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“It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the 

one most responsive to change.” 

-Charles Darwin
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RESUMO 

 O atual mercado competitivo conduz as empresas a primarem pela excelência 

organizacional e a procurarem uma gestão eficiente e sustentada na melhoria 

contínua dos seus processos, promovendo um crescimento sustentável. Neste 

contexto, a ManBus, uma unidade de negócio do ramo da manutenção de pesados de 

passageiros, confrontou-se com a necessidade de melhorar o seu desempenho 

operacional, objetivando um aumento de produtividade da sua equipa técnica.  

A metodologia adotada teve como ponto de partida a análise dos processos no 

gemba e a sua distinção como valor acrescentado ou muda. Concluída esta análise, 

foram desenhadas as soluções com foco na redução dos desperdícios identificados. 

As principais oportunidades de melhoria identificadas inserem-se no fluxo de 

informação e na gestão dos recursos existentes.   

As soluções desenhadas basearam-se nas metodologias Kaizen de fluxo na 

produção e logística interna, de gestão visual e de planeamento eficaz das viaturas 

para manutenção. Desta forma, estas soluções permitiram potenciar o trabalho 

produtivo dos técnicos e otimizar a carga de viaturas planeadas versus a capacidade 

da oficina. Foi ainda implementado o modelo de reuniões diárias, sustentado no 

Kaizen Diário, com o objetivo de tornar as equipas autónomas e motivá-las na prática 

da melhoria contínua. Por fim, estas soluções foram desmultiplicadas para as 

restantes áreas de negócio da organização.  

 Tendo em conta o impacto das iniciativas implementadas, pode destacar-se 

que o objetivo do aumento da produtividade em 33% face ao baseline estipulado, foi 

alcançado na quarta semana de implementação de soluções, evidenciando um 

crescimento nas semanas seguintes.  
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ABSTRACT 

The current competitive market leads companies to look for organizational 

excellence and to seek efficient and sustained management in the continuous 

improvement of their processes, promoting sustainable growth. In this context, 

ManBus, a business unit in the field of heavy passenger maintenance, faced the need 

to improve its operational performance, aiming to increase the productivity of its 

technical team. 

The methodology adopted had as its starting point the analysis of processes in 

the gemba and its distinction as added value or muda. After completing this analysis, 

the solutions were designed with a focus on the reduction of identified wastes. The 

main opportunities for improvement identified lie in the flow of information and 

management of existing resources. 

The solutions designed were based on the Kaizen methodologies of flow in the 

production and internal logistics, visual management and effective planning of the 

vehicles for maintenance. Thus, these solutions allowed to enhance the productive 

work of the technicians and to optimize the load of planned vehicles versus the 

capacity of the workshop. It was also implemented the model of daily meetings, 

supported by Daily Kaizen, with the objective of making the teams autonomous and 

motivating them in the practice of continuous improvement. Finally, these solutions 

were multiplied for the rest of the organization's business areas. 

Taking into consideration the impact of the implemented initiatives it can be 

emphasized that the objective of increasing productivity by 33% against the 

stipulated baseline was achieved in the fourth week of implementation of solutions, 

showing a growth in the following weeks. 
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GLOSSÁRIO 

Cash-flow: representa o saldo entre a entrada e saída de capital numa organização, 

durante um período de tempo. 

FIFO (First In, First Out): método de controlo de stock, no qual os primeiros 

produtos ou materiais que são produzidos ou comprados são os primeiros a serem 

vendidos ou a saírem do armazém. 

Gemba: termo japonês que designa o local onde decorre a ação, isto é, o chão de 

fábrica.  

Kaizen: termo japonês que significa mudar para melhor, ou seja, melhoria contínua. 

Kamishibai: ferramenta de gestão visual com o objetivo de realizar auditorias 

internas dentro de um processo de fabrico.  

Kanban: termo japonês que significa “cartão”. Na visão Kaizen, refere-se ao sistema 

de controlo de produção que utiliza cartões para sinalizar a produção e a 

movimentação de materiais. 

