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RESUMO 

O presente trabalho busca expor as principais características do processo de melhoria contínua 

da produção baseando-se na aplicação estruturada dos conceitos da Filosofia Kaizen. Com 

base no suporte teórico sobre o tema, descreveremos o funcionamento desta filosofia e 

apresentaremos uma aplicação prática, com um estudo de caso sobre a readequação dos 

recursos produtivos em parte do processo de fabricação, mais precisamente, no setor de 

Montagem de Acabamento, na Mercedes-Benz do Brasil, Unidade de Juiz de Fora. Este 

estudo foi realizado no período em que a planta ainda estava incorporada ao seguimento de 

automóveis. Dentre os resultados apresentados, verificou-se que o procedimento estruturado 

denominado Evento Kaizen, na Mercedes-Benz, padronizou o processo para o 

desenvolvimento do mesmo, facilitando sua aplicação e contribuindo para a disseminação de 

uma mentalidade de melhoria contínua na cultura da fábrica.  

 

Palavras-chave: Filosofia Kaizen. Melhoria Contínua. Evento Kaizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper presents the main features of the continuous improvement process of the 

production based on the structured application of the concepts of Kaizen Philosophy. Based 

on the theoretical support about this issue, we describe the operation of this Philosophy and 

present their practical application, with a case study about the upgrading of productive 

resources in part of the manufacturing process, more precisely, in the industry mount finish of 

the Mercedes-Benz, Brazil, Unit of Juiz de Fora. This study was conducted in a period in 

which the plan was incorporated into the auto industry. Among the results, it was found that 

the structured procedure called Kaizen Event, at Mercedes-Benz, has standardized the process 

for its development, facilitating their implementation and contributing to the spread of the 

mindset of continuous improvement in the culture of the industry.  

 

Keywords: Kaizen Philosophy. Continuous Improvement. Kaizen Event. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A constante mudança da economia e a acirrada concorrência do mercado obrigam 

as corporações a se atualizar e buscar estratégias que assegurem sua sobrevivência e 

desenvolvimento no mercado. Utilizado em muitas corporações ao redor do mundo, o Kaizen 

é uma Filosofia que ficou mundialmente conhecida por sua intensa aplicação pelo Sistema 

Toyota de Produção que se baseava em esforços contínuos para melhoria do sistema. Pode-se 

dizer que a Filosofia prima pela busca de resultados otimizados nos processos através da 

eliminação de desperdícios e se apoia na motivação e criatividade dos colaboradores para 

melhorar a prática de seus processos.  

As organizações têm que se adaptar ao ambiente externo e se capacitar para um 

trabalho perfeito de planejamento visando projeções futuras, considerando fortemente o 

cliente com todas as suas exigências e necessidades, o mercado, seus colaboradores e 

produtos.  

Para manter a satisfação dos clientes, as empresas devem aprender a projetar e 

oferecer produtos que possam ser elaborados com qualidade, buscando sempre a minimização 

de erros e a eliminação de desperdícios. Desta forma, torna-se necessário a utilização de 

ferramentas e estratégias que possam colaborar para que ela alcance sucesso em seus 

processos e produtos finais.  

É a partir dessa preocupação em conseguir produtos livres de defeitos e 

confiáveis, entrega rápida e baixo custo de produção que destaca-se o Kaizen, uma ferramenta 

de melhoria contínua, que não exige grandes investimentos para sua aplicação, mas contínuo 

esforço e empenho. (RADHARAMANAN, GODOY e WATANABE, 1996) 

Tem sido muito comum a adoção deste método nas empresas como uma forma 

sistemática para introdução dos conceitos e práticas enxutas, de forma a garantir um bom 

planejamento, execução, acompanhamento e aprimoramento dos mesmos (SILVA et al. 

2008). 

Dentre estas empresas temos a Mercedes-Benz, que iniciou sua história há mais 

de um século na Alemanha, quando Gottlieb Daimler (1834-1900) e Karl Benz (1844-1929) 

desenvolveram os primeiros veículos motorizados da história em 1886.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A relevância de um estudo sobre a Filosofia Kaizen deve-se ao fato de que esta é 

amplamente aplicada no Sistema Toyota de Produção, que se baseia em esforços contínuos 

para melhoria do sistema. 

Dentre os princípios que norteiam esta Filosofia, temos a eliminação do 

desperdício, melhorias graduais e contínuas, envolvimento de todos os funcionários da 

empresa, baixo custo, aplicabilidade expandida a todas as empresas, transparência do 

processo, etc. 

A oportunidade de acompanhamento e participação como membro da equipe do 

Evento Kaizen ocorrido na empresa Mercedes-Benz do Brasil, Unidade de Juiz de Fora, que 

adota esta prática, foram essenciais e motivadores para a escolha do tema. 

Tendo em vista os pontos fortes e fracos do Kaizen, buscaremos através de um 

estudo de caso do setor de Montagem de Acabamento demonstrar a eficácia da utilização 

desta ferramenta, com base nos resultados alcançados. 

A escolha do campo de pesquisa deve-se ao fato de que a empresa Mercedes-Benz 

de Juiz de Fora conta com um sistema de gestão integrado, IMS, (Integrated Management 

System) que busca a melhoria contínua, que envolve as normas: ISO/TS 16949:2002 

(qualidade), ISO 14001:2004 (meio ambiente), OHSAS 18001:1999 (segurança do trabalho) e 

os princípios e métodos do SPJ (Sistema de Produção Juiz de Fora). 

Esta fábrica tem uma filosofia de produção em conformidade com as mais 

modernas empregadas na indústria automobilística. Derivado do Sistema Toyota de Produção, 

o Sistema de Produção Juiz de Fora, SPJ, descreve o sistema básico da organização de 

produção. É uma orientação básica para o funcionamento da empresa de acordo com um 

padrão único e com a participação dos Colaboradores. O SPJ possui as seguintes premissas: 

Compreensão básica comum sobre sequencias de produção, métodos e meios de apoio; 

Transparência através de padronização; Garantia dos objetivos de qualidade e produtividade; 

Formação da base para o Programa de Melhoria Contínua. 

O Kaizen começou a ser utilizado na Mercedes-Benz do Brasil, unidade de Juiz de 

Fora, no ano de 2000, com a supervisão da empresa TBM Consulting Group – Time Based 

Management, administração baseada no tempo.  
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1.3   DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

O Sistema de Produção da Mercedes-Benz, de Juiz de Fora, é estruturado a partir 

de cinco blocos principais: infra-estrutura humana; padronização; foco na qualidade e 

produtos/processos robustos; just-in-time; e melhoria contínua.  

Estes blocos são divididos em 15 subgrupos que finalmente classificam as 92 

ferramentas que compõem o sistema de produção. Os colaboradores da empresa devem ser 

treinados a estarem focados na obtenção de uma qualidade superior e buscar a melhoria 

contínua. O SPJ se utiliza destes recursos na fabricação dos automóveis, pois ele permite a 

fabricação de um produto com sucesso. 

As áreas produtivas da Mercedes-Benz são: Montagem Bruta, Pintura e 

Montagem Final. Nesta última existem diversas pré-montagens ao lado da linha principal, que 

abastecem a mesma com peças prontas para serem montadas no veículo. Outra característica 

comum são os comissionamentos e sequenciamentos de peças, necessários em função da 

existência de muitos opcionais. Aí também é agregado todo o acabamento interno do veículo, 

além da montagem mecânica e das revisões mecânica e final.  

Deteremos nossa atenção à aplicação do Kaizen nesta última área produtiva, mais 

especificamente na área de Montagem de Acabamento, cujo escopo são os Processos de 

melhoria contínua e Solução de problemas e o Monitoramento do processo. 

Cabe ressaltar que o trabalho foi desenvolvido quando a empresa ainda produzia 

automóveis de passeio. Atualmente, a unidade de Juiz de Fora fabrica caminhões leves e 

pesados. 

1.4   OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma aplicação prática da 

Filosofia Kaizen na Mercedes-Benz do Brasil, unidade de Juiz de Fora, baseada em um estudo 

de caso sobre a readequação dos recursos produtivos em parte do processo de fabricação, mais 

precisamente, no setor de Montagem de Acabamento.  
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1.5 METODOLOGIA 

A pesquisa contou, primeiramente, com o levantamento e a análise do referencial 

teórico sobre o tema. Para o estudo de caso, referente ao Evento Kaizen na empresa 

Mercedes-Benz do Brasil, unidade de Juiz de Fora, houve participação ativa do pesquisador, 

que buscou analisar e descrever todas as etapas de aplicação deste processo na empresa, 

apresentando alguns resultados alcançados nesse processo: 

 

• Participação ativa na primeira etapa analisada, que foi a de definição dos temas 

de melhoria a serem trabalhados no Kaizen; 

• Análise do “Questionário Padrão”, onde constam dados relevantes sobre o 

Kaizen a ser desenvolvido, como, o tema a ser trabalhado, a data programada para 

o desenvolvimento do mesmo, a equipe participante, os objetivos a serem 

trabalhados juntamente com as metas pré-definidas;  

• Entrevista não estruturada com as áreas responsáveis pela coordenação dos 

Projetos Kaizen da fábrica sobre o processo de avaliação do tema proposto; 

• Participação na escolha da equipe Kaizen; 

• Levantamento e análise das informações sobre as regras do Kaizen, contidas 

em um material de orientação para o desenvolvimento das atividades durante o 

Evento de Melhoria Contínua; 

• Participação e observação das atividades pertinentes ao Evento Kaizen, onde é 

desenvolvido pela equipe o tema proposto pela área solicitante; 

• Levantamento de dados sobre a área e tudo que será necessário para que o 

trabalho possa ser desenvolvido com qualidade.  

