe são importantes para esta seja 

capaz de escolher um tema eficaz. Algumas ferramentas são frequentemente utilizadas no 

processo de resolução de problemas como: lista de verificação, diagrama de pareto, diagrama 

de causa-e-efeito, gráficos, cartas de controle, histograma e diagrama de correlação.  

A melhoria contínua pode ser aplicada em processos sustentáveis visando a 

otimização do uso de recursos naturais. De acordo com Vieira, Serra e Júnior (2006), a 

Produção Mais Limpa carrega em seu interior a noção de que não existem processos ou 

produtos inteiramente “limpos”, levando a um conceito de melhoria contínua, visando tornar 

o processo produtivo cada vez menos agressivo ao meio ambiente.  

2.2 PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

Os problemas ambientais originam no crescimento econômico, quando há exploração 

dos recursos naturais e crescimento populacional. Para Schenini et al. (2006), este aumento da 

população influencia diretamente na expansão da industrialização para atender a demanda 

existente, aumentando consideravelmente o volume dos resíduos gerados e a possibilidade de 

escassez dos recursos naturais disponíveis. Desta forma, a questão ambiental vem assumindo 

uma posição de destaque perante as preocupações da sociedade, integrando-se cada vez mais 

ao conceito de modernidade empresarial.   

Por isso, surgiram várias técnicas para minimizar estes problemas, dentre as quais 

podemos citar a Produção mais Limpa. Para Domingues (2007), a Produção mais Limpa é 

reconhecida internacionalmente como uma abordagem moderna e eficaz de se analisar e 
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gerenciar os recursos de produção, dentro de uma visão preventiva e pró-ativa quanto à 

geração de resíduos e desperdícios. 

Para Schenini et al. (2006), houve grandes progressos em relação aos cuidados e 

preocupações com o meio ambiente, como a promulgação de leis ambientais, a criação de 

relatórios com processos relacionados a políticas e práticas ambientalmente corretas, 

conferências envolvendo Órgãos Mundiais, entre outros. As pessoas e empresas passaram a 

preocupar-se com questões ligadas à gestão ambiental e com particularidades como a gestão 

de recursos naturais. 

Castro (1996, p. 17) apud  Schenini et al. (2006, p. 3) afirma que a Conferência de 

Estocolmo, em 1972, teve como objetivo conscientizar os países sobre a importância de se 

promover a limpeza de centros urbanos, rios e mar. 

Além disso, a partir desta declaração, a questão ambiental passa a fazer parte das 

negociações internacionais.  

As empresas estão começando a integrar em suas estratégias nova orientação, qual 

seja a de proteger e conservar o meio ambiente (DONAIRE, 1995 apud VIEIRA; SERRA; 

JÚNIOR, 2006). A Produção Mais Limpa (PmaisL) tornou-se uma necessidade e um 

diferencial para as empresas porque trata, basicamente, da aplicação de ações que permitem 

qualificar a empresa quanto ao emprego eficiente de matérias-primas durante o processo 

produtivo proporcionando economias e melhoria da imagem da empresa junto ao consumidor. 

Para Bezerra e Munhoz (2000, p. 43) define-se como gestão dos recursos naturais a 

preocupação com o conjunto de princípios, estratégias e diretrizes de ações determinas por 

agentes que interagem no processo de uso dos recursos naturais, garatindo-lhes 

sustentabilidade. 

A partir disto, as organizações devem minimizar o seu impacto ambiental e social, 

fazendo com que seus processos sejam o mais ecológico possível. Desta forma praticam a 

gestão dos recursos naturais. 

Em 1989, a United Nation Environmental Program (UNEP) definiu o conceito de 

Produção mais Limpa (Cleaner Production), fazendo um trabalho de divulgação deste termo 

mundialmente, Silva, Wolquind, Silva, Porto & Silva (2008).  

De acordo com Silva et al. (2008), a metodologia do conceito de PmaisL foi 

desenvolvida pela United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), sendo a 

base do programa de prevenção proposto pela própria UNIDO e pela UNEP para nações em 

desenvolvimento, com a seguinte abordagem: 
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Produção mais Limpa é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e 

integrada, nos processos produtivos, nos produtos e nos serviços, para reduzir os 

riscos relevantes aos seres humanos e ao ambiente natural. São ajustes no processo 

produtivo que permitem a redução da emissão/geração de resíduos diversos, podendo 

ser feitas desde pequenas reparações no modelo existente até a aquisição de novas 

tecnologias (simples e/ou complexas) (UNEP – Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, 1989 apud Silva et al. 2008, p. 3). 

 

A organização não governamental Greenpeace desenvolveu, ainda na década de 80, o 

conceito de Produção Limpa (Clean Production), que vem a ser mais rigoroso que o de 

PmaisL, uma vez que questiona antes de mais nada a necessidade do próprio produto 

(GREENPEACE apud LEMOS, 1998). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial/Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – UNIDO/UNEP –  (1995) 

apud Vieira, Serra e Júnior (2006), a PmaisL é a aplicação contínua de uma estratégia técnica, 

econômica e ambiental integrada aos processos, produtos e serviços, a fim de aumentar a 

eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, pela não geração, minimização ou 

reciclagem de resíduos e emissões, com benefícios ambientais, de saúde ocupacional e 

econômica.  

A UNEP (1994) apud Vieira, Serra e Júnior (2006) diz que a PmaisL é a melhoria 

contínua dos processos industriais, produtos e serviços, tendo como objetivos: reduzir a 

utilização de recursos naturais; prevenir a fonte de poluição do ar, da água, e do solo; e 

reduzir a geração de resíduos na fonte, visando reduzir os riscos aos seres humanos e ao 

ambiente natural. 

De acordo com Schenini et al. (2006), as organizações buscam técnicas que além dos 

objetivos ambientais, possam trazer benefícios sociais e econômicos. Dentre as tecnologias 

que envolvem o controle dos impactos de atividades, produtos e serviços no meio ambiente, 

identifica-se a produção mais limpa (PmailL) como um processo atual e estratégico para a 

organização. A produção mais limpa proporciona a geração de ganhos financeiros através da 

melhor utilização de matérias-primas, água, energia e da não-geração de resíduos, tornando a 

empresa mais competitiva. Portanto, trabalhar com a produção mais limpa poderá ser como 

uma inovação, pois trata de um processo complexo que exige mudanças comportamentais, 

incluindo todos que estão envolvidos no processo.  

Para Vieira, Serra e Júnior (2006), para reduzir ou eliminar os resíduos (ou 

poluentes) da fonte geradora deve-se promover ações que diminuam desperdícios, conserve os 



22 

recursos naturais, reduza ou elimine substâncias tóxicas, reduza a quantidade de resíduos 

gerados por processos e produtos, e conseqüentemente, reduza os poluentes lançados para o ar, 

solo e águas. 

De acordo com a CNTL (2003), para implantar um programa de PmaisL deve-se 

fazer uma avaliação técnica, econômica e ambiental de um processo produtivo,  analisando e 

identificando as oportunidades, que possibilitem melhorar a eficiência dos processos 

produtivos da empresa. A metodologia pode ser aplicada em todos os setores. 

Para Porter (1996) apud Vieira, Serra e Júnior (2006), uma empresa pode criar e 

sustentar uma vantagem competitiva quando consegue criar valor para seus compradores e 

este valor ultrapassa o custo de fabricação pela empresa. Ou seja, a vantagem competitiva 

sustentável é a base fundamental do desempenho acima da média no longo prazo. Assim, a 

PmaisL torna-se um elemento vital da estratégia competitiva nas empresas, principalmente 

para aquelas que trabalham diretamente com recursos naturais. 

Conforme Furtado (2002) apud Schenini et al. (2006, p. 6): 
Produção Limpa implica em evitar (prevenir) a geração de resíduos, com profundos 

reflexos no comportamento da empresa, quanto ao processo, produto, embalagens, 

descarte, destinação, manejo de lixo industrial e restos de produtos, comportamento 

de consumidores e política ambiental da empresa. 

 

Para Schenini et al. (2006), o objetivo da PmaisL busca atender a necessidade de 

produtos de forma sustentável, usando com eficiência os materiais e energia renováveis, não-

nocivos,  e conservando ao mesmo tempo a biodiversidade. A produção mais limpa pode ser 

aplicada em qualquer ramo ou atividade, considerando a variável ambiental e em todos os 

níveis da organização, seja na compra de matérias-primas, engenharia de produto, design ou 

pós-venda, estando sempre relacionada às questões ambientais com ganhos econômicos para a 

empresa. Além disso, como a poluição no “chão de fábrica” pode interferir a segurança do 

trabalho, a PmaisL reduz este risco, melhorando a imagem da empresa para seus funcionários, 

diferentes clientes, comunidade e autoridades ambientais. 