Lead time: tempo total que decorre entre o momento em que um pedido do cliente 

é efetuado ou o cliente expressa uma necessidade, até ao momento em que o 

produto acabado ou serviço é entregue ao cliente.  

MRP (Material Requirement Planning): planeamento das necessidades de material 

(produção, sequenciamento e controlo de inventário). 

Muda: termo japonês que significa desperdício, isto é, aquilo que não acrescenta 

valor.  

Mura: termo japonês que significa dificuldade. 

Muri: termo japonês que significa variabilidade. 

OPL (One Point Lesson): instrução visual simples utilizada para demonstrar ao 

colaborador o passo-a-passo de uma operação ou alteração de um método de 

trabalho. 

Pull Flow: estratégia de planeamento em que as ordens de produção são 

despoletadas pelo consumo real do cliente. A produção é “puxada” pelo cliente.  

Push Flow: estratégia de planeamento que se baseia nas previsões de venda. A 

produção é “empurrada” até ao cliente. 

Setup: tempo decorrido entre a última unidade conforme da série anteriormente 

produzida e a primeira unidade conforme da nova série produzida ao ritmo normal 

da produção. 

WIP (Work-In-Process): material que se encontra entre processos ou a ser 

processado. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento foi redigido no âmbito da dissertação em ambiente 

empresarial do Mestrado Integrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O projeto desenvolvido resulta 

da parceria entre o Kaizen Institute e uma empresa que atua na manutenção de 

pesados de passageiros. 

A procura pelo sucesso e pelo crescimento sustentável intensificou a 

concorrência entre as empresas, a mudança de perceção dos mercados nacionais e 

internacionais e a necessidade de identificar oportunidades de melhoria com vista à 

obtenção de vantagem competitiva. Desta forma, as organizações têm investido na 

implementação de sistemas de gestão focados na melhoria do seu desempenho 

operacional atuando, por isso, no aumento da produtividade, redução de custos e 

melhoria da qualidade dos seus produtos ou serviços. 

 Neste contexto, a empresa ManBus, pertencente ao grupo AllBus, nomes 

fictícios devido ao carácter confidencial, recorre ao Kaizen Institute com o objetivo 

de melhorar o desempenho operacional na área da manutenção dos pesados de 

passageiros, incidindo no aumento da produtividade, desdobrado nos indicadores de 

ocupação e eficiência.  

Ao longo desta dissertação será explanado, de forma precisa e objetiva, o 

trabalho subjacente a este projeto, desde a caracterização da situação atual, ao 

levantamento de oportunidades de melhoria e, por fim, à implementação das 

soluções desenhadas para a resolução do desafio contratualizado.  

 

1.1. KAIZEN INSTITUTE 

O Kaizen Institute Consulting Group (KI) é uma consultora multinacional, 

sediada na Suíça e fundada em 1985, por Maasaki Imai. Esta presta serviços de 

consultoria operacional, baseando-se numa perspetiva cultural de Melhoria 

Contínua, no aumento da produtividade, motivação dos colaboradores e suporte aos 

líderes para a implementação de metodologias estruturadas nos vários setores da 

organização. A Figura 1 pretende ilustrar a presença mundial do KI, que atua em 

mais de 60 países e em múltiplos sectores, dos quais se destacam: indústria, serviços, 

transportes, saúde, retalho, IT, finanças, entre outros. 

Tem como missão atender às necessidades dos clientes a fim de alcançarem a 

vantagem competitiva no mercado global, sustentada na melhoria contínua em todos 

os aspetos técnicos, culturais e de liderança das suas empresas. Deste modo, visa 

garantir a criação de valor acrescentado através do aumento da produtividade, da 

otimização dos recursos, da eliminação dos desperdícios, da redução do lead time e 

da melhoria de equipamentos [1]. 
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Figura 1- Dispersão do Kaizen Institute a nível mundial [2]. 

 

1.2. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 

A ManBus é uma unidade de negócio de manutenção de transportes de pesados 

de passageiros, pertencente ao universo AllBus, empresa de transporte coletivo de 

passageiros com especial incidência nas regiões norte e centro do país. Detém 11 

empresas do setor rodoviário e fluvial, contando com cerca de 1900 colaboradores e 

uma frota de 1500 viaturas. 