• Análise das ações e realização do brainstorming, junto com a equipe no 

levantamento de ideias e ações para o alcance dos objetivos e metas propostos.  

• Participação no Evento final e na apresentação, junto com a equipe, de todo o 

trabalho efetuado para o alcance das metas juntamente com os resultados 

alcançados ao corpo gerencial da empresa.  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho possui quatro capítulos e está estruturado da seguinte forma: 
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O capítulo 1 corresponde à parte introdutória e apresenta as justificativas, o 

escopo, a formulação de hipóteses, os objetivos e a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho. 

O capítulo 2 consiste na fundamentação teórica do TCC, partindo de conceitos de 

Sistema de Produção, Produção Enxuta (Pensamento Enxuto, tipos de desperdícios no 

processo) e definição e descrição da Filosofia Kaizen.  

Os capítulos 3 e 4 dedicam-se ao estudo de caso, com a descrição do método de 

aplicação da Filosofia Kaizen utilizado pela empresa e a apresentação da prática de um 

Kaizen desenvolvido na organização com a demonstração dos resultados obtidos.  

E, por último, estão as considerações finais, demonstrando a importância e a 

eficiência da aplicação da Filosofia Kaizen, baseada nos ganhos qualitativos e quantitativos. 
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2    REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

Durante quase dois séculos, vários modelos produtivos foram aplicados nas 

organizações. Entretanto, por volta de 1949, começou a ser definido um modelo que mais 

tarde, nos anos 70 e em plena “Crise do Petróleo” e da economia mundial, manteve a Toyota 

Motor Company com lucros maiores que os de seus concorrentes - o Sistema Toyota de 

Produção (OHNO, 1997). 

Segundo Liker (2005, p. 28), há 14 princípios que constituem o modelo Toyota e 

estão divididos em quatro categorias iniciadas com a letra “P”: Philosophy (Filosofia), 

Process (Processo), People/Partners (funcionários e parceiros) e Problem Solving (Solução 

de Problemas). A Figura 1 abaixo ilustra esses princípios. 

 

 
 

 

Figura 1: "4 Ps" do Modelo Toyota, segundo Liker - 2005 

 

No final dos anos 80, surge um termo genérico para o Sistema Toyota de 

Produção - Lean Manufacturing para definir um sistema de manufatura flexível, ágil, 
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inovador e eficiente, e que emprega máquinas automatizadas e em menor número para 

produzir altos volumes de produtos em grandes variedades, focando a redução de estoques, a 

formação de empregados qualificados e versáteis, o trabalho em equipe, a prevenção de 

ocorrências de falhas e perdas e o relacionamento de cooperação em longo prazo com 

fornecedores. (SHINGO, 1996). 

O sistema Toyota de Produção, por representar uma forma de produzir mais com 

cada vez menos, foi denominado produção enxuta (Lean Production ou Lean Manufacturing) 

por Womack e Jones, em seu livro “A máquina que mudou o mundo”, um estudo sobre a 

indústria automobilística mundial realizado nos anos 80 pelo Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), que chamou a atenção de empresas de diversos setores. 

Embora haja concordância entre autores e especialistas acerca da aplicabilidade da 

Produção Enxuta em qualquer tipo de empresa, a base referencial disponível na literatura 

sobre Produção Enxuta é predominantemente focada nos casos dos processos produtivos 

seriados da indústria automobilística.  

Dentre as definições da filosofia de Produção Enxuta, pode-se destacar três, 

conforme apresentado a seguir. 

 Para Ohno (1997, p.1) “A eliminação de desperdícios e elementos desnecessários 

a fim de reduzir custos; a idéia básica é produzir apenas o necessário, no momento necessário 

e na quantidade requerida”.  

     Segundo Shinohara (1988): 

 

A busca de uma tecnologia de produção que utilize a menor quantidade de 
equipamentos e mão-de-obra para produzir bens sem defeitos no menor 
tempo possível, com o mínimo de unidades intermediárias, entendendo como 
desperdício todo e qualquer elemento que não contribua para o atendimento 
da qualidade, preço ou prazo requeridos pelo cliente. Eliminar todo 
desperdício através de esforços concentrados da administração, pesquisa e 
desenvolvimento, produção, distribuição e todos os departamentos da 
companhia. (SHINOHARA, 1988) 
 

 

Para Womack (1992): 

 

A de conferir o máximo número de funções e responsabilidades a todos os 
trabalhadores que adicionam valor ao produto na linha, e a de adotar um 
sistema de tratamento de defeitos imediatamente acionado a cada problema 
identificado, capaz de alcançar a sua causa raiz. (WOMACK, 1992) 
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2.2 OS DESPERDÍCIOS CLÁSSICOS DO PROCESSO PRODUTIVO 

Na visão de Ohno (1997) a Produção Enxuta é o resultado da eliminação de sete 

tipos clássicos de desperdícios: 

� Superprodução: produzir mais do que o necessário ou requerido cria um 

incontável número de outros desperdícios: área de estoque, deterioração, custos de 

energia, manutenção de equipamentos, escamoteamento de problemas 

operacionais e administrativos através de “estoques de segurança”;  

� Retrabalho ou correção: desperdícios com retrabalhos e perdas de materiais 

defeituosos;  

� Superprocessamento: quando existem defeitos ou limitações (capacidade) nos 

equipamentos. O processo é interrompido ou se desenvolve lentamente. 

Operações extras são introduzidas quando é executado esforço para atender uma 

condição que não é requerida; 

� Inventário: que é o recurso financeiro “aprisionado” no sistema produtivo. 

Pode ser a “tranqüilidade” da fábrica. Todo remédio desnecessário deve ser 

evitado: quaisquer peças, sub-montagens ou veículos completos que estejam 

apenas estocados ou estejam aguardando entre operações;  

� Movimentação de materiais: deslocamentos desnecessários ou estoques 

temporários, criando “passeios” de materiais, funcionários e equipamentos;  

� Movimentação do operador: ocorre pela diferença entre trabalho e movimento. 

É a ação de quem realiza algum tipo de seleção ou procura peças sobre a bancada 

de trabalho. Qualquer movimento de um operador ou máquina que não adiciona 

valor;  

� Tempo de espera: quando o operário permanece ocioso, assistindo uma 

máquina em operação. Ou quando o processo precedente não entrega seu produto 

na quantidade, qualidade e tempo certo; nenhuma atividade ou operação sendo 

executada; “nada sendo feito”. 

 

Segundo Liker (2005) há oito tipos de perda: Superprodução; Espera (tempo sem 

trabalho); Transporte ou movimentação desnecessário; Superprocessamento ou 

processamento incorreto; Excessos de estoque; Movimento desnecessário; Defeitos, e por 

último, o Desperdício da criatividade dos funcionários que se resume em perda de tempo, 
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idéias, habilidades, melhorias e oportunidades de aprendizagem pelo fato da organização não 

envolver ou ouvir seus funcionários. 

Assim, no sistema de Produção Enxuta tudo o que não agrega valor ao produto, 

visto sob os olhos do cliente, é desperdício. Todo desperdício apenas adiciona custo e tempo. 

Todo desperdício é o sintoma e não a causa do problema. (OHNO, 1997) 

Somente através da incessante luta para a eliminação dos desperdícios é que a 

empresa poderá reduzir seus custos e aumentar seus benefícios. 

2.3 PENSAMENTO ENXUTO (LEAN THINKING) 

De acordo com Womack e Jones (2004): 

 

Existe um poderoso antídoto ao desperdício: o pensamento enxuto (Lean 

Thinking), que é uma forma de especificar valor, alinhar na melhor 
sequência as ações que criam valor, realizar essas atividades sem interrupção 
toda vez que alguém as solicita e realizá-las de modo cada vez mais eficaz. 
 
 

Os princípios básicos da Mentalidade Enxuta, ainda segundo Womack e Jones 

(2004), tem como foco o que é requerido pelo cliente final, e o valor do produto deve ser 

especificado pelo cliente, e não pela empresa. Deve-se analisar: O que o cliente quer; Quando 

o cliente quer; Onde o cliente quer; O preço que ele está disposto a pagar; As quantidades e a 

variedade que ele quer e a qualidade esperada. 