Portanto, a PmaisL deve estar no centro do pensamento estratégico de qualquer 

empresa. Além dos benefícios econômicos (evita perdas, quase sempre danosas ao meio 

ambiente, e reduz custos – o que influencia a posição competitiva do negócio), a organização 

passa a ter sua imagem em harmonia com a comunidade e a cidadania – o que reforça sua 

posição competitiva (CEBDS, 2004). 
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É importante que as empresas não foquem em apenas questões econômicas, mas 

também em questões ambientais e sociais relacionadas a seus produtos, processos e serviços, 

levando-as ao sucesso, no qual depende de um equilíbrio entre seu desempenho econômico, 

social e ambiental (Hinz et al., 2006 apud Silva et al., 2008). 

2.3 SUSTENTABILIDADE 

De acordo com Borges e Tachibana (2005), a partir de uma análise histórica, nota-se 

que a temática ambiental aumentou sua significância ao longo do tempo nas pautas de 

discussões governamentais e de órgão internacionais. A tendência de criação de mecanismos 

de gerenciamento ambiental pode ser confirmada através de regulamentações firmadas em 

acordos estabelecidos durantes os diversos eventos internacionais realizados. Todo este 

panorama, com enfoque na relação desenvolvimento e meio ambiente, interfere diretamente 

nas atividades empresariais já que estas estão no centro de todo o processo que envolve 

principalmente: a utilização de recursos naturais, a geração de resíduos e a capacidade de 

suporte do planeta (tanto no suprimento de recursos, quanto na recepção de resíduos). 

Hoffman (1999 e 2001) apud Borges e Tachibana (2005), fez uma pesquisa buscando 

entender como algumas indústrias moveram-se de uma postura resistente ao ambientalismo 

para uma postura proativa e as razões que permearam esta mudança. Souza (2002) apud 

Borges e Tachibana (2005) diz que a internacionalização das questões ambientais pelas 

empresas é um produto da co-evolução de instituições externas e das estruturas e estratégias 

internas das firmas. 

Porter e Van der Linde (1999) destaca que a necessidade de uma regulamentação que 

proteja o meio ambiente tem sido objeto de grande aceitação, porém resistente: ampla, porque 

todos querem um planeta habitável; resistente em razão da crença persistente de que a 

regulamentação ambiental solapa a competitividade.  

Uma nova consciência ambiental, surgida a partir das transformações culturais que 

ocorreram a partir das décadas de 1960 e 1970, ganhou dimensão e situou a proteção do meio 

ambiente como um dos princípios fundamentais do homem moderno. Dessa forma, as 

empresas passaram a se preocupar com a questão ambiental e procuraram desenvolver 

atividades no sentido de atender a essa nova e crescente demanda de seu ambiente externo 

(DONAIRE, 1994 APUD BORGES; TACHIBANA, 2005). 

Donaire (1999) apud Borges e Tachibana (2005) observa que algumas empresas 

conseguem, ao mesmo tempo, ganhos financeiros e proteção ao meio ambiente, mesmo não 
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sendo uma organização que atua no “mercado verde”. Isto pode ser conseguido através de 

certa dose de criatividade e condições internas que possam transformar restrições e ameaças 

ambientais em oportunidades de negócios. 

Como por exemplo: a reciclagem de materiais (com grande economia de recursos 

para as empresas); o reaproveitamento dos resíduos internamente ou sua venda para outras 

empresas; o desenvolvimento de processos produtivos com a utilização de tecnologias mais 

limpas (que se transformam em vantagens competitivas e até mesmo possibilitam a venda de 

patentes); o desenvolvimento de novos produtos para um mercado cada vez maior de 

consumidores conscientizados com a questão ecológica; estações portáteis de tratamento, 

entre outros. 

Sanches (2000) apud Borges e Tachibana (2005) ressalta que as empresas industriais 

que buscam manter ou melhorar suas posições competitivas, devem, cada vez mais, atender as 

exigências em relação às variáveis ambientais. 

A Conferência das Nações Unidas (ONU) de Estocolmo (1972) apud Siena, Costa e 

Oliveira (2007) representaram um grande avanço para a formulação do conceito de 

desenvolvimento sustentável quando declaram que o desenvolvimento econômico vigente 

deveria ser alterado. Nesta mesma época, um grupo de especialistas se reuniram em Roma 

(Grupo conhecido como Clube de Roma) para analisar a crise ambiental, produzindo um 

relatório destacando que a sociedade industrial caminhava na direção de exceder os limites 

ecológicos, mantido o crescimento econômico das décadas de 1960 e 1970. Nos anos 

seguintes, vinculou-se definitivamente o tema ambiente ao tema desenvolvimento, e o termo 

“ecodesenvolvimento” apareceu na revisão do relatório da ONU de 1978 (MATOS, 1997; 

SACHS, 2002 apud SIENA; COSTA; OLIVEIRA, 2007). 

Apesar de ser uma conseqüência das preocupações expostas na Conferência de 

Estocolmo, o conceito surge formalmente com o Relatório Brundtland (MATOS, 1997 apud 

Siena, Costa & Oliveira (2007)) que propõe o desenvolvimento sustentável como um 

processo de mudança. Para Sachs (2002) apud Siena, Costa e Oliveira (2007), a Conferência 

de Estolcomo pôs a dimensão do meio ambiente na agenda internacional, influenciando o 

pensamento sobre desenvolvimento. Existiam duas posições de pensamentos extremos, essas 

posições foram descartadas e uma alternativa média surgiu entre o ecomicismo arrogante e o 

fundamentalismo ecológico: o crescimento econômico é necessário, mas ele deve ser 

socialmente receptivo e implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente. 

Conceitos e princípios de desenvolvimento sustentável têm sido desenvolvidos para 

ampliar a visão do desenvolvimento tradicional, alicerçado numa perspectiva de crescimento 
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sem a adequada consideração dos efeitos sobre a qualidade de vida, a ecologia e as 

habilidades das futuras gerações (SIENA; COSTA; OLIVEIRA, 2007). 

A sustentabilidade ecológica do desenvolvimento refere-se à base física do processo 

de crescimento e tem como objetivo preservar o potencial do capital natura na sua produção 

de recursos renováveis, limitar o uso de recursos não-renováveis e intensificar a pesquisa para 

obter tecnologias de baixo teor de resíduos e definição normas para adequada proteção 

ambiental (SACHS, 2002; GUIMARÃES, 1997 apud SIENA; COSTA; OLIVEIRA, 2007). 

Num primeiro momento, o desenvolvimento sustentável foi utilizado como palavra 

de ordem da militância ecológica. Posteriormente, passou a expressar um ideário e interesses 

políticos e econômicos. Recentemente, começa a receber a atenção científica devido à 

necessidade de desenvolver mecanismos operacionais para o conceito. 

Para Deponti e Almeida (2002), sustentabilidade vem do latim sustentare que 

significa suster, suportar, conservar em bom estado, manter, resistir. Entende-se que um 

conceito de sustentabilidade em contextos de desenvolvimento rural englobaria as seguintes 

características ou atributos: 

1) Adaptabilidade – está relacionada com a flexibilidade do sistema. É a capacidade 

do sistema encontrar novos níveis de equilíbrio, caracterizada pelas flutuações de suas 

variáveis. 

2) Diversidade – a diversidade permite a complexidade. A diversidade possibilita a 

manutenção, em níveis favoráveis, dos benefícios proporcionados pelo sistema, ao longo do 

tempo. 

3) Eqüidade – é entendida como a capacidade do sistema de distribuir de forma justa 

os benefícios, produtos e serviços gerados, garantindo padrões mínimos de qualidade de vida 

(Nolasco, 1999 apud Deponti; Almeida (2002)).  

4) Resiliência – é a capacidade do sistema de retornar ao estado de equilíbrio ou 

manter o potencial produtivo depois de sofrer graves perturbações. Ela opera dentro de certos 

limites. Se a magnitude de uma perturbação excede a esses limites, o sistema não é capaz de 

retornar à condição inicial. Os limites da resiliência são diferentes para os sistemas distintos 

(Kageyama, 1989 apud Carvalho, 1993 apud Deponti; Almeida (2002)). 