Esta organização iniciou a sua atividade em Portugal em 1997 e desde então, 

tem vindo a desenvolver e a cimentar a sua atividade, principalmente no setor 

rodoviário, sustentado no desenvolvimento de novos projetos e soluções inovadoras 

na área da mobilidade com foco na satisfação dos clientes. A estrutura organizativa 

da empresa pode ser consultada no organograma presente no Anexo A. 

Com um crescimento progressivo na área da mobilidade, a AllBus compromete-

se a assegurar a rede de transportes expresso, urbano, interurbano, alugueres e 

serviço ocasional, bem como potenciar a qualidade, segurança e conforto dos seus 

passageiros.  

O presente projeto pretende atuar na oficina piloto da ManBus definida 

estrategicamente, devido à sua dimensão, recursos e possibilidade de 

desmultiplicação para as outras unidades da empresa. 

 

1.3. OBJETIVOS DO PROJETO E METODOLOGIA  

Em resposta ao desafio constante da vantagem competitiva na excelência 

operacional, é expectável que haja um bom funcionamento entre a área da Operação 

e a área da Manutenção da AllBus. Assim sendo, deve ser garantida a entrega no 
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tempo previsto dos veículos reparados à Operação, e vice-versa, de modo a assegurar 

o cumprimento do planeamento de ambas as áreas. Paralelamente, deve ser tida em 

consideração a qualidade e o preço da reparação dos veículos, de forma a tornar 

todo o processo consistente e sustentável.  

O objetivo deste projeto assenta no aumento da produtividade dos 

colaboradores da área da manutenção, com análise de outros indicadores, 

nomeadamente a ocupação e a eficiência. 

A concretização deste objetivo compreende duas áreas de intervenção: uma 

disruptiva com a implementação do Breakthrough Kaizen, e outra de mudança 

cultural da organização (Kaizen Diário). 

Para a área da Manutenção, com a implementação do Breakthrough Kaizen, 

foram propostos os seguintes objetivos: 

• Aumento da produtividade em 33%; 

• Melhoria da logística interna com foco na redução dos desperdícios 

associados à equipa técnica; 

• Melhoria do planeamento, tendo em conta a carga planeada versus a 

capacidade da oficina e o seu cumprimento. 

No âmbito da mudança cultural, pretendeu-se implementar o Kaizen Diário 

Nível 1, de forma a sustentar a: 

• Melhoria da comunicação em todas as áreas e departamentos; 

• Introdução da cultura de Melhoria Contínua em toda a equipa, com foco 

na redução do desperdício; 

• Definição de indicadores-chave que reflitam o desempenho da equipa; 

• Dinâmica de análise de problemas com frequência diária. 

• Sucesso na auditoria com nota mínima de 80%. 

A metodologia adotada para alicerçar a solução para o objetivo proposto, 

passa pelas seguintes fases, retratadas nesta dissertação: 

1. Análise e mapeamento da situação inicial;  

2. Identificação de oportunidades de melhoria; 

3. Desenho e implementação de soluções; 

4. Desmultiplicação das ações implementadas. 

A gestão do projeto, o controlo dos objetivos, a evolução das melhorias a 

decorrer, e o cumprimento dos entregáveis das várias equipas e do Kaizen Institute, 

estão espelhados, na forma de cronogramas e indicadores visuais, na Mission Control 

Room.  
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1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos. No primeiro 

capítulo, de índole introdutório, é realizada uma contextualização e um 

enquadramento das entidades envolvidas, definindo-se os drivers da motivação do 

projeto, os objetivos a alcançar e a abordagem adotada.  

O segundo capítulo, dedicado à revisão da literatura, pretende descrever os 

princípios Kaizen, a concetualização das ferramentas de melhoria utilizadas e o 

modelo de melhoria contínua que sustenta as metodologias implementadas. 

O terceiro capítulo descreve o projeto, desde a situação de partida até à sua 

implementação numa perspetiva iterativa de mapeamento, desenho, teste de 

soluções e implementação de ações de melhoria.  