Os princípios básicos da Mentalidade Enxuta são: 

� Especificar o valor com precisão é o primeiro passo essencial no pensamento 

enxuto. Oferecer o bem ou o serviço errado da forma certa é desperdício 

(WOMACK e JONES, 2004). 

� Identificar o fluxo de valor, que significa mapear a cadeia produtiva e separar 

os processos em três tipos: aqueles que efetivamente geram valor, aqueles que não 

geram valor, mas são importantes para a manutenção dos processos e da qualidade 

e, aqueles que não agregam valor, devendo ser eliminados. 

Segundo Rother e Shook (1999), identificar e mapear com precisão o fluxo de 

valor completo do produto é tarefa essencial para enxergar os desperdícios em cada processo 

e programar ações para eliminá-los, criando assim um novo fluxo de valor otimizado. 
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� Estabelecer um fluxo contínuo para o produto, os materiais e as informações. É 

necessário dar fluidez às etapas que criam valor. Isso exige uma mudança de 

mentalidade. O produto e suas necessidades devem ser o foco, e não as máquinas e 

equipamentos. O objetivo é reduzir as atividades que não agregam valor. O efeito 

da criação de fluxos contínuos pode ser percebido na redução dos tempos de 

concepção dos produtos e de processamento de pedidos e na diminuição de 

estoques. 

� Produção Puxada, ou seja, fazer com que o consumidor puxe a produção, 

eliminando estoques e dando valor ao produto. Womack e Jones (2004), em “A 

Mentalidade Enxuta nas Empresas”, destacaram para não fabricar nenhum 

produto, a menos que seja necessário, e neste caso, deve-se fabricar o produto 

rapidamente. 

� E por último, Perfeição, ou seja, buscar incessantemente a melhoria da cadeia 

de valor através de um processo contínuo de redução de perdas. A perfeição deve 

ser o objetivo constante de todos envolvidos nos fluxos de valor. 

Para ajudar as empresas a colocar em prática os princípios do Lean Thinking, e 

obter os resultados esperados, ferramentas e técnicas podem ser empregadas. Algumas 

consideradas fundamentais, conforme pesquisa na literatura são: 5S, Mapeamento do fluxo de 

valor (Value Stream Mapping), Kanban, Redução de Setup e Kaizen, que será descrito, a 

seguir, em mais detalhes. 

Conhecido como um método para alcançar a melhoria de processos promovendo e 

mantendo a limpeza e a organização das áreas de trabalho, o 5S, ou 5 Sensos, é baseado em 

cinco palavras japonesas que se iniciam com a letra S (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, 

SHITSUKE). Ver quadro a seguir: 
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Quadro 1: Significado e tradução do 5S, segundo Werkema - 2006 

Cabe ressaltar que, de acordo com Nunes e Alves (2008), a meta do 5S não é 

apenas alcançar uma cultura de bons hábitos de organização, como é comumente concebido, 

mas também promover um aumento na velocidade do fluxo de informações. 

O Mapeamento do fluxo de valor (Value Stream Mapping) é um esquema com 

símbolos gráficos contendo todas as etapas envolvidas no processo produtivo, tanto no fluxo 

de material quanto no fluxo de informações, desde o pedido até a entrega. 

Rother e Shook (1999) consideram o Mapeamento do Fluxo de Valor uma 

ferramenta essencial, pois auxilia na visualização do fluxo, mais do que, simplesmente, os 

processos individuais e ajuda na identificação dos desperdícios. 

Outra ferramenta decisiva para colocar em prática o Lean Thinking é o Kanban, 

que auxilia na tarefa de puxar a produção e consiste basicamente em cartões como meio de 

transporte das informações, que podem ser: nome e número da peça, local de armazenamento 

e local do processo de consumo. Fundamentalmente, o cartão Kanban se torna uma ordem de 

fabricação para cada processo, evitando, dessa forma, a superprodução. 

A redução de setup também chamado de SMED (Single Minute Exchange Die) 

consiste em um método para redução do tempo necessário para a troca da fabricação de um 

tipo de produto para outro. Foi criado por Shigeo Shingo, consultor da Toyota Motor 

Company (Japão), durante as décadas de 1950 e 1960. É um dos métodos mais efetivos para 

se alcançar a produção Just in Time (JIT). A adoção do SMED tornou-se um dos principais 

pilares do Sistema Toyota de Produção (MONDEM, 1983). 
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Além das ferramentas já citadas, tem-se, também, a Filosofia Kaizen como forma 

de colocar em prática os princípios da “Mentalidade Enxuta” e ajudar as empresas a obter os 

resultados esperados.  

2.4 KAIZEN 

Kaizen é um termo japonês que significa melhoria contínua de um fluxo completo de 

valor ou de um processo individual, a fim de se agregar mais valor com menos desperdício. É 

conduzido por pessoas com diferentes funções dentro da empresa. O Kaizen foi desenvolvido 

e aplicado pelo engenheiro Taichi Ohno e ficou mundialmente conhecido por sua intensa 

aplicação pelo Sistema Toyota de Produção, que se baseava em esforços contínuos para 

melhoria do sistema. 

Os dez mandamentos do Kaizen: 

 1 O desperdício é o inimigo nº1. Para eliminá-lo é preciso sujar as mãos. 

2 Melhorias graduais feitas continuadamente; não é ruptura pontual. 

3 Todos na empresa tem de estar envolvidos, desde os gestores do topo e intermédios, até o pessoal 
de base; a metodologia não é elitista. 

4 A estratégia deve ser barata. O aumento da produtividade deve ser feito sem investimentos 
significativos. Não se deve aplicar somas astronômicas em tecnologia e consultorias. 

5 Aplicar-se em qualquer lugar; não serve só para os japoneses. 

6 Apóia-se numa gestão visual, numa total transparência de procedimentos, processos e valores; 
torna os problemas e os desperdícios visíveis aos olhos de todos. 

7 Focaliza a atenção no local onde se cria realmente o valor ('gemba', em japonês). 

8 Orienta-se para os processos. 

9 Dá prioridade às pessoas, ao humanware; acredita que o esforço principal de melhoria deve vir de 
uma nova mentalidade e estilo de trabalho das pessoas (orientação pessoal para a qualidade, 

trabalho em equipe, cultivo da sabedoria, elevação da moral, autodisciplina, círculos de qualidade 
e prática de sugestões individuais ou de grupo). 

10 O lema essencial da aprendizagem organizacional é aprender fazendo. 

 

Quadro 2: Os dez Mandamentos do Kaizen, segundo br.kaizen.com 
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Imai (1994) descreve o Kaizen da seguinte forma: 

 

A essência do kaizen é simples e direta: kaizen significa melhoramento. 

Mais ainda, kaizen significa contínuo melhoramento, envolvendo todos, 

inclusive gerentes e operários. A filosofia do kaizen afirma que o nosso 

modo de vida – seja no trabalho, na sociedade ou em casa – merece ser 

constantemente melhorado. 

 

Por sua vez, Oakland apud Chiavenato (2003), caracteriza o kaizen como: “(...) 

uma filosofia de contínuo melhoramento de todos os empregados da organização, de maneira 

que realizem suas tarefas um pouco melhor a cada dia. (...)”. Slack et al (2008) 

complementam que este sistema realiza pequenas e discretas mudanças que afetam outras 

etapas do processo, mas explicam que: 

 

O melhoramento contínuo não se preocupa com a promoção dos 

pequenos melhoramentos. Ele vê os pequenos melhoramentos, todavia, 

como tendo uma vantagem significativa sobre os grandes: eles podem ser 

seguidos de forma relativamente indolor por outros pequenos 

melhoramentos. 

 

Na verdade, a Filosofia prega que a mudança seja realizada diariamente, sempre 

visando o melhoramento em algum lugar na empresa ou na vida pessoal. Imai (1994) afirma, 

ainda que o melhoramento é dividido em Kaizen e inovação. “kaizen significa pequenos 

melhoramentos feitos no “status quo”, como resultados dos esforços contínuos. A inovação 

envolve um melhoramento drástico no “status quo”, como resultado de um grande 

investimento em nova tecnologia e/ou equipamento”.  

Estes dois enfoques diferenciam as empresas ocidentais das orientais. As 

organizações ocidentais prezam mais pela inovação que os avanços tecnológicos ou novas 

técnicas e conceitos trazem, já as orientais, com o kaizen, preocupam-se com as pequenas e 

sutis mudanças trazidas por esta filosofia, com suas técnicas simples e convencionais, mas 

que gera grandes benefícios em longo prazo, se usarem desta ferramenta correta e 

continuamente. 
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Segundo Rother e Shook (1999), há dois níveis de kaizen: o de fluxo ou de sistema e 

de processo. O primeiro dá ênfase no fluxo de valor, dirigido ao gerenciamento, já o segundo 

enfoca os processos individuais, e é direcionado às equipes de trabalho e líderes de equipe.  