5) Manutenção ou durabilidade – é a capacidade de conservação do sistema ao longo 

do tempo. 

6) Interação entre as dimensões – é a inter-relação e integração entre diferentes 

dimensões, como a social, a econômica, a ambiental e a cultural. 
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Então, entende-se por sustentabilidade a manutenção de um sistema ao longo do 

tempo, sendo que essa durabilidade depende de quanto maior for a adaptabilidade, a 

diversidade, a resiliência, a eqüidade do sistema e a interação entre as diferentes dimensões: 

econômica, ambiental, social e cultural. 

Uma alternativa para compreender o conceito de sustentabilidade é dado por Bossel 

(1999) apud Siena, Costa e Oliveira (2007). Ele compreende o ambiente como possuidor de 

propriedades fundamentais: para todo ambiente, existe um estado normal no qual ocorrem 

variações dentro de certos parâmetros; os recursos são limitados e nem todos estão 

disponíveis de forma contínua; processos e modelos distintos e intermitentes aparecem, 

desaparecem e permanecem no ambiente; às vezes o sistema pode ser levado para longe do 

seu estado normal devido a variações; o estado do ambiente pode mudar para outro diferente 

do estado normal; o comportamento de um ambiente pode introduzir mudanças no ambiente 

de outro sistema. 

2.4 A IMPORTÂNCIA DO RECURSO HÍDRICO 

Com o crescimento da conscientização ambiental, a valorização dos recursos naturais 

bem como a necessidade de sua preservação tem aumentado. Estratégias que possibilitem 

aprimorar a gestão de consumo de água estão surgindo diante da escassez deste recurso.  

A escassez de água é uma grande preocupação moderna, já que somente 3,5 dos 

1390 milhões de quilômetros cúbicos são de água doce e menos de 1% do total está 

disponível para o consumo humano. A alteração da relação da disponibilidade hídrica e seu 

consumo se devem a fenômenos naturais e ao crescimento populacional. 

Diante da competitividade, do aumento do custo da água e do grande custo do 

tratamento dos efluentes, muitas indústrias estão implantando sistemas de gestão ambiental, 

adotando procedimentos que diminuam o consumo de água e desenvolvendo novas 

tecnologias para a otimização deste recurso. 

Na indústria, a quantidade de água é definida pelo seu porte e a qualidade da água 

utilizada é definida pelo processo produtivo. Já que o setor industrial é um grande consumidor 

de água, é importante que o seu desenvolvimento aconteça de forma sustentável, com práticas 

de uso racional e eficiente dos recursos hídricos (CORAL et al, 2010). 

De acordo com Passos (2007), a aplicação do Gerenciamento da Água e Efluentes 

nas indústrias é fundamental para que estas contribuam para a proteção do meio ambiente. 

Este gerenciamento deve abordar as questões relacionadas ao consumo e geração de efluentes, 
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buscando aprimorar os conceitos de redução de perdas, uso racional, melhoria e alteração dos 

processos produtivos, utilização da água em cascata, alternativas de tratamento, reuso dos 

efluentes tratados e aspectos dos efluentes no meio ambiente (CORAL et al, 2010). 

A gestão da demanda de água na indústria é considerada base para a prática da 

conservação e reuso. Ela está relacionada com a utilização de fontes alternativas e a redução 

dos volumes captados através da otimização do uso de água. O plano de Conservação e Reuso 

de Água é uma ferramenta importante na promoção da utilização de água nas indústrias. Sua 

formulação deve estar baseada em quatro etapas: 

- Levantamento e compilação de dados, permitindo a identificar e quantificar a 

demanda de água; 

- Identificação das possibilidades para otimização do uso de água, visando verificar 

as perdas de recurso hídrico no processo produtivo e as possibilidades de substituir 

equipamentos existentes por outros mais modernos; 

- Determinação do potencial de reuso através de um estudo para caracterizar a 

qualidade da água utilizada no processo e o tipo de tratamento a ser empregado;  

- Aproveitamento de águas pluviais como fontes alternativas de captação. 
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3 ESTUDO DE CASO APLICADO NA MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 

3.1 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO BRASIL  

A história da indústria automobilística no Brasil iniciou-se em 1956, no estado de 

São Paulo, quando o então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira formalizou a criação 

do Geia, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, com o objetivo de estimular a 

fabricação local e não somente a montagem de veículos no Brasil. 

A implantação e desenvolvimento do setor automotivo impulsionaram o Brasil a 

mudar de patamar econômico. O País deixou de ter sua economia exclusivamente apoiada na 

agricultura e na produção de commodities primárias. Passou, de fato, a ocupar lugar no 

chamado mundo industrializado. 

Hoje, passados 50 anos, o setor automotivo instado no País festeja suas bodas de 

ouro apresentando números de fato impressionantes: são 24 diferentes montadoras abastecidas 

por mais de quinhentas empresas de autopeças. Neste período o Brasil recebeu, com as 

montadoras e seus fornecedores diretos, não apenas capacitação para a produção de veículos e 

máquinas agrícolas, mas também novos sistemas de produção e administração. 

Depois do refluxo do mercado nos anos 1980, o desafio dos anos 90 passou a ser a 

busca de avanços nas áreas de planejamento, produção, processo de manufatura, tecnologia, 

qualidade, segurança veicular ativa e passiva, design, economia e redução das emissões. Os 

investimentos em tecnologia e novos produtos, assim como os acordos internacionais, foram 

importantes para a indústria brasileira incrementar suas vendas externas. 

Atualmente, a indústria automotiva instalada no Brasil entra numa nova fase ainda 

mais ambiciosa. Além de exportar veículos e componentes para todos os continentes, passa a 

incluir também serviços de engenharia em sua pauta de exportações. Hoje a engenharia 

automotiva brasileira é reconhecida em todo o mundo: o Brasil tem hoje um complexo 

automotivo forte e inserido internacionalmente.  

3.2 CARACTERÍSTICAS DA MERCEDES-BENZ 

A divisão interna da Mercedes-Benz do Brasil Ltda. 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; 
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 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; 

 Inbound – Programação e Abastecimento de Materiais; 

 Documentação Técnica; 

 Exportação; 

 Compras de Materiais e Serviços; 

 Planejamento Programação e Controle da Produção. 

H – Recursos Humanos JdF; 

 Administração e remuneração de pessoal 

 Desenvolvimento de competências 

A/FC – Financeiro e Controlling JdF; 

 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 

 Sistema de Produção Juiz de Fora 

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 são montadas inicialmente, dando origem à carroçaria bruta. 
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Com 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 

propriamente dito de acordo com o pedido do cliente. Durante todo o processo de montagem 

do carro são feitas várias inspeções e medições para assegurar o padrão de qualidade 

Mercedes-Benz. 

Suas áreas produtivas são mostradas na Fotografia 01: 

 
Fotografia 1 - Vista aérea da fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de Fora 

Fonte: Arquivo de fotos Mercedes-Benz (2010) 
 

A missão da Mercedes-Benz é ser reconhecida como uma fabricante/ fornecedora 

mundial de veículos comerciais, automóveis, agregados, componentes e serviços.  

Para se obter uma descrição simples e facilmente compreensível dos processos e, 

como são formados, implementados e mantidos na empresa; todas as unidades da marca 

Mercedes-Benz utilizam um sistema de produção, sendo denominado na unidade de Juiz de 

Fora de SPJ – Sistema de Produção de Juiz de Fora. Para que haja a padronização do 

funcionamento da fábrica, este sistema tem que contar com o envolvimento de todos os 

colaboradores e executivos da empresa. 
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A empresa conta com um sistema de gestão integrado (IMS) para melhoria contínua, 

que envolve as normas: ISO/TS 16949:2002 sobre qualidade, ISO 14001:2004 sobre meio 

ambiente, OHSAS 18001:1999 sobre segurança do trabalho e os princípios e métodos do SPJ. 

De acordo com o Desenho 3, o IMS está apoiado no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-

Act), tendo como ‘inputs’ do processo, os requisitos e expectativa dos acionistas, clientes, 

mercados e sociedade, e ‘outputs’, a fidelidade e satisfação dos acionistas, clientes, mercados 

e sociedade. Na fase ‘D’ do ciclo PDCA são realizados alguns processos como: análise do 

mercado, desenvolvimento do produto, dos fornecedores e do processo, programação da 

produção, fabricação do produto, entrega, vendas e pós-vendas e reciclagem. Todo esse 

processo está apoiado nos recursos humanos, serviços de apoio e finanças. 
 