O quarto capítulo preconiza a gestão do projeto e o modelo de sustentar as 

melhorias, com enfoque na Mission Control Room e no Kaizen Diário. 

O quinto capítulo pretende demonstrar a evolução dos indicadores avaliados 

no projeto. 

O último capítulo apresenta as conclusões do projeto e a proposta dos desafios 

futuros.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1. ENQUADRAMENTO DAS FERRAMENTAS UTILIZADAS  

Esta secção destina-se à contextualização e ao enquadramento teórico das 

ferramentas utilizadas. 

Com o objetivo de implementar a filosofia Kaizen, o Kaizen Institute 

desenvolveu o modelo de gestão de excelência Kaizen Business System (KBS). Este 

sistema fundamenta-se na procura constante da melhoria contínua das organizações 

e utiliza o know-how adquirido ao longo dos anos pela aplicação das metodologias e 

ferramentas Kaizen. Para sustentar as melhorias, este modelo encontra-se alicerçado 

por dois programas - o Breakthrough Kaizen, com vista à implementação de projetos 

disruptivos, que conduz a organização a “dar saltos” para alcançar a performance 

desejada, e o Kaizen Diário, que sustenta esses saltos disruptivos com o propósito de 

capacitar as pessoas para a prática da melhoria contínua através da adoção de novos 

standards [3]. Ambos serão abordados com mais detalhe nas secções 3 e 4, 

respetivamente. 

Os projetos Kaizen encontram-se divididos em duas etapas cronologicamente 

subsecutivas: planeamento e implementação. Na fase de planeamento, procura-se 

identificar oportunidades de melhoria através da visualização do fluxo e da 

compreensão do que é, ou não, valor acrescentado para a organização. Para tal, 

recorre-se normalmente à ferramenta Value Stream Mapping (VSM) que permite 

mapear toda a cadeia de valor e compreender as interdependências, redundâncias e 

o lead time do processo. Esta fase compreende a análise do estado atual, a 

identificação de oportunidades e das áreas de ataque, o desenho de soluções e o 

cálculo de benefícios expectáveis resultantes da implementação. 

Concluído o mapeamento dos processos e dos fluxos, são identificadas as 

atividades que geram desperdícios e são implementadas as ações necessárias à 

redução dos muda, de modo a potenciar o fluxo ao longo da cadeia de valor. A 

ferramenta Total Flow Management (TFM) suporta a otimização do fluxo de material 

e informação.   

Por fim, o Kaizen Diário, sustenta o sucesso da implementação de todas as 

ferramentas, com principal foco no desenvolvimento das competências dos líderes 

para o exercício da cultura da prática da melhoria contínua nas suas equipas.  

 

2.2. FILOSOFIA KAIZEN 

A frase de Imai, “Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje” 

[4], sugere a persistência na melhoria contínua e na mudança, característica da 

filosofia Kaizen. 

Kaizen é o termo japonês que significa mudar para melhor, traduzindo-se 

numa filosofia de melhoria contínua que leva ao envolvimento de toda a organização, 
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desde a gestão de topo aos colaboradores, diariamente e em todas as áreas. Esta 

centra-se no crescimento sustentado na criação de valor para o cliente, no aumento 

da qualidade, redução de custos e melhoria no serviço, aliados à motivação e 

desenvolvimento das pessoas [5]. 

A implementação das metodologias Kaizen pressupõe a quebra de paradigmas 

e potencia a gestão pela mudança cultural da organização. Tem como objetivo criar 

eficiência no fluxo, valor acrescentado, rapidez nos processos, redução dos custos, 

flexibilidade e redução dos prazos de entrega [6].  

A filosofia Kaizen encontra-se perfeitamente ajustada ao pensamento lean 

que implica um processo produtivo em fluxo contínuo, eficaz e eficiente, valorizando 

o princípio just-in-time, isto é, permite a redução do inventário de uma empresa, 

produzindo-se na quantidade necessária e no tempo desejado [7, 8]. 