 

 
 

Figura 2: Níveis de Kaizen, segundo Rother e Shook - 1999 

 

 

 

A figura abaixo apresenta os pontos fortes e os riscos do Kaizen: 

 

 
Figura 3: Pontos fortes e Riscos do Kaizen, segundo Werkema - 2006 
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O Kaizen de processo combina várias ferramentas de manufatura enxuta como: 

Sistema de Gerenciamento Visual de organização no posto de trabalho, de manufatura celular, 

padronização, sistema pull/kanban, redução de setup, balanceamento de linha. Este é 

implantado na Empresa com o Evento Kaizen, workshop Kaizen Chão de Fábrica (CÉSAR e 

NETO, 2009). 

Há vários tipos de atividades Kaizen. Abrangem desde os que focalizam o 

desenvolvimento de soluções para problemas do chão de fábrica, à implementação de um 

plano predeterminado de mudanças, à fluidez do curso do trabalho burocrático (LARAIA et 

al., 2009). 

Ainda segundo Laraia et. al. (2009), há três fases para um completo processo de 

melhoria usando Evento Kaizen: 

1. Preparação. Decidir quem estará na equipe. Informar às pessoas na área de 

processo e àquelas que darão suporte ao Evento, o que elas devem esperar e qual 

poderá ser a conseqüência. 

2. Evento Kaizen. O evento essencial termina numa demonstração da alteração de 

um processo. 

3. Acompanhamento. Padronizar os ganhos e torná-los parte de operações 

contínuas. 

Assim, são várias as etapas do Evento Kaizen, começando pela conscientização e 

identificação do problema. Após identificado, ele deverá ser resolvido utilizando-se as várias 

ferramentas de melhoramento contínuo disponíveis, e ao atingir um resultado favorável, este 

deverá ser padronizado para que a empresa o inclua em seus processos. 

Para apoiar a maximização destes padrões é importante fornecer o treinamento, o 

material e a supervisão necessária para que os colaboradores possam mantê-los. O Kaizen 

possui diversas maneiras de organização, mas, o seu “aspecto essencial é que são orientadas 

para times de trabalho que, através de intenso envolvimento pessoal, sugerem, analisam, 

propõem (...)” (CORRÊA et al., 2005).  

Segundo Sharma e Moody (2003) o processo de mudanças dentro do Kaizen é 

baseado em equipes multifuncionais para o rápido aprimoramento, com tendência à ação, 

criatividade antes do capital e foco em resultados. Estas equipes são formadas por operadores, 

engenheiros, pessoal administrativo, fornecedores e até “funcionários externos”. 

Com o trabalho conjunto, a equipe identifica e ataca o problema de diversos 

ângulos, incentivando soluções criativas. 
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O grande valor do Kaizen é o seu poder de gerar um ambiente de 

comprometimento com as metas proposta de melhoria contínua criando um forte clima 

motivacional em realizar os trabalhos, valorizando o esforço da equipe, todos em prol do 

mesmo objetivo. (HIRATA, 1993). 

A figura a seguir ilustra os principais focos do Kaizen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Focos do KAIZEN, segundo otimaeg.com.br 

O Kaizen também se baseia na busca pela qualidade sem gastos ou com mínimo 

investimento. De acordo com Sharma e Moody (2003) “a equipe deve otimizar a criatividade 

dos seus talentos individuais, antes do investimento de capital, para criar um ambiente de 

trabalho melhor, além de aumentar a rentabilidade da empresa”.  

Apesar do início da filosofia, começar da alta administração para a área da 

produção, as sugestões de melhorias devem seguir o fluxo contrário, pois as melhores idéias 

são das pessoas que estão diretamente ligadas ao problema. 

O Kaizen é essencialmente um processo de “botar a mão na massa”. Os 

participantes da equipe não só planejam. Eles limpam o equipamento, escolhem ferramentas, 

movimentam o maquinário (dentro dos limites de segurança), montam, constroem e operam o 

processo. O trabalho da equipe é fazer a mudança acontecer (LARAIA et. al., 2009). 

Araujo e Rentes (2006) frisam que mudanças, ainda que sejam para melhor, são 

difíceis para a maioria das pessoas. Mas, quanto mais as pessoas sabem sobre o que está 

acontecendo, torna-se mais fácil lidar com as expectativas e ansiedades que acompanham 

grandes mudanças.  
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Tapping et. al. (2002) indicam recomendações para o gerenciamento e 

enfrentamento dos contornos existentes em processos de mudança, especialmente aqueles em 

implementações de Sistemas de Produção Enxuta: 

� Comunicar: assegure-se de que todos (não apenas os envolvidos diretamente na 

área em que ocorre o Evento Kaizen) saibam o que está ocorrendo, e o porquê. 

Uma breve explicação do líder do time de projeto, ou do supervisor da área, no 

início do turno de trabalho pode ser o suficiente para assegurar às pessoas de que 

ninguém os está privando de informações sobre o que está se passando; 

� Identifique comportamentos negativos no início da implantação: se alguém não 

estiver participando, ou demonstrando comportamento negativo, fale com esta 

pessoa em particular. Ouça suas preocupações e aja no sentido de solucioná-las. 

Ouça ativamente o que as pessoas têm a dizer, com preocupação genuína; então, 

responda. Explique como os esforços de mudança irão tornar a empresa mais 

forte, o que irá tornar o futuro de todos potencialmente mais próspero e seguro. Se 

possível, assegure às pessoas que ninguém irá perder seu emprego como 

decorrência direta da melhoria do fluxo; 

� Não deixe um problema parar o processo: Talvez, um problema imprevisto 

torne impossível a execução completa do Evento kaizen. Conheça o problema, e 

reprograme o Evento para o primeiro momento possível após o problema ser 

resolvido. Não interprete o atraso como uma falha, mas como um desvio presente 

na maioria das jornadas ambiciosas; 

� Considere cada Evento kaizen um experimento: imagine que se esteja 

promovendo o desenvolvimento e implantação de uma célula, mas subestimou se 

o tempo necessário para a execução e não foi feito estoque de segurança suficiente 

para o período todo da implantação. Então, precisa-se lutar e interromper 

momentaneamente o processo de celularização para que a linha de montagem do 

cliente não pare. Talvez, no próximo Evento kaizen de desenvolvimento e 

implantação de uma célula, prefira-se usar um final de semana. Ou seja, alguns 

“erros” serão cometidos no processo. Aprenda com eles e caminhe adiante; 

� Recompense e reconheça o esforço das pessoas: isto pode significar o 

aprimoramento da confiança mútua e do respeito. Pessoas, na maioria das vezes, 

motivam-se ao serem recompensadas de alguma forma: reconhecimento público, 

ganhos materiais ou status desejados; 
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� Esteja presente: o gerente do fluxo de valor, líder do projeto, e alta gerência 

devem ir ao chão-de-fábrica com regularidade de modo a encorajar os 

colaboradores e descobrir o que eles podem fazer para apoiar os esforços de 

mudança; 

� Seja flexível: eventos inesperados irão, muito provavelmente acontecer. Mas 

flexibilidade, combinada com foco e comprometimento, irá prevalecer, mais cedo 

ou mais tarde. 

É importante salientar que os resultados alcançados no Evento Kaizen são 

apresentados pelos próprios participantes para a gerência e convidados. Desta forma, Araujo e 

Rentes (2006) observam que esta apresentação promove efeitos extremamente benéficos ao 

time de kaizen (por terem seu trabalho reconhecido e com visibilidade junto à administração). 
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3     ESTUDO DE CASO APLICADO NA MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 

3.1 MERCEDES-BENZ NO MUNDO 

Sendo a mais antiga fabricante de automóveis do mundo, a Mercedes-Benz 

iniciou sua história há mais de um século na Alemanha, quando Gottlieb Daimler (1834-1900) 

e Karl Benz (1844-1929) desenvolveram os primeiros veículos motorizados da história em 

1886. A marca Mercedes foi adotada anteriormente, em 1902, como referência à Mercedes 

Jellinek, filha de Emil Jelllinek, um entusiasta do automobilismo, representante e cliente 

assíduo de Daimler. 

A Mercedes-Benz é uma empresa do Grupo Daimler, que é composto também 

pela Smart, Mercedes-AMG, Maybach, Freightliner, Western Star, Mitsubishi Fuso, Tthomas 

Built Buses, Orion, Setra, Detroit Diesel, Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial e 

Daimler Trucks Financial. Sua sede fica em Stuttgart, na Alemanha. 