 
Desenho 3 – Sistema de Gestão Daimler 

Fonte: Intranet Daimler do Brasil Ltda (2010) 
 

3.3 O SETOR DE PINTURA 

O setor de pintura é composto por duas grandes áreas: Tratamento de superfícies 

(também chamada de Corrosão) e Decklack. 

A etapa de pré-tratamento trata-se da limpeza da superfície das carrocerias, 

removendo os resíduos graxos e metálicos e da aplicação de uma camada de fosfato na 

superfície das carrocerias, protegendo-a contra a corrosão e permitindo uma boa base para a 
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camada de tinta. O equipamento utilizado é formado por dez tanques, sendo quatro de imersão, 

e um túnel de processo com anéis de spray, o que determina as dez zonas do processo. 

A Zona 1 (Pré-desengraxe) tem a finalidade de remover a sujidade da superfície da 

carroceria deixada pelo processo de funilaria, tais como resíduos graxos, resíduos de lixa e 

solda, pelo efeito mecânico produzido nos bicos de spray e efeito químico de solvência 

produzido pelo banho aquecido. Durante a produção o banho é mantido em constante 

recirculação pelo spray, com captação pelo tanque ressaltado. Periodicamente ocorre uma 

descarga dos sólidos, do separador e do funil do tanque. O óleo removido das carrocerias, 

passa a ser um contaminante do banho e para sua eliminação, um fluxo constante de líquido é 

enviado para um equipamento de ultrafiltração situado na área de tratamento de efluente, onde 

é feita a separação água/óleo.  

A Zona 2 (Pré-desengraxe) complementa a remoção da sujidade, da superfície das 

carrocerias, deixada pelo processo de funilaria, remanescente da zona anterior, tais como 

resíduos de produtos graxos, resíduos de lixa e solda, pelo efeito mecânico produzido nos 

bicos de spray e efeito químico de solvência produzido pelo banho aquecido. Durante a 

produção o banho é mantido em constante recirculação pelo spray, com captação pelo tanque 

ressaltado. Periodicamente ocorre uma descarga dos sólidos do separador e do funil do tanque.  

A Zona 3 (Desengraxe) complementa o processo anterior de desengraxe, removendo 

resíduos graxos remanescentes, pelo efeito de solvência e penetração do líquido, pela imersão 

no banho aquecido. Durante a produção o banho é mantido em constante recirculação pelo 

spray, com captação pelo tanque ressaltado. Periodicamente ocorre uma descarga dos sólidos 

do separador e do funil do tanque.  

A Zona 4 (Enxágüe) remove os resíduos de desengraxe da zona anterior, pelo efeito 

de enxágüe produzido no spray de água potável em recirculação. Durante a produção o banho 

é mantido em constante recirculação para spray, com captação pelo tanque ressaltado. 

Durante a produção um fluxo de líquido do estágio seguinte, vem para este tanque, enquanto 

um volume equivalente do banho é descartado para o tratamento de efluentes, promovendo 

assim uma renovação constante do banho. 

A Zona 5 (Enxágüe) tem como objetivo remover os resíduos de desengraxante 

remanescentes da zona anterior, pelo efeito de enxágüe produzido nos spray de água potável 

em recirculação. Durante a produção o banho e mantido em constante para spray com 

captação pelo tanque ressaltado. Somente durante a passagem da carroceria o anel de spray é 

acionado e assim, um fluxo de líquido da zona seguinte, vem para este tanque, enquanto um 



33 

volume equivalente do banho é bombeado para a zona anterior, promovendo assim uma 

renovação constante do banho. 

A Zona 6 (Ativação) prepara a superfície das carrocerias, depositando uma camada 

de cristais fortemente aderidos, para favorecer a formação da camada de fosfato no banho 

seguinte. Durante a produção o banho é mantido em constante recirculação na primeira 

bateria de spray e para os bicos de fundo do tanque com captação pelo tanque ressaltado. O 

segundo anel funciona direto durante a produção e o último anel de spray é ativado somente 

durante a passagem da carroceria. 

A Zona 7 (Fosfatização) cria uma camada protetora na superfície das carrocerias, 

depositando cristais de fosfato fortemente aderidos, e propicia um substrato adequado para 

ancoragem da tinta eletroforética, mediante imersão em banho aquecido. Durante a produção 

o banho é mantido em constante recirculação para evitar sedimentação dos sólidos, passando 

pelo trocador de calor tipo placas para ser aquecido pela água quente com temperatura 

controlada sem picos. Geralmente, durante o processo, ocorre a formação de partícula sólidas 

que ficam suspensos no banho enquanto este é mantido agitado, portanto, este deve ser 

mantido ativo o máximo possível. 

A Zona 8 (Enxágüe 3) tem como finalidade remover os resíduos de fosfato da zona 

anterior, através de spray com água potável em recirculação. Durante a produção é mantido 

em constante recirculação para spray com captação pelo tanque ressaltado. 

A Zona 9 (Enxágüe 4) tem a finalidade de remover os resíduos de fosfato 

remanescentes da zona anterior, através de exposição ao spray com água potável em 

recirculação. Durante a produção o banho é mantido em constante recirculação para spray 

com captação pelo tanque ressaltado.  

A Zona 10 (Enxágüe 5) remove resíduos remanescentes da zona anterior, livrando a 

superfície das carrocerias de sais, mediante imersão em banho de água desmineralizada em 

recirculação, complementado através de spray. Durante a produção o banho é mantido em 

constante recirculação para primeira bateria de spray, para os bicos de fundo do tanque e para 

a segunda bateria de spray, com captação pelo tanque ressaltado. Como o tanque é de grandes 

dimensões um conjunto de bicos no do tanque promove a agitação do banho para evitar a 

decantação dos sólidos, os dois últimos anéis de spray são ativados somente durante a 

passagem da carroceria.  

Após passar pelo VBH, a carroceria passa por um processo conhecido como KTL, 

que consiste em uma pintura por eletrodeposição, uma etapa por imersão de tinta específica 

que através da diferença de potencial transferida pelos eletrodos, irá cobrir todas as regiões 
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metálicas da carroceria como decorrência do fluxo elétrico e deposita a resina protetiva. As 

carrocerias a serem pintadas, apoiadas sobre skids (equipamento de transporte de carroceria), 

são introduzidas no início do túnel de processo, através de uma mesa de entrada, no cabeçote 

de retorno do transportador de pêndulos e depois são abandonadas no cabeçote de 

acionamento, sobre uma mesa de saída. Após a pintura as carrocerias são conduzidas até o 

secador KTL, através de transportadores de skids, dentro do túnel de interligação. 

Existe um sistema de recirculação que funciona permanentemente para evitar a 

sedimentação dos sólidos, arrastar a superfície do banho em direção à cabeceira e uniformizar 

o banho. Durante o processo eletroforético e bombeamento ocorre desprendimento de calor 

que tende a aquecer o banho. Como este aquecimento pode leva a um fenômeno de 

coagulação e deteorização, existe um sistema de recirculação que permite o processo de 

refrigeração da tinta. 

 Durante o processo eletrofórético ocorre a formação de íons ácidos que tendem a 

abaixar o valor pH do banho de tinta, que pode levar à coagulação e conseqüente perda da 

tinta, caso ultrapasse o limite de acides estabelecido pelo fornecedor de tinta. O anolito é uma 

solução de água DI com ácido acético que circula constantemente. A medida que os íons 

ácidos vão se incorporando ao Anolito, este vai aumentando sua condutividade até atingir sua 

condutividade máxima, até atingir o valor máximo determinado, quando então é feita a adição 

de água DI virgem no tanque e ao mesmo tempo é descartado pelo transbordo uma vazão 

equivalente de Anolito para o sistema de tratamento de efluentes, até baixar novamente a 

condutividade. 

A reposição da tinta é feita de acordo com a quantidade de carrocerias produzida e 

com a análise diária de concentração de componentes no banho. As bombas de dosagem de 

pigmento, resina e ácido acético, fazem a reposição dos prodtos nas quantidade pré-

estabelecidas, automaticamente, durante o período de produção, de forma a compensar o que 

foi consumido pelo processo de pintura. 