 

2.3. FUNDAMENTOS KAIZEN 

Os fundamentos Kaizen contemplam os princípios e valores que sustentam a 

cultura de gestão Kaizen. Esta deve ser aplicada no gemba com o objetivo de obter 

resultados produtivos e organizacionais excelentes, atuando-se na Qualidade 

(Quality), Custo (Cost), Entrega (Delivery) e Motivação (Motivation) - QCDM.  

O QCDM deve articular-se de modo a satisfazer as necessidades do cliente, 

isto é, entregar ao cliente um produto com a qualidade pretendida, a baixo custo, 

entregue no prazo estabelecido e fomentando a cultura da melhoria contínua. 

Impreterivelmente, a qualidade do produto/serviço final está intimamente 

relacionada com a qualidade dos processos que lhe deram origem [4, 9].   

 

2.3.1.  Criação de valor para o cliente 

O conceito de valor encontra-se relacionado com o que os clientes estão 

dispostos a pagar por um produto ou serviço. As organizações devem especificar 

todas as atividades que geram valor na perspetiva do cliente, identificando as 

potenciais melhorias. Deste modo, o cliente é o principal foco, procurando-se 

identificar os seus interesses, atender às suas expectativas e melhorar 

continuamente a sua experiência [10, 11]. 

 

2.3.2.  Eficiência de Fluxo 

A filosofia Kaizen atenta não só nos resultados desejados, mas também nos 

processos necessários para os atingir. Assim sendo, privilegia-se a visibilidade dos 

muda, muri e mura a fim de identificar oportunidades de melhoria.  
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Qualquer atividade desnecessária que não cria valor para o cliente é 

considerada um desperdício. Ora, o desperdício impede a organização de operar 

eficientemente, podendo ser gerado a partir dos recursos materiais, das pessoas e 

das máquinas. Deste modo, urge a necessidade de se eliminar qualquer tipo de muda 

de modo a aumentar a produtividade, qualidade, motivação dos colaboradores e 

satisfação dos clientes [12]. 

Com o constante aumento da procura e da vantagem competitiva, as 

organizações reúnem os esforços para aumentar as atividades de valor acrescentado. 

Tradicionalmente, as organizações priorizam aumentar a componente do valor 

acrescentado, sem antes dissociarem o desperdício dessa parcela. O método Kaizen 

foca-se no reconhecimento dos muda e na sua eliminação sucessiva com o objetivo 

de criar um fluxo de valor contínuo. Segundo Imai, existem sete tipo de muda [13, 

14]: 

1. Excesso de Produção: produzir mais do que é necessário, contrariando 

o princípio just-in-time, constitui um desperdício. Só se deve produzir 

nas quantidades especificadas pelo cliente e a produção de stocks 

conduz a custos de matéria-prima, armazenamento, manutenção e 

transporte.  

2. Defeitos: não conformidades, erros e perdas que envolvem retrabalho 

e perda de recursos. A existência de defeitos traduz-se em custos 

adicionais de produção, transporte e processamento, ou seja, custos de 

não qualidade. 

3. Espera de Pessoas: inatividade do operador associado ao incorreto 

balanceamento da linha de produção ou falta de componentes. 

Constituem este tipo de desperdício, a manutenção das máquinas, 

tempos de setup e paragens nas linhas de produção. 

4. Movimento de Pessoas: deslocação de pessoas que não acrescenta 

valor devido ao layout desajustado do local de trabalho e à inadequação 

da sequência de realização das tarefas. 

5. Excesso de processamento: realização de processos adicionais, como 

a limpeza e a inspeção, que não constitui valor para o cliente. Esforço 

adicional que não agrega valor do ponto de vista do consumidor. 

6. Excesso de inventário: todos os produtos parados não acrescentam 

valor e repercutem custos de armazenamento e manutenção.  