Possui uma gama de produtos bastante vasta como carros de luxo, esportivos, 

jipes, caminhões rodoviários, caminhões fora de estrada, utilitários, veículos militares e 

também motores marítimos, industriais, para caminhões e para superesportivos. No caso dos 

automóveis (Mercedes-Benz Cars), são 16 classes de veículos, sendo elas a A, B, C, CLK, 

SLK, E, CLS, S, CL, SL, SLR, M, R, GL, GLK e G. Além disso, algumas classes como a C 

possuem diversas sub-classes, como versões sedã, sport-wagon, coupé e AMG. O grupo ainda 

possui mais dois modelos, o carismático compacto Smart e o luxuoso Maybach. 

A Mercedes-Benz conta com 18 fábricas de automóveis em todo o mundo, sendo 

7 apenas na Alemanha e uma na França, Estados Unidos, Brasil, África do Sul, China, Egito, 

Índia, Tailândia, Malásia, Indonésia e Vietnã. 

3.2 MERCEDES-BENZ NO BRASIL 

A Mercedes-Benz está presente em três localidades no Brasil: São Bernardo do 

Campo, Campinas e Juiz de Fora. No Centro Empresarial de Campinas, em São Paulo, 

localizam-se a Mercedes-Benz Serviços Financeiros e os escritórios de atividades 

relacionadas à marca Brasil. A organização comercial inclui a importação de automóveis, 

utilitários, minivans e transportes que, somados aos modelos de veículos fabricados no país, 

formam uma completa linha de produtos. 
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A fabricação de caminhões e ônibus está concentrada na unidade de São Bernardo 

do Campo, São Paulo, e começou a operar em 1956. A unidade de Juiz de Fora encerrou a 

produção de automóveis no final do ano de 2010 e está, atualmente, iniciando a produção de 

caminhões.  

Visando atender às várias condições de uso e necessidades de transporte de carga 

num cenário de predomínio do modal rodoviário, a Mercedes-Benz desenvolveu a mais 

completa e moderna linha de caminhões do país.  

3.3 MERCEDES-BENZ JUIZ DE FORA 

A fábrica de automóveis de passeio Mercedes-Benz, situada na cidade de Juiz de 

Fora, é a primeira fora da Alemanha. Na escolha da localização, destacou-se a infra-estrutura, 

mão-de-obra qualificada, proximidade dos mercados consumidores, disponibilidade imediata 

da área para início das obras e os incentivos governamentais concedidos.  

A unidade, considerada uma das mais modernas indústrias automobilísticas da 

América do Sul destaca-se por modernas técnicas de produção, como adoção de pintura a base 

de água, pioneira na América Latina. A empresa possui certificação nas normas ISO/TS16949 

e VDA 6.1, específicas da indústria automobilística. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Vista aérea da fábrica da Mercedes-Benz em Juiz de Fora, Arquivo de fotos Daimler – 2009 

 

O primeiro veículo produzido na planta mineira foi o Classe A, no período de 

1999 a 2005. Destinado ao mercado nacional, foi o primeiro automóvel compacto da 
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Mercedes-Benz. Possuía duas opções de motores, ambas de quatro cilindros, com 99 ou 

125cv de potência.  

A partir de 2001, a fábrica passou a produzir também o Classe C sedan, apenas, 

para exportação. O processo de montagem era do tipo CKD (Completely-Knocked-Down), 

onde todas as peças do automóvel eram importadas da Alemanha para serem montadas 

localmente. As duas versões produzidas aqui foram a C 240, e a C 320. 

No ano de 2007, iniciou-se a produção do CL em Juiz de Fora, que é a versão 

coupé da série C. É um compacto esportivo de duas portas e que possui um excelente 

comportamento dinâmico. Em 2008, o automóvel sofreu algumas alterações em seu estilo, 

passando, então, a ser chamado de CLC. No início de 2009, o veículo que era destinado 

apenas à exportação passou a ser comercializado, também, no mercado nacional. O CLC foi 

produzido na planta de Juiz de Fora até o final de 2010.  

 

 
                Figura 6: CLC, Arquivo de fotos Daimler - 2008. 

 

A empresa conta com um sistema de gestão integrado, IMS, (Integrated 

Management System) para melhoria contínua, que envolve as normas: ISO/TS 16949:2002 

(qualidade), ISO 14001:2004 (meio ambiente), OHSAS 18001:1999 (segurança do trabalho) e 

os princípios e métodos do SPJ (Sistema de Produção Juiz de Fora), que será descrito adiante. 

A figura abaixo apresenta os principais processos do IMS: 
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Figura 7: Sistema de Gestão Daimler, segundo Intranet Daimler do Brasil Ltda - 2007 

 

A Fábrica mineira tem uma filosofia de produção em conformidade com as mais 

modernas empregadas na indústria automobilística. Derivado do Sistema Toyota de Produção, 

o Sistema de Produção Juiz de Fora, SPJ, descreve o sistema básico da organização de 

produção. É uma orientação básica para o funcionamento da empresa de acordo com um 

padrão único e com a participação dos Colaboradores. O SPJ possui 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. 

Os colaboradores da empresa devem ser treinados a estarem focados na obtenção 

de uma qualidade superior e buscar a melhoria contínua. O SPJ se utiliza destes recursos na 

fabricação dos automóveis, pois ele permite a fabricação de um produto com sucesso. 

O Sistema de Produção Juiz de Fora é estruturado a partir de cinco blocos 

principais: infra-estrutura humana; padronização; foco na qualidade e produtos/processos 

robustos; just-in-time; e melhoria contínua. Estes blocos se dividem em 15 subgrupos que 

finalmente classificam as 92 ferramentas que compõem o sistema de produção. Ver figura a 

seguir: 
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Infra-estrutura 

humana

SPJ

34 ferramentas

Ex: Reuniões de 

Equipe

Produtos/Processos 
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Qualidade 

Just-in-timePadronização Melhoria contínua

10 ferramentas

Ex: Plano de 

Processo
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Ex: Processo de 
Solução de 

Problemas
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Ex: FIFO

10 ferramentas
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Figura 8: Estrutura SPJ, segundo a autora 

 

Dentro da estrutura SPJ, o Kaizen está inserido, juntamente com outras nove 

ferramentas, no bloco cinco, referente à Melhoria Contínua.  

As áreas produtivas da Mercedes-Benz são: Montagem Bruta, Pintura e 

Montagem Final. A primeira é responsável pela produção da carroçaria bruta: agregação da 

estrutura inferior e lateral e fechamento das laterais. Ajustes e funilaria de peças móveis, 

controle de dimensional e soldagem são, também, atividades componentes desse bloco. Na 

área da Pintura são desenvolvidas atividades como tratamento anti-corrosivo, pintura da 

superfície e proteção de cera. E, finalizando o processo produtivo tem-se a Montagem Final, 

onde é agregado todo o acabamento interno do veículo, além da montagem mecânica e das 

revisões mecânica e final. Fazem parte do escopo desses três blocos produtivos os Processos 

de Melhoria contínua e Solução de problemas e o monitoramento do processo. 

Além das áreas que compõem o bloco produtivo, a estrutura da empresa é 

formada por outras áreas, sendo elas: Qualidade (Desenvolvimento de Fornecedores, 

Auditorias de processo e produto, Gestão de Falhas), Logística (Planejamento do programa de 

produção, Disponibilização de materiais, Balanceamento da produção), Planejamento de 

Fábrica (Instalações e equipamentos, Administração da frota, Armazenamento e Recebimento 

de resíduos, Prevenção de Acidentes), Contabilidade e Jurídico / Controlling (Contabilidade 

Nacional e Exterior, Comprovação Fiscal, Faturamento, Análise e Administração de 

contratos, Controle econômico de estoques), Tecnologia da Informação (Análises de 

conceitos para implantação de novas tecnologias de hardware e software, Consolidar 

estratégia de TI para sistemas) e Recursos Humanos (Disponibilizar recursos humanos, 

Administrar documentação de pessoal, Desenvolver competências). 
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3.3.1      MONTAGEM FINAL 

Nessa área é realizada toda a montagem de acabamento do veículo sendo dividida 

em três setores: Montagem 1 (MO1) ou Acabamento Interno, Montagem 2 (MO2) ou 

Montagem Mecânica, Montagem 3 (MO3) ou Revisão Final. A primeira área por onde o 

veículo passa na Montagem Final é o MO1, composto por duas linhas de produção, 

denominadas MAA e MAB, respectivamente, Montagem de Acabamento A e B. Na primeira, 

o veículo recebe o número do chassi e são acopladas ao assoalho tubulações e tampões de 

borracha para vedação, posteriormente, são agregadas peças como isolações, caixa de estepe, 

chicotes elétricos, cockpit entre outras. Após sair do MAA o veículo entra na linha do MAB, 

onde são montados todos os revestimentos internos do veículo além de peças como vidros em 

geral, pára-choque traseiro, lanternas, entre outras. Fazem parte dessas duas linhas algumas 

áreas de pré-montagens, como a de vidros, console central e teto. No MO1, o veículo é 

transportado no início da linha por transportadores aéreos, sendo, posteriormente, colocado 

em pallets, por onde segue até o final da área.  