O processo de pintura eletoforética catódica ocorre dentro da tinta quando uma 

diferença de tensão é aplicada entre o pólo negativo, constituído pelas carrocerias imersas na 

tinta, e o pólo positivo, constituído pelos eletrodos colocados dentro das células de diálise. 

Esta diferença de potencial é conseguida através de uma tensão de corrente contínua. 

A seguir, a carroceria passa por três etapas de banhos com solventes e água DI a fim 

de buscar uma característica visual uniforme, com baixa rugosidade e passa por um forno a 

gás, que em temperaturas próxima de 200º C completa a reação de cura da camada aplicada. 
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A instalação de KTL possui um sistema de renovação dos banhos em cascata do 

banho mais limpo para o mais sujo, e deste para o tanque de pintura. Desta maneira, forma-se 

um circuito fechado onde a Unidade de UF retira ultrafiltrado da tinta, que vai para os banhos 

de enxágüe e acaba voltando para o tanque de tinta. Uma parte do ultrafiltrado é descartada 

para o tratamento de efluentes, para promover uma retirada de substâncias poluentes do banho 

de tinta. 

A maior característica do sistema de pintura eletroforético é o poder de penetração, já 

que a tinta atinge cavidades profundas e partes de difícil acesso das carrocerias devido ao 

fenômeno do desvio das linhas de força do campo elétrico.  

 
Fotografia 2 – Processo de Aplicação de Verniz  

Fonte: Arquivo de Fotos Mercedes-Benz do Brasil Ltda. (2010) 
 

Após a pintura de KTL, a carroceria passa por uma verificação de superfície e segue 

para uma inspeção com relação à inclusão de sujeiras sobre a camada seca de KTL, podendo 

ser retrabalhadas (correção de defeitos de pintura) através de lixamento. Nesta etapa é 

realizado o mascaramento das regiões onde serão colados vidros, pois sobre esta camada que 

se pode obter a melhor resistência à tração. Posteriormente é feita a aplicação de PVC nas 

junções de chapas para vedar as chapas sobrepostas, evitando a penetração de poeira e 

umidade. É realizadas a limpeza da carroceria com a utilização de pano resinado para capturar 

partículas que poderão voltar a carroceria sob forma de incrustações sobre a camada úmida de 
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primer. O primer é aplicado na parte externa pela estação automática e partes internas de 

forma manual têm por finalidade fornecer uma base elástica para absorver eventuais batidas 

de pedras dando flexibilidade à camada pintada. Novamente passa por um processo de cura e 

novamente por etapa de revisão e lixamento de possíveis imperfeições. A carroceria passa por 

um processo de limpeza por um equipamento de retirada de partículas que consiste em rolos 

com penas de avestruz e sucção, que por carga estática capturam as partículas antes dos 

processos subseqüentes de aplicação de esmalte. O esmalte é a cor propriamente dita e passa 

por etapas de aplicação automática e manual. Após a evaporação da água e solventes menos 

leves no secador intermediário a carroceria segue para a aplicação de um verniz resistente a 

riscos que fornecerá além do brilho, a proteção contra a radiação ultra violeta (UVA e UVB). 

A seguir a carroceria passa por uma etapa de revisão e reparo de eventuais imperfeições 

chamada Área Branca. Por fim, é realizada a proteção das partes ocas com a aplicação de uma 

camada capilar de cera protetiva, a fim de isolar tais regiões do contato com a umidade 

concentrada por condensação. Finalizadas esta etapa, a carroceria está protegida contra a 

corrosão, com o acabamento adequado, podendo seguir para a montagem final. 

3.4 MELHORIA CONTÍNUA NA MERCEDES-BENZ 

O Sistema de Produção - SPJ da Mercedes-Benz descreve o sistema básico da 

organização de produção para todas as fabricas de automóveis da Mercedes-Benz. É uma 

orientação básica para o funcionamento da mesma de acordo com um padrão único e com a 

participação dos colaboradores. O SPJ tem as seguintes premissas: compreensão básica 

comum sobre seqüências de produção, métodos e meios de apoio; transparência através de 

padronização; garantir os objetivos de qualidade e produtividade; formar a base para o 

Programa de Melhoria Contínua. 

Com a implementação do processo de fluxo contínuo (o processo de fluxo contínuo é 

um dos princípios fundamentais do Just-In-Time), os problemas se tornam visíveis; estes 

problemas são a bússola de orientação para transformar em realidade os outros subsistemas e 

suas respectivas ferramentas e técnicas, como é observado no Desenho 4:   
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Desenho 4 – Sistema de Produção da Mercedes-Benz 

Fonte: Arquivo de Fotos Mercedes-Benz do Brasil Ltda. (2010) 
 

A qualidade e processos e produtos robustos são realizados através da aplicação de 

métodos, os quais assegurem que desde o início seja produzida qualidade, através da 

aplicação de manutenção preventiva total (TPM), e processos robustos para os meios 

operacionais; através de auditorias de processos para determinar com regularidade o grau de 

capacidade do processo; através da introdução sistemática de um sistema de gerenciamento de 

qualidade, nos EU: MQAS, QS 9000, ISO 9000; através da introdução e aplicação de ciclos 

de PDCA para o reconhecimento sistemático de falhas no local de ocorrência e da 

conseqüente eliminação da causa da falha no sistema. 

A melhoria contínua oferece um princípio básico, para que possamos continuar aptos 

a concorrer e nos transformar numa organização de aprendizado, que seja flexível o suficiente 

para nos adaptarmos às demandas dos clientes.  

Todos os funcionários de todos os níveis da empresa possuem uma função no 

processo de melhoria.  O PMC deve ocorrer de maneira integrada e sistemática, para que 

possa ser mantido e sustentado.  Isto significa, que cada um faz parte do processo e carrega 

responsabilidade pela melhoria contínua.  

A melhoria contínua se baseia em três pilares: PMC sustentado pelos funcionários 

( PMC-L), PMC  de especialistas (PMC-E) e participação individual em atividades como por 

exemplo na caixa de sugestões operacionais e verificação de instruções de trabalho padrão.  

Estas estão interligadas e se completam entre si.  
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Para esta finalidade são organizados seminários de PMC com o objetivo de servir 

como plataforma atuante, para introduzir e transformar em realidade as atividades de melhoria 

contínua.  Seminários prevêem treinamentos no local de trabalho e fornecem a experiência, de 

que melhorias importantes podem ser alcançadas em curtos períodos de tempo.  Um 

seminário PMC é realizada num grupo abrangente de funções, com a participação de 

lideranças operacionais, funcionários diretos e indiretos bem como, caso necessário, 

especialistas. Seminários de PMC deveriam ser ministrados por treinadores experientes - de 

preferencia próprios - os quais podem levar um grupo a realizar as melhorias importantes. 

O subsistema melhoria contínua é constituído de um princípio de produção: 

Eliminação de desperdícios – Melhorar Segurança, qualidade, fornecimento, custos e 

assuntos de funcionários “(S, Q, F, C, T) e  aumentar os rendimentos, enquanto elimina-se 

continuamente os “desperdícios” e reduz os tempos de permanência ou passagem na produção. 

A melhoria contínua somente pode ocorrer, se a mesma começar do topo e for 

apoiada ativamente pela liderança e todas as áreas funcionais da empresa.  Para a 

transformação em realidade das idéias de melhoria, os recursos necessários tem que ser 

colocados à disposição.  

3.5 PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE NA MERCEDES-BENZ 

A segurança de trabalho é um princípio essencial que deve sempre ser levado em 

consideração. A empresa e todos os colaboradores trabalham com consciência da 

responsabilidade social, recebendo os recursos naturais e protegendo o meio ambiente.  

A empresa considera como pontos essenciais: grande importância da segurança de 

trabalho; integração do ambiente da empresa; observação da economia e ecologia e 

reciclagem; conhecimento de responsabilidade social; cumprimento de regulamentações do 

meio ambiente; tratamento dos recursos naturais com cuidado; circuito fechado para materiais 

e materiais operacionais que põem em perigo a saúde e o meio ambiente; qualificação dos 

colaboradores em relação à consciência ecológica (água, aquecimento, ar comprimido, luz); 

atendimento das exigências da ISO 14000; periódicas realizações de auditorias ecológicas. 