7. Movimento de Materiais: o transporte dos materiais é uma atividade 

que não acrescenta valor ao produto final, uma vez que não está a ser 

processado. O movimento de matérias-primas, do WIP e do produto 

acabado é considerado muda, uma vez que este apresenta o mesmo 

valor no local de produção e no local para o qual é transportado. 
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A identificação e análise dos desperdícios supramencionados pressupõe o 

conhecimento transversal de toda a cadeia de valor (supply chain), desde a matéria-

prima ao produto final, incluindo o fluxo de informação. Desta forma, devem 

compreender-se as interações dos vários stakeholders, nomeadamente, 

fornecedores, fabricantes, distribuidores e, por fim, clientes [11]. Ohno sublinha a 

importância de reduzir a linha de tempo desde a chegada da encomenda até ao 

pagamento do cliente, na perspetiva de libertar os desperdícios e otimizar o fluxo 

[15]. 

 

2.3.3.  Eficácia no gemba 

O gemba é o lugar real onde se acrescenta valor, vulgo, “chão-de-fábrica”. 

Este deve ser entendido como o local físico onde todos interatuam para desenvolver 

e aplicar as metodologias Kaizen.  

O Kaizen promove a participação ativa na melhoria do local de trabalho, com 

o objetivo de impactar a transferência de valor dos recursos para as unidades de 

fluxo. Para isso, revela-se fulcral “ir ao gemba”, de forma a aferir as oportunidades 

de melhoria dos processos e dos métodos de trabalho.  

Na prática, a eficácia no gemba efetiva-se através da realização de workshops, 

envolvendo, num curto espaço de tempo e com um baixo custo associado, todas as 

pessoas na recolha de dados, planeamento e implementação de soluções [4, 16]. 

 

2.3.4.  Envolvimento das pessoas 

Este princípio enfatiza o compromisso diário de cada elemento, desde a gestão 

de topo até ao chão-de-fábrica, no alinhamento com os objetivos da empresa. Por 

isso, a cultura Kaizen atenta no papel de cada nível da organização, atribuindo 

responsabilidades orientadas para a melhoria. A gestão de topo deve incidir na 

melhoria da estratégia e motivação dos colaboradores. A gestão intermédia 

encarrega-se da melhoria dos processos e da implementação da metodologia Kaizen, 

capacitando os colaboradores de ferramentas de resolução de problemas. A gestão 

operacional, na qual se aplica a ferramenta do Kaizen Diário, deve preocupar-se com 

a melhoria do desempenho da equipa, da autodisciplina e do seu desenvolvimento 

pessoal. 

A motivação é a força motriz para o sucesso das organizações, dado que 

assegura a integração do know-how dos colaboradores na melhoria dos processos e 

efetiva a importância do papel de cada um na cultura pela melhoria contínua [17, 

18]. 
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2.3.5.  Gestão Visual 

A Gestão Visual traduz-se na transmissão da informação através de imagens 

com o objetivo de explanar os problemas e desperdícios gerados no gemba. Este 

princípio permite evidenciar de forma simples e eficaz as anomalias, prevenir os 

riscos e tornar os processos mais consistentes. Ajuda igualmente na implementação 

de melhoria contínua, facilitando a interpretação da informação através de imagens, 

gráficos, sinais, códigos de cores e etiquetas para analisar mais eficientemente o que 

é valor acrescentado e muda [19]. 

Adicionalmente, permite reduzir o tempo necessário para assimilar a 

informação, destacar os problemas, incutir a responsabilidade e a cooperação entre 

os colaboradores e uniformizar os processos. 

A informação deve encontrar-se acessível a todas as pessoas, isto é, as normas 

de trabalho, as regras de segurança, as ferramentas de trabalho devem estar 

devidamente disponíveis com recurso a auxílios visuais que facilitem a transmissão 

de informação. Por outro lado, a representação dos resultados através de indicadores 

visuais incute motivação, confiança e foco na mudança [20, 21]. 

 

2.4. MODELO KBS (KAIZEN BUSINESS SYSTEM) 

O Kaizen Business System (KBS) consiste num modelo de gestão estruturado e 

transversal a todas as áreas de negócio, com o objetivo de sustentar a excelência 

organizacional. Recorre a um conjunto holístico de métodos, técnicas e ferramentas 

de melhoria contínua, proporcionando valor à empresa a longo prazo.  

A estrutura do KBS encontra-se ilustrada na Figura 2. Este modelo foca-se na 

estratégia das organizações e no impacto das suas relações com