Após sair do MO1, o veículo segue, então, para o MO2, onde recebe peças como 

motor, caixa de marchas, eixos dianteiro e traseiro, front-end, bancos, fluídos, soleiras, 

escapamento, e rodas. Durante todo o processo no MO2 o carro é conduzido por 

transportadores aéreos. 

A terceira e última área é o MO3, onde são montadas as últimas peças no veículo, 

como frisos, adesivos, e proteções inferiores, uma vez que a finalidade principal do MO3 são 

as revisões e ajustes finais. São atividades pertencentes à área: verificações de todo o sistema 

elétrico do veículo, ajustes na geometria de suspensão, teste dos freios e do motor, regulagem 

das portas, além dos retrabalhos, caso estes sejam necessários. O veículo é conduzido no MO3 

inicialmente por esteira e, posteriormente, dirigido pelos próprios colaboradores.   

Na Montagem Final existem diversas pré-montagens ao lado da linha principal, que 

abastecem a mesma com peças prontas para serem montadas no veículo. Outra característica 

comum são os comissionamentos e sequenciamentos de peças, necessários em função da 

existência de muitos opcionais.  

Para garantir a qualidade do produto, a Montagem Final conta com Portais Falha 

Zero e Sensores de Qualidade, que têm a função de verificar a existência de qualquer tipo de 

defeito (falha) no veículo como, avarias, falta de peças ou montagens incorretas.  
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4        ESTUDO DE CASO 

4.1     O KAIZEN NA MERCEDES-BENZ  

Como citado, anteriormente, o quinto bloco do Sistema de Produção Juiz de Fora 

é o de Melhoria Contínua. Dentro deste bloco encontra-se o Kaizen, amplamente aplicado na 

organização. 

O Kaizen começou a ser implantado na Mercedes-Benz do Brasil, unidade de Juiz 

de Fora, no ano de 2000, com a supervisão da empresa TBM Consulting Group – Time Based 

Management, administração baseada no tempo. Foi criado, a partir de então, um 

procedimento, onde se estabeleceu um passo-a-passo para a aplicação da Filosofia Kaizen. 

A verificação dos potenciais temas de melhoria a serem trabalhados no Kaizen 

pode ser realizada de várias formas. A primeira seria o Mapeamento do Fluxo de Valor, onde 

os processos são descritos visualmente, objetivando a detecção dos desperdícios, ou possíveis 

pontos de melhoria. Esse trabalho é desenvolvido por Consultores internos das áreas. A 

segunda forma possível de levantamento de temas pode ser realizada por iniciativa do próprio 

colaborador da área, onde o mesmo faça um apontamento de algum processo que na sua visão 

tenha um potencial de melhoria a ser trabalhado. Por último, existe o Kaizen Emergencial, 

que é realizado a fim de atender a uma necessidade da empresa, onde um determinado 

processo devesse ser reajustado. Esses temas emergenciais são avaliados pela Gerência. 

Após a definição dos temas pelas áreas, partindo das possíveis análises descritas 

acima, é necessário o preenchimento de um formulário, denominado de “Questionário 

Padrão”, onde constam dados relevantes sobre o Kaizen a ser desenvolvido, como, o tema a 

ser trabalhado, a data programada para o desenvolvimento do mesmo, a equipe participante, 

os objetivos a serem trabalhados juntamente com as metas pré-definidas. Após o 

preenchimento do Questionário pela área solicitante, o mesmo é entregue à área responsável 

pela coordenação dos Projetos Kaizen da fábrica. Essa realiza uma avaliação do tema 

proposto no que diz respeito à coerência das metas e à análise do potencial de ganho e 

também disponibiliza todo o material necessário para a realização do Evento Kaizen. Quando 

a aprovação é obtida através da coordenação dos Projetos Kaizen, é então, realizada uma 

apresentação para o corpo gerencial da empresa, onde o tema é explanado juntamente com os 

objetivos e as metas. 
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Como citado anteriormente, a equipe Kaizen é definida dentro do Questionário 

Padrão. Essa definição é realizada pela área solicitante e pelo Coordenador do Kaizen. O 

grupo é composto pelo líder e co-líder, por quatro representantes da área envolvida, quatro 

fornecedores ou clientes e quatro participantes neutros. O Líder deve ser um colaborador que 

não faça parte da área envolvida, com um perfil de moderador, que tenha participado de 

Kaizen e tenha domínio da filosofia. Ele tem a função de orientar todos os participantes 

quanto às metas e às atividades dentro do grupo; criar um ambiente agradável para que todos 

se sintam motivados a participar, opinar e discutir. O Co-líder é um colaborador especialista 

da área envolvida, que conheça e saiba explicar todo o processo da área. É indicado pela 

gerência e/ou supervisão da área envolvida. Após a escolha da equipe são feitas as 

convocações dos colaboradores às respectivas chefias para a liberação dos mesmos para o 

Evento Kaizen. 

São também repassadas pelo Coordenador do Kaizen ao Líder e Co-Líder, as 

regras do Kaizen, contidas em um material de orientação para o desenvolvimento das 

atividades durante o Evento de Melhoria Contínua. Há nesse material um cronograma pré-

definido para auxiliar o acompanhamento das atividades durante a semana. As etapas para o 

desenvolvimento dessas atividades no chão-de-fábrica são estruturadas de acordo com o ciclo 

PDCA (Plan, Do, Check e Action), onde as ações são planejadas, executadas, verificadas 

quanto ao que foi planejado e corrigidas, caso necessário. 

Após toda essa estruturação, são iniciadas as atividades pertinentes ao Evento 

Kaizen, onde será desenvolvido pela equipe o tema proposto pela área solicitante. No início é 

realizado um treinamento técnico, onde é realizada uma descrição da Filosofia Kaizen para 

que o grupo possa se familiarizar com a mesma. 

Para dar início às atividades no chão-de-fábrica, são apresentados ao grupo os 

objetivos do Kaizen e as metas propostas. É necessário também que a equipe conheça a área 

onde o trabalho será executado, portanto, são descritos também, pelo co-líder, especialista do 

processo, as características da área, processos de fabricação, fluxo, dentre outras. Logo após 

esse conhecimento teórico, o processo é mostrado “in loco” para os participantes. 

A próxima fase corresponde ao levantamento de dados sobre a área, tudo que será 

necessário para que o trabalho possa ser desenvolvido com qualidade. É realizado nesta fase, 

também, o brainstorming, onde a equipe levanta idéias de ações para o alcance dos objetivos 

e metas propostos.  
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A técnica de brainstorming é explicada por MARTINS e ALT (2001) como um 

“processo criativo, desenvolvido a partir de grupos de pessoas, normalmente de formações 

diferentes, em que idéias aleatórias são geradas sem preocupação de crítica, levando por 

associação, a que uma idéia inovadora seja gerada e aplicada”.  

Todas as idéias propostas são, então, discutidas pela equipe e caso aprovadas, são 

implantadas no processo, durante a semana. Algumas ações definidas no Kaizen, por maior 

dificuldade de implantação, são protocoladas e aprazadas em um formulário denominado 

“Kaizen 30 dias”, onde é feito o acompanhamento até a finalização da tarefa. 

A fase final do Evento Kaizen corresponde à apresentação, pela equipe, de todo o 

trabalho efetuado para o alcance das metas juntamente com os resultados alcançados. Estes 

resultados são apresentados para todo o corpo gerencial da empresa. Os participantes também 

recebem um certificado de participação no Kaizen. 

 

4.2      APLICAÇÃO DO KAIZEN NA ÁREA PRODUTIVA 

 

O Evento Kaizen realizou-se na área produtiva A/MF, Montagem Final, mais 

especificamente no MO1, área MAB (Montagem de acabamento B) em função de uma 

necessidade de readequação do volume de produção de 65 para 35 veículos/dia. Dessa forma, 

os objetivos especificados foram baseados na necessidade de redução da mão-de-obra e 

rebalanceamento da carga de trabalho na linha de produção. Aliada a essa necessidade, como 

citado, anteriormente, a empresa precisava do maior número de colaboradores possível para 

iniciar a fase de qualificação de montagem de caminhões na unidade de São Bernardo do 

Campo.  

Assim, o estudo irá apresentar o Evento Kaizen desenvolvido na empresa baseado 

nos principais passos descritos no tópico anterior. Serão, também, demonstrados os resultados 

alcançados com a realização do Evento. 

O Kaizen foi realizado no MAB, mas foi necessário, no momento em que as 

atividades estavam sendo desenvolvidas, o envolvimento da linha de produção MAA 

(Montagem de Acabamento A), para que as metas fossem alcançadas. O que acabou, também, 

por gerar um ganho extra no resultado do Kaizen. 