Na área da Pintura, a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) é responsável por 

tratar os efluentes utilizados no processo de pintura, de forma que fique adequada 

quimicamente para ser devolvida ao meio ambiente. Em diversos processos para o tratamento 

de superfícies metálicas são gerados líquidos de tratamento usados de forma contínua ou 

descontínua, que não podem ser enviados sem tratamento para as águas ou para instalações 
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públicas de tratamento de água. O Ph desta soluções geralmente possui valores fora dos 

limites de especificação permitidos para águas efluentes, além de geralmente possuirem sais 

dissolvidos, matéria orgânica e em muitos casos metais pesados. Estas emulsões causam 

impacto ao ambiente, por isso são tratadas.            

Os efluentes provenientes do processo de fabricação são captados e armazenados em 

reservatório e são transferidos para tanques menores, onde se faz o acerto de pH. Os efluentes 

são transferidos para o tanque de Floculação, onde se faz a adição do Agente Floculante, cuja 

a finalidade é flocular as partículas em suspensão não floculadas nas etapas anteriores. 

Posteriormente, transfere-se novamente os efluentes para tanques de sedimentação, onde 

separa-se por meio de gravidade os sólidos do meio, os quais são separados e compactados 

pelo filtro prensa. A água clara é filtrada em filtros de cascalho e armazenada para ser 

reutilizada ou descartada para o meio ambiente. Em caso de reutilização faz-se uma bateria de 

testes antes de liberar a água para ser utilizada pelo processo.  

3.6 MAMP 

No contexto de exigência contínua de elevação do grau de competitividade da 

organização, a prática de análise e melhoria de processos vem a direcionar ações de modo a 

identificar deficiências nos processos, evitar desperdício, agilizar a obtenção de melhorias e 

solução de problemas. Nesse sentido, o MAMP desenvolvido, segundo Dias (2006), pelo 

Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear (IBQN), torna-se pertinente devido a sua estrutura e 

a sua robustez. 

O setor automotivo destaca-se neste cenário, uma vez que participa de forma 

expressiva da economia brasileira, desenvolvendo produtos e processos para atender o 

mercado nacional e internacional. De acordo com Slack (2002), a produção automobilística se 

enquadra na tipologia definida de processos de produção em massa por produzir bens com 

alto volume e variedade relativamente estreita. Por mais que existam composições variadas 

com a combinação das variantes disponíveis, estas não afetam o processo básico de fabricação. 

A gestão integrada do Sistema de Produção por meio do Sistema de Gestão por 

Indicadores (SGI) permite o desdobramento e execução da orientação estratégica de 

manufatura, gerando informações de suporte à análise sistemática do desempenho dos fatores 

críticos de sucesso das operações. Desta forma, o desenvolvimento de ações focadas garante 

um posicionamento adequado frente às variações do ambiente organizacional, fazendo a 

integração dos sistemas de gestão. 
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As características do SPJ, no que tange o Processo de Solução de Problemas (PSP), 

encontra-se em harmonia com os princípios do MAMP, destacados por Brasil (1999): 

satisfação total do cliente, gerência participativa, desenvolvimento humano, constância de 

propósito, melhoria contínua, gerência de processos, delegação do poder, gerência de 

informação e comunicação, garantia da qualidade e busca da excelência.  

Deste modo, conforme lista Dias (2006), podem ser considerados benefícios do 

MAMP para organização no que tange seu desenvolvimento e realização de objetivos:  

- Clareza e definição dos objetivos da organização, a fim de promover o 

compartilhamento destes com todos os colaboradores; 

- Pleno conhecimento da organização de suas atribuições favorecendo motivação a 

fim de cumpri-las; 

- Processos avaliados e constantemente melhorados; 

- Colaboradores motivados e capacitados para executar atividades e reconhecimento 

e respeito a sua dignidade e saúde; 

- Participação e comprometimento dos funcionários com a qualidade racional, 

inovação, mudança e superação de desafios; 

- Circulação rápida e correta das informações entre os funcionários; 

- Satisfação dos clientes e usuários com atuação em seus serviços e/ou produtos. 

Juran (1992) exprime a importância do controle de processo para prevenção de 

mudanças indesejáveis e adversas e solução de problemas; por sua vez, Takashina & Flores 

(1997, p. 1) afirma que “os indicadores são essenciais ao planejamento e controle dos 

processos das organizações”. Neste sentido, pode-se destacar o MAMP como uma 

metodologia que contribui para o planejamento, a estruturação, a resolução de problemas e a 

melhoria contínua, de todos os processos de trabalho considerados fundamentais para se 

alcançar o objetivo do negócio (GALVÃO, MENDONÇA, 1996). 

O MAMP é composto de etapas que vão da definição do objetivo, coleta de dados, 

análise dos mesmos, até a identificação e solução do problema. O MAMP começa com a 

definição do objetivo e, a partir deste, inicia-se a coleta de dados. Com dados coletados, pode-

se realizar uma análise dos mesmos e identificar os problemas existentes no processo, 

definindo suas causas e identificando soluções viáveis de serem implementadas. Nessa fase, é 

preciso atentar-se para a elaboração de um rigoroso planejamento de ações, de forma a evitar 

transtornos durante a implementação das mudanças necessárias. Finalmente, após a 

implementação das mudanças, avalia-se o que foi feito para verificar se as mesmas foram 

efetivas e conduziram a uma melhoria do processo. Caso isso tenha ocorrido, lista-se o que foi 
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aprendido e estabelece-se um procedimento escrito para que todas as pessoas envolvidas 

entendam a dinâmica do novo processo e possam sugerir futuras mudanças (GALVÃO, 

MENDONÇA, 1996). 

Para se aplicar métodos lógicos de análise é preciso compreender a diferença entre 

análise de problemas e tomada decisões. Dois conceitos da análise de problemas são 

evidenciados: um deles é que cada problema gera um desvio de algum padrão já definido e o 

outro é que uma mudança sem ser planejada também pode ser a causa de um problema. 

Conceitos como estes proporcionam um roteiro indicativo à direção a ser tomada na análise 

de problemas e na tomada de decisões (GALVÃO, MENDONÇA, 1996). 

O MAMP considera como fundamental o princípio da Gerência de Processos, onde o 

referencial é o Ciclo PDCA, conforme apresentado pelo Desenho 5.  

 
Desenho 5 – Ciclo de Análise e Melhoria de Processos 

Fonte: IBQN (1997) apud Dias (2006) 
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O método proposto pelo IBQN (1997) é composto de 18 passos que, devidamente 

seguidos, proporcionarão condições seguras e eficazes para um bom desempenho dos 

processos. As etapas deste método estão dispostas no Quadro 1. 

 

 
Quadro 1– Etapas MAMP 

Fonte: IBQN (1997) apud Dias (2006) (Adaptado) 
 

3.7  APLICAÇÃO DO MAMP (MÉTODO DE ANÁLISE E MELHORIA DE 
PROCESSOS) 

 Etapa 1 – Análise do Processo 

O processo de pintura automotiva estudado é considerado um dos mais modernos do 

país, sobretudo em função do seu pioneirismo na América Latina. Este utiliza pintura com 

tinta hidrossolúvel, conhecida como pintura à base d’água, oferecendo benefícios ambientais 

com relação aos sistemas com base solvente. O objetivo do processo de pintura consiste em 
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proteger a carroceria contra a corrosão, oferecendo acabamento adequado, de forma a 

viabilizar a passagem desta para a montagem final.  

A seqüência de atividades do processo de pintura, sintetizada no Desenho 6, pode ser 

descrita da seguinte forma:  

(1) Para evitar a corrosão, a carroceria segue até o processo de pintura impregnada de 

óleo. O primeiro agrupamento de processos da pintura é conhecido como pré-tratamento 

(VBH) e é composto por 10 estágios, também conhecidos como Zonas, sendo destes 4 por 

imersão e 6 por spray, conforme Quadro 2.   

 

Estágios Descrição Composição 

Zona 1 
Zona 2 
Zona 3 

Responsáveis pelo desengraxe por spray (Zona 1 e Zona 
2) e por imersão (Zona 3) 
Nestas Zonas são combinados a utilização de detergentes 
industriais, na temperatura adequada e a ação mecânica 
dos jatos (sprays). 

Potássio, Água, 
Ridoline e 
Ridosol. 

Zona 4  
Zona 5 

Compõem duas etapas de enxágüe utilizando água 
industrial e água deionizada (água DI<20), com baixa 
concentração de sais minerais. Tais etapas têm por 
objetivo retirar os materiais residuais após o desengraxe, 
garantindo a descontaminação da carroceria em processos 
subseqüentes. 