É necessária a apresentação de algumas características da área produtiva onde foi 

realizado o Kaizen para o entendimento do estudo. 
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O MO1 era composto antes do Kaizen por um total de 40 colaboradores 

distribuídos em seis equipes de trabalho, quatro no MAA e duas no MAB. Cada uma continha 

um porta-voz, que realiza a função de líder dentro da equipe. As duas linhas contavam com 

dezessete postos de trabalho, cada uma, totalizando trinta e quatro postos, onde estavam 

distribuídas todas as operações de montagem pertinentes à área. 

 

4.2.1 OBJETIVOS DO KAIZEN 

 

A partir desse cenário foram definidos pela gerência e supervisão da área os 

principais objetivos do Kaizen na linha de produção MAB, com base na necessidade de 

readequação do volume de produção diário. A tabela abaixo especifica os valores dos 

objetivos e metas propostos: 

 

Objetivos Antes Kaizen Metas % 

Postos de trabalho 17 11 (-35%) 

Balanceamento de linha 42% 65% 

 

Tabela 1: Objetivos Propostos, segundo Mercedes-Benz do Brasil Ltda - 2010 

 

É fundamental o conhecimento de alguns conceitos para se compreender de forma 

completa o assunto. Cada um deles é melhor abordado nos tópicos a seguir: 

Takt Time: Uma forma de sincronizar a produção das células de manufatura se dá 

através do cálculo e uso do tempo takt (takt time), que é o tempo máximo necessário para 

fornecer uma peça. Ele é calculado dividindo-se o tempo disponível para fabricação pela 

quantidade a ser produzida, conforme a demanda dos clientes (ZAGONEL e CLETO, 2007). 

Balanceamento: Segundo Laraia et. al. (2009), balanceamento de operações é 

usado para distribuir esforços mais ou menos de modo equivalente entre os operadores, 

considerando o tempo necessário para realizar cada operação na célula e tentar várias 

combinações de tarefas designadas para determinar um melhor ajuste para atender aos 

requisitos de tempo takt.  

A partir destes conceitos, a linha MAB antes do Kaizen apresentava, na realidade, 

um balanceamento da carga de trabalho em média de 86%, baseado no tempo takt de 7,20 

min., definido para um volume de produção de 65 veículos/dia. Como a demanda diária de 
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veículos passou de 65 para 35, o tempo takt, então, foi readequado para 14,63 min. e o 

balanceamento da linha em média passou de 86% para 42%, considerando-se a mesma 

distribuição de operações em cada posto de trabalho. 

Com os objetivos e as metas definidas foi possível o início das atividades no 

Evento Kaizen. 

 

4.2.2      FORMAÇÃO DO TIME 

Para a formação da equipe de trabalho foram selecionados como participantes 

colaboradores de diversas áreas de trabalho, Clientes ou Fornecedores internos, incluindo 

também participantes da própria área onde seriam efetuadas as modificações definidas pelo 

Kaizen. Estes foram disponibilizados pelos respectivos Supervisores para a participação na 

semana do Workshop. Definiu-se também quem seriam o líder e o co-líder do projeto. Depois 

de formada a equipe multidisciplinar verificou-se que não havia a necessidade de treinamento 

dos participantes no que diz respeito à Filosofia Kaizen, em função dos mesmos já o terem 

realizado.  

 

4.2.3        ATIVIDADES KAIZEN 

Na semana de atividades conforme agenda do Evento Kaizen o time se dedicou ao 

levantamento de dados durante os dois primeiros dias.  

Primeiramente, o co-líder da equipe, como especialista do processo apresentou de 

forma teórica a área MAB, onde seria realizado o Kaizen. Foram descritos de uma maneira 

mais ampla as características da área, operações realizadas e o fluxo do processo. Após o 

embasamento teórico, os participantes foram conhecer “in loco” o funcionamento do 

processo. 

Depois de concluída essa etapa de conhecimento macro da área, foram 

apresentados e analisados todos os planos de processos dos postos de trabalho pertencentes à 

linha de produção MAB, contendo as operações e tempos de montagem que seriam relevantes 

para a realização do balanceamento. 

Como na próxima etapa seria realizado o levantamento de idéias para o 

balanceamento, destacou-se para a equipe que a seqüência lógica de montagem deveria ser 

garantida no momento da distribuição das operações nos postos de trabalho. 
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De posse dos dados relevantes o time realizou o chamado “brainstorming”, para 

levantar sugestões de melhoria visando o alcance das metas propostas. 

Foram totalizadas 34 ideias que foram classificadas conforme o quadrante a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Quadrante de ideias, segundo Mercedes-Benz do Brasil Ltda – 2010 

 

O quadrante auxilia a priorização das idéias mais simples, de fácil implementação, 

e que trazem maior resultado para o alcance das metas. Todas as idéias são discutidas e 

avaliadas quanto aos benefícios que podem ser gerados no processo e quanto a real 

necessidade de implantação. Dessa forma, nem todas as idéias geradas no brainstorming são 

aprovadas e implantadas. As que são aprovadas e classificadas nos quadrantes um e dois 

devem ser implantadas durante a semana de workshop. As idéias dos quadrantes três e quatro, 

pela alta complexidade de implantação, são protocoladas em um plano de ação a ser 

executado em trinta dias. 

Serão descritos dentre as idéias implantadas, dois exemplos classificados no 

quadrante como sendo de alto impacto para o alcance das metas e baixa dificuldade de 

implantação no processo. As idéias foram: unificar as pré-montagens de vidros e unificar a 

pré-montagem de revestimento do teto com a pré-montagem de console e frisos. A pré-

montagem de vidros continha dois postos de trabalho. O primeiro era a pré-montagem de 

vidro lateral e para-brisa, e o segundo, a pré-montagem de vidro traseiro. Estas pré-montagens 

se localizavam em áreas diferentes na linha de produção. No Kaizen estes dois postos de 

trabalho foram unificados, ou seja, modificou-se o layout para que as duas pré-montagens 

1 - Alto 
impacto / 
Baixa 
dificuldade

2 - Baixo 
impacto / 
Baixa 
dificuldade

4 - Baixo 
impacto / 
Alta 
dificuldade

3 - Alto 
impacto / 
Alta 
dificuldade

(1 semana) (30 dias)

25

6 1

•Unificar pré-montagem dos 
vidros
•Unificar pré-montagem do 
revestimento do teto com 
console

Transferir toda pré-
montagem  dos vidros 
para o lado da linha

2

•Unificar pré-montagem 
dos vidros
•Unificar pré-montagem do 
revestimento do teto com 
console

Transferir toda pré-
montagem  dos vidros 
para o lado da linha



 

 

41 

pudessem ser executadas em uma mesma área. Desta forma, foi possível que em um único 

posto de trabalho fossem executadas todas as operações que, antes do Kaizen, eram realizadas 

separadamente, em dois postos distintos. Com esta idéia eliminou-se um posto de trabalho. 

Com relação à segunda ideia, unificar a pré-montagem do teto com a pré-montagem do 

console e frisos, foi aplicado o mesmo conceito, ou seja, alterou-se o layout para que estes 

dois postos de trabalho se transformassem em um único posto e conseguiu-se, com isso, 

eliminar mais um posto de trabalho.  Essas idéias foram facilmente implantadas no processo, 

sem a geração de altos custos para a empresa. Existiu apenas a necessidade de realocação de 

máquinas e equipamentos, o que foi executado de forma rápida e eficiente pelas áreas de 

Manutenção e Planejamento de Fábrica. Os integrantes do grupo também se dedicaram ao 

processo de realocação dos meios de produção e das embalagens de peças nos postos de 

trabalho. As pré-montagens, antes do Kaizen, ficavam alocadas na linha de produção 

próximas umas das outras. Dessa forma, com a junção dos postos de trabalho, houve apenas o 

ganho de operações nos mesmos, ou seja, todas as operações pertencentes, por exemplo, à 

área de Pré-Montagem do pára-brisa foram agregadas à área de Pré-Montagem do vidro 

traseiro, elevando-se o tempo de ocupação neste último posto de trabalho. Em resumo, 

existiam, portanto, antes do Kaizen, um total de quatro postos de trabalho e foi possível com 

as idéias aplicadas um ganho significativo no processo, a eliminação de dois postos de 

trabalho. 

O gráfico, a seguir, apresenta o balanceamento de todos os postos pertencentes à 

linha de produção MAB, antes do Kaizen. Estão destacados os quatro postos descritos nas 

idéias exemplificadas, anteriormente.  

Pode-se observar um total de dezessete postos de trabalho com uma média de 

balanceamento de 42,2%. 
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Figura 10: Gráfico de Balanceamento antes KAIZEN, segundo Mercedes-Benz do Brasil Ltda - 2010 

 

Além das idéias implantadas citadas acima e a eliminação de dois postos de 

trabalho, outras sugestões advindas do brainstorming foram aplicadas no processo utilizando-

se a mesma análise anterior de agregação de operações nos postos, culminando na eliminação 

de mais quatro destes. Foi necessário um trabalho intenso do grupo durante a semana para a 

reestruturação dos postos de trabalho no chão de fábrica, que contou com tarefas como 

realocação de embalagens de peças, e de meios de produção, alteração do layout da linha e 

qualificação dos operadores nos novos postos de trabalho. Para a realização destas tarefas a 

equipe se dividiu no chão-de-fábrica para que o trabalho pudesse ser finalizado até o final da 

semana atendendo, assim, ao cronograma do Evento Kaizen. 

Pode-se dizer, que todas as modificações geradas no processo produtivo a partir 

das idéias definidas no Kaizen foram avaliadas quanto ao nível de movimentação do operador 

no posto de trabalho, quanto à segurança do mesmo e a qualidade das operações determinadas 

para cada posto.  

Após a definição e estruturação dos onze postos de trabalho da linha MAB, os 

planos de processo referentes a cada um foram atualizados no sistema, e entregues aos 

operadores para conhecimento e acompanhamento das alterações referentes às etapas de 

montagem. 

Com isso, através do Evento Kaizen as metas propostas foram alcançadas, os 

postos de trabalho foram readequados com relação às operações de montagem e reduzidos de 



 

 

43 

dezessete para onze, resultando em um balanceamento, em média de 66,3%, da carga de 

trabalho nos postos. Estão em destaque, no gráfico, os postos de trabalho que foram 

unificados a partir das duas ideias aplicadas no Kaizen e exemplicadas, anteriormente. A pré-

montagem do teto foi unificada com a pré-montagem do console e frisos, eliminando-se este 

último posto de trabalho e a pré-montagem do vidro traseiro, que foi unificada com a pré-

montagem do vidro lateral e para-brisa, eliminando-se, também, este último posto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Gráfico de Balanceamento após KAIZEN, segundo Mercedes-Benz do Brasil Ltda – 2010 

 

A partir dos resultados alcançados, conclui-se que o sucesso do Kaizen se deve à 

equipe participante e ao trabalho efetivo desempenhado. A integração e a dedicação do grupo, 

a criatividade das idéias propostas e a flexibilidade adotada na discussão das mesmas foram 

essenciais para o alcance dos resultados e o atingimento das metas. 

A eficiência e eficácia das iniciativas de melhoria, como é o caso do Evento 

Kaizen, garante à empresa grandes benefícios. Na maioria dos casos as metas, inicialmente 

fixadas, são superadas e outros resultados não previstos são alcançados. A participação de 

toda a organização nas ações de melhoria permite uma continuidade das mesmas e uma 

mudança cultural definitiva.  

A seguir são apresentados os objetivos alcançados, e como pode ser observado foi 

possível a obtenção de resultados extras, não previstos anteriormente. 
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Após Kaizen 

 

Objetivos 

 

Antes do Kaizen 

 

Meta% 

 % 

Postos de 

trabalho 
17 11 (-35%) 11 -35% 

Balanceamento 

de linha 
42% 65%  66% 

Ganho 

extra_MAA 
Postos: 17 _ Postos : 15  

Ganho extra 
6 porta vozes 

(PV) 
- 4 PV  

 

     Tabela 2: Objetivos alcançados, segundo Mercedes-Benz do Brasil Ltda - 2010 

 

Como citado anteriormente, algumas ações foram definidas no Kaizen como 

necessárias em função da readequação da linha de produção, mas não foi possível a execução 

das mesmas na semana do Workshop. Estas ações foram, então, protocoladas no formulário 

“Kaizen 30 dias”, para a execução dentro do prazo definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: KAIZEN 30 dias, segundo Mercedes-Benz do Brasil Ltda 

 

 

 

 

 

 

It
e

m
  Descrição 

 

Ações Recomendadas 
 

Resultado 
(Quais benefícios serão obtidos) 

Responsável 
(Integrante do Time de 

Kaizen) 

Alvo                            
( Data 
Limite ) 

Status 

1 
      

2 
      

 

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

 

Iluminação da pré-montagem
Do friso do teto/console

Instalar mais 03 
luminárias

Melhorar o auto
Controle nas peças

Katiuscia 15/08/10

Layout das cartas de 
qualidade

Atualizar conforme as 
alterações

Otimizar o ato
de carimbar

Marcos 15/08/10

Identificação das peças nas
prateleiras

Atualizar conforme as 
alterações

Garantir  conformidade 
Com o SPJ

William 15/08/10

Ponto de ar comprimido 
na área de pré-montagem

Fazer instalação 
definitiva

Melhorar a segurança 
Da estação

Katiuscia 15/08/10
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através de pesquisas e levantamentos de informações ilustrando de forma objetiva 

e simplificada a prática da Filosofia Kaizen na Mercedes-Benz do Brasil – Unidade Juiz de 

fora, com todos os seus benefícios, foi possível constatar a importância da mesma e sua 

aplicabilidade baseadas nos resultados do Evento Kaizen. 

O objetivo principal do Kaizen de Processo era a redução de 35% dos postos de 

trabalho na linha de produção, o que foi alcançado com o rebalanceamento da linha, ou seja, 

com a redistribuição das operações nos postos de trabalho. Assim, o número de postos foi 

reduzido de 17 para 11. A média da taxa de ocupação nos postos antes do Kaizen era de 42%, 

chegando à 66%, após os trabalhos desenvolvidos. Considerando estes resultados, todas as 

metas foram alcançadas e além dos objetivos pré-estabelecidos, houve também alguns ganhos 

extras. Cabe ressaltar que a duração do Evento Kaizen, conforme procedimento padronizado 

implantado na empresa é de apenas uma semana, e, portanto, pode-se considerar que o 

alcance das metas foi possível devido ao intenso trabalho e envolvimento da equipe que se 

empenhou para que os resultados fossem os melhores possíveis. 

A participação de uma equipe multidisciplinar no desenvolvimento do processo de 

melhoria contribui significativamente para a eficácia dos resultados, pois, permite diferentes 

ângulos de visão dos processos, gerando com isso também soluções diversas para o mesmo 

problema a serem discutidas e trabalhadas. É possível afirmar também que a Filosofia Kaizen 

é focada e baseada na equipe, pois, a eficiência das ações e o sucesso dos resultados advêm da 

criatividade das idéias propostas durante o Evento e, além disso, a formação de um grupo de 

trabalho incentiva a integração e parceria entre os colaboradores e a possibilidade da troca de 

aprendizado.  

Verificou-se, também, que o procedimento estruturado para a aplicação da 

Filosofia Kaizen na empresa padroniza o processo para o desenvolvimento da mesma, o que 

facilita a sua aplicação contribuindo para a disseminação de uma mentalidade de melhoria 

contínua na cultura da fábrica. 

Mas, deve-se ressaltar que o Evento Kaizen deve ser realizado com a finalidade de 

trazer benefícios para os processos em geral. O que pode acabar ocorrendo dentro da 

Organização é uma preocupação excessiva com relação ao estabelecimento de metas 

baseadas, apenas, na quantidade de Eventos a serem realizados nas áreas. Na verdade, o que 

deve ser avaliada é a real necessidade de realização do Evento Kaizen, baseada nos benefícios 
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que o mesmo poderá trazer. Por isso, é de extrema importância, para que a Filosofia Kaizen 

não seja banalizada dentro da Organização, que os Eventos sejam realizados visando, 

realmente, o alcance de melhorias e otimizações de processos, ou seja, deve-se priorizar a 

qualidade dos resultados alcançados e não a quantidade de realizações do Evento dentro da 

Organização. 

Outro ponto importante a ser destacado é que, ao serem definidas as possíveis 

mudanças nos processos, é imprescindível que os colaboradores das áreas afetadas sejam 

comunicados pela equipe Kaizen dessas alterações para que se sintam envolvidos e motivados 

a apresentarem sugestões e para que a resistência às mudanças comumente encontrada no 

momento em as ações forem sendo implantadas possa ser minimizada. 

A Mercedes-Benz do Brasil é uma empresa que prioriza a qualidade de seus 

produtos através da aplicação de processos efetivos, preocupando-se com os colaboradores e 

contando com inúmeras políticas, garantindo assim, uma atuação forte junto ao mercado 

global. Neste contexto, o Kaizen está inserido no sistema de produção da fábrica, o que muito 

contribui para a aplicação do melhoramento contínuo na empresa, garantindo assim que as 

diversas áreas da organização estejam engajadas na realização de melhorias sistêmicas. O 

forte apoio da diretoria também é um dos fatores que garante a aplicabilidade do Kaizen na 

organização, porém, ainda há muito trabalho a ser feito para que a empresa alcance os níveis 

de aplicação projetados. 

Enfim, pretende-se com os resultados alcançados neste trabalho, através da 

aplicação estruturada dos conceitos da Filosofia Kaizen, apoiar e apresentar às organizações a 

importância do processo de melhoria contínua como parte integrante da cultura da empresa, e 

como esses resultados podem ser facilmente alcançados, em um curto espaço de tempo e a um 

baixo custo, gerando grandes benefícios para as organizações. 
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