Água 
deionizada 

Zona 6 

Onde ocorre o refinamento da estrutura cristalina de sais 
de titânio que buscam, através da um banho por imersão 
de produto químico desenvolvido para tal finalidade, 
nivelar as propriedades elétricas da chapa e criar cristais 
capazes de oferecer aderência para o processo 
subseqüente, a fosfatização. 

Titânio e 
Fosfato de 
Sódio 

Zona 7 Consiste na fosfatização da carroceria, sendo a primeira 
proteção anticorrosiva efetiva da carroceria. 

Ácido 
Fosfórico, 
Zinco e 
Manganês 

Zona 8  
Zona 9 São responsáveis por enxágues idênticos às Zonas 4 e 5. Água 

deionizada. 

Zona 10 Responsável pelo banho por imersão de água DI<5 de alta 
pureza.  

Água 
deionizada. 

Quadro 2 – Descrição dos Estágios do Pré-tratamento do Processo de Pintura 
Fonte: Mercedes-Benz do Brasil Ltda. (2010) 

 

 (2) Após passar pelo VBH, a carroceria passa por um processo conhecido como 

KTL, que consiste em uma pintura por eletrodeposição. A seguir, a carroceria passa por três 

etapas de banhos ultrafiltrados e água deionizada (DI) a fim de buscar uma característica 

visual uniforme.  
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(3) Posteriormente a pintura de KTL, a carroceria passa por uma estufa de 

aquecimento (secador).  

(4) Realizada a verificação de superfície, a carroceria segue para inspeção com 

relação à inclusão de sujeiras sobre a camada seca de KTL, podendo ser retrabalhadas através 

de lixamento.  

(5) Em seguida, é feita a aplicação de PVC nas junções de chapas para vedar as 

chapas sobrepostas.  

(6) Aplica-se o primer, o esmalte e o verniz.  

(7) A carroceria passa por uma etapa de revisão.  

(8) Por fim, é realizada a proteção das partes ocas com a aplicação de uma camada 

capilar de cera protetiva.  
 

 
 

Desenho 6 – Fluxograma do processo de pintura 
Fonte: Mercedes-Benz do Brasil Ltda. (2010) 
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3.8 ANÁLISE DOS PROBLEMAS DO PROCESSO: IDENTIFICAÇÃO E 
PRIORIZAÇÃO 

Diariamente, algumas medições são feitas em todas as Zonas da área de pré-

tratamento (Quadro 3) para controlar alguns fatores dos fluídos: nas Zonas 1, 2 e 3 verifica-se 

o PH e a concentração do banho; nas Zonas 4, 5 e 8 mede-se o PH e a condutividade; na Zona 

6 controla-se o teor de titânio, o PH, a condutividade e a concentração do banho; na Zona 7 

verifica-se a acidez total e o teor de metais (zinco, manganês e níquel); e nas Zonas 9 e 10 

mede-se a condutividade. 

A partir da análise dos valores de condutividade das Zonas 4 e 5, observou-se que 

havia uma anormalidade no processo: a condutividade destas Zonas alcançavam valores em 

regime de produção fora dos limites de especificação. Os valores da condutividade das Zonas 

4 e 5 podem ser observados nos Gráficos 1 e 2, respectivamente. 
 

 
Gráfico 1 – Condutividade da Zona 4 

Fonte: Autor 
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Gráfico 2 – Condutividade da Zona 5              

Fonte: Autor 
 

O limite de condutividade da Zona 4 é 2200µs e da Zona 5 é 2000µs. Observa-se nos 

Desenhos 7 e 8 que existem valores fora do limite de especificação. Esta situação acarretava 

em uma reação com a carroceria gerando sais, por conseqüência, um aspecto de sujeira. Além 

disso, no que tange o processo produtivo, esta anormalidade provocava paradas de produção, 

descarte do banho e posterior renovação do mesmo. Desta forma, atrasos eram provocados, 

uma vez que este transtorno na linha não era programado.  

 

 Etapa 2 – Melhoria do processo: soluções 

Na área da pintura existe uma renovação automática dos tanques, chamado sistema 

cascata.  Devido ao processo de exaustão (inerente ao processo), a Zona 1 perde água por 

evaporação e emite para o meio ambiente em média 850 litros/hora.  

Os Desenhos 7 e 8 representam o fluxo de água nos 10 Estágios do processo de pré-

tratamento, bem como seu sistema de renovação conhecido como “cascata”, alimentado pela 

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).  

De acordo com o Desenho 7, é possível observar que existe um sistema fechado, no 

qual a Zona 1 envia fluido para a Zona 2 (linha de retorno) via tanque B14. O tanque B14 

recebe também fluido da Zona 3. A Zona 4 envia fluido para as Zonas 1 e 3 e para o tanque 

B181. A Zona 6 envia fluido para as Zona 5, a Zona 5 envia para a Zona 4 e esta envia para 
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Zona 1. Os resíduos gerados no tanque B 181 são enviados para a ETE. A mesma ETE 

fornece fluido com baixa condutividade (<20) para as Zonas.  

Conforme ilustrado pelo Desenho 8, verifica-se que existe um sistema fechado, no 

qual a Zona 10 envia fluido para a Zona 8, esta envia para o tanque B182, este envia para a 

ETE. Entre as Zonas 9 e 10, também, existe um sistema fechado. A água que recircula, volta à 

ETE (leito mixto) onde passa pelas colunas aniônicas e catiônicas, A e C, baixando-se assim a 

condutividade. 
 

 
Desenho 7 – Layout VBH (Zona 1 a 6) 

Fonte: Mercedes-Benz do Brasil Ltda. (2010) 
 

 
Desenho 8 – Layout VBH (Zonas 8 a 10) 

Fonte: Mercedes-Benz do Brasil Ltda. (2010) 
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Foi identificado que o sistema de renovação de água não estava funcionando porque 

as porcentagens do nível do tanque estavam incorretas.  

Existem níveis ótimos de balanceamento para cada Zona da área de pré-tratamento 

para que não haja formação de sujeira, causando, conseqüentemente, retrabalho através do 

lixamento das carrocerias. Além disso, o volume correto das Zonas evita a alta condutividade 

do fluido podendo provocar a coagulação da tinta no processo de KTL. 

O volume ideal da Zona 4 é 85% à 95% do seu volume total. Porém, quando a Zona 

4 ficava com 79% do seu volume cheio, a água era liberada para o tanque B181, através de 

um dreno, como indicado na Figura 11. Desta forma, o sistema de circulação automático não 

funcionava pois a Zona 4 nunca chegava ao volume ideal, exigindo a troca manual dos 

tanques. Além disso, à medida que os carros passavam nas zonas, sua condutividade 

aumentava, já que o fluido não era trocado. Desta forma, foi necessário a mudança do 

intervalo do seu volume ideal, passando para 74% à 78% do seu volume total, feita atravé de 

mudança de dados do sistema. De modo análogo, o volume do tanque 5, que está diretamente 

ligado à zona 4 através do fornecimento de fluido para a mesma, também precisou ser 

alterado. Anteriormente seu volume ideal era de 70% à 85% e passou para o intervalo de 80% 

a 85% do seu volume total. 

 

 Etapa 3 – Melhoria do processo: planejamento da implantação 

Para a implantação do projeto, algumas reuniões foram feitas para estudar o 

problema e propor as soluções. Depois de discutir as soluções, foi analisado como elas seriam 

implantadas. A mudança do volume e freqüência de troca dos tanques foi monitorada, 

analisando se esta solução não implicaria em alterações no processo e se a condutividade iria 

atender aos limites de especificação. 

 

 Etapa 4 – Melhoria do processo: implantação, avaliação e análise da implantação 

As trocas dos tanques são feitas para limpeza e renovação dos banhos e para manter a 

condutividade dentro do especificado. Anteriormente, esta troca era feita com alta freqüência, 

como medida preventiva, já que a condutividade chegava com valores próximos ao limite em 

um curto intervalo de tempo (semanal).  

Com o balanceamento dos níveis dos tanques e cascatas foi possível estender a 

freqüência da troca das Zonas 4, 5 e 9. Apenas estas Zonas sofreram alterações na freqüência 

de troca porque eram potenciais a ser melhorados devido ao balanceamento das cascatas e por 
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terem a condutividade como parâmetro principal de controle. Nas outras Zonas existem 

muitos itens de controle. 

Como pode ser observado no Quadro 3, houve uma redução na freqüência da troca 

do fluido das Zonas 4, 5 e 9, fazendo com que os valores de condutividade das Zonas 4 e 5 

ficassem dentro do limite especificado. O limite de condutividade da Zona 4 é 2200µs e da 

Zona 5 é 2000µs. Estas melhorias podem ser visualizadas nos Gráficos 3 e 4 segundo as quais 

os valores atendem aos limites de especificação. 

 

Antes Depois 

Local Volume (m³) Freqüência Total 
Mensal Volume (m³) Frequência Total 

Mensal Δ 

Zona 4 5,5 Semanal 22,0 4,0 Mensal 4,0 
Zona 5 5,5 Semanal 22,0 4,0 Mensal 4,0 

Zona 9 4,0 Semanal 16,0 4,0 Bimestral 
4/8 *4 2,0 

Total 60,0 Total 10,0 

50,0 

Fonte: Autores 
Quadro 3 – Resultados das trocas de Zona 4, 5 e 9 

Fonte: Autor 
 

 
Gráfico 3 – Condutividade da Zona 4 

Fonte: Autor 
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Gráfico 4 – Condutividade da Zona 5 

Fonte: Autor 
 

Após o ajuste feito, para manter o equilíbrio do sistema, identificou-se como ponto 

de melhoria a diminuição dos volumes da cascata da Zona 6 e da Zona 10, reduzindo também 

o consumo de água em 1,04 m³/dia, como mostra o Quadro 4. Isto impactou nas outras zonas 

que estão ligadas à estas devido ao sistema cascata. 

Antes Depois 
Local Volume Volume Δ 

Zona 6 1200 l/h= 51 
l/carroceria 

65 x 51 = 
3,31 

m³/dia 

1000 l/h= 
43 

l/carroceria 

65 x 43 = 
2,79 m³/dia 

Zona 10 
1000 l/h=  43 
l/carroceria 

65 x 43 = 
2,79 

m³/dia 

800 l/h= 35 
l/carroceria 

65 x 35 = 
2,27 m³/dia 

Total 6,1 m³/dia Total 5,06 m³/dia 

1,04 m³/dia 

Quadro 4– Resultados das trocas de Zona 6 e 10 
Fonte: Autor 

 

Além disso, com a modificação feita no volume ideal da Zona 4, observou-se que seu 

dreno poderia ser fechado, evitando a drenagem para B181. Esta Zona, mesmo com seu 

volume ideal de 74% a 78% e seu dreno com 79%, ainda perdia água por ter ligação com a 

Zona 5. Com isso, o consumo de água reduziu ainda mais, passando de um consumo médio 

diário de 5,15 m³ para 2,16 m³, como pode ser observado no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Condutividade da Zona 5  
Fonte: Autor 

 
No ano de 2008, foi aplicado a ferramenta Lean Sigma na área da pintura visando 

reduzir o consumo de água por carro produzido. Com a utilização desta ferramenta, o 

consumo de água que antes era de, em média, 1200 litros/carro, reduziu para 750 litros/carro. 

Porém, mesmo assim o consumo estava alto, se comparado ao valor recomendado pela norma 

projeto de fábrica, que é de 400 litros/carro. Com as ações que foram implantadas, o consumo 

de água por carro passou de 750 litros/carro para, um valor médio de 390 litros/carro, o que 

equivale a uma redução de 48%, como pode ser observado no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Volume médio tratado na ETE 

Fonte: Autor 
 

Fazendo uma análise geral das melhorias implantadas e somando todas as 

contribuições com relação à utilização de recurso hídrico, identifica-se uma redução de 

consumo mensal de 155,2 m³/mês, como pode ser observado no Quadro 5. 

 
Antes Depois 

Local Freq. Vol. 

Total(m³) 

Vol (m³) Freq. Vol. 

Total(m³) 

Vol (m³) ΔMensal (m³) 

Zonas Semanal 60,0  Mensal 10,0  50,0 

Cascata   1,2   1,0 10,4 

Cascata 

Zona 8 

  1,0   0,8 10,4 

Dreno 

Zona 4 

  5,15   2,16 59,8 

Zona 6 3 Sem    4 Sem  23,6 

Total (m³) 155,2 

Quadro 5 – Redução de consumo de água total por mês 
Fonte: Autor 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto iniciou com a definição de um objetivo, sendo este a normatização dos 

valores de condutividade dos fluidos das Zonas 4 e 5. Para a identificação da causa do 

problema, foi feito um estudo sobre o processo, bem como a coleta e análise de dados. A 

partir disso, pôde-se verificar uma solução viável a ser implantada. Posteriormente, avaliou-se 

as mudanças do processo com a implementação das ações. 

Mediante a implantação das soluções, as informações foram disseminadas por meio de 

revisão e alteração dos procedimentos executivos que contém a descrição das atividades e dos 

anexos. Não houve treinamento porque foi considerado que os colaboradores já estavam aptos 

a realizar a tarefa. Deste modo, apenas os parâmetros das atividades foram modificados. 

Além da solução do problema, os valores das condutividades dos tanques das Zonas 

4 e 5 foram normalizados, sendo colocados dentro do limite de especificação, além da 

redução de retrabalho com lixamento diante da diminuição de sujeira. 

Além da solução do problema principal, a aplicação da melhoria contínua 

possibilitou a implantação de outras ações ligadas ao conceito de PmaisL. Depois de váiras 

ações objetivando a economia de recurso hídrico, houve uma redução de 48% de volume de 

água tratada na ETE. Além disso, os custos de neutralização/tratamento reduziram já que este 

é conseqüência do volume de água. Houve ainda um aumento da disponibilidade da instalação 

da ETE e diminuição do tempo de limpeza. Com a diminuição do volume de água a ser 

tratada, houve também uma economia de produtos químicos utilizados no processo de 

neutralização tais como soda cáustica, ácido clorídrico, entre outros. Isso gerou, 

consequentemente, uma menor quantidade na geração do “resíduo lodo de ETE”. O custo de 

co-processamento destes resíduos são altos, já que precisam ser incinerados. 

Foi identificada outra oportunidade de melhoria: a mudança do Takt Time (Tempo 

gasto para produzir uma carroceria) de produção. Para a produção de 65 carrocerias/dia, a 

utilização da capacidade é de 20 unidades/hora, o que representa 3,15 minutos/carroceria. 

Porém, a capacidade real gasta 5,57 minutos/ carroceria. O Gráfico 7 mostra os valores de 

tempo no processamento do carro, bem como o tempo médio deste processamento que é de 

5,50 e a capacidade ótima de 3 minutos/carroceria . Fazendo alguns ajustes nas trocas de skids 

dos carros, o tempo gasto de na produção seria reduzido em 2,42 minutos/ carroceria, o que 

representa 45% de ociosidade do processo. Esta mudança implicaria na troca de skids em takt, 

pois os valores são diferentes na montagem bruta e na pintura: na bruta é de aproximadamente 

6 min/carroceria e na pintura é de 3min/carroceria; e conseqüentemente geraria a necessidade 
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de duas pessoas para fazer a troca manual. Apesar dos benefícios que estas ações gerariam, 

como a redução do tempo de processamento do sistema, reduzindo o desgaste dos banhos e 

gerando economia de gás natural e energia elétrica, o projeto não foi implantado, pois a 

empresa não tinha interesse em fazer investimentos diante da nova proposta de finalizar a 

produção de carros para iniciar a produção de caminhões. 

 

 
Gráfico 7 – Volume médio tratado na ETE 

Fonte: Autor 
 

Durante o desenvolvimento do estudo e aplicação do MAMP, alguns fatores foram 

considerados fragilidades do projeto, como por exemplo: o funcionamento das válvulas 

solenóides era inconstante, ocasionando o desequilíbrio do sistema de cascata e o Phmetro da 

Zona 6 possuía problema de manutenção, fazendo leituras de valores diferentes da leitura do 

equipamento do laboratório (os valores eram discrepantes). Ao longo das etapas do MAMP, 

estes fatores foram tratados. 

Pela análise dos conceitos e resultados apresentados pode-se concluir que a utilização 

do MAMP foi pertinente. É importante destacar que o projeto normalizou os valores de 

condutividade e reduziu o consumo de água da empresa, gerando redução dos seus custos e do 

impacto ambiental. Portanto, este trabalho propiciou a percepção, de que a implantação de 

melhoria contínua ligada aos princípios da sustentabilidade e produção mais limpa pode gerar 

benefícios à empresa.  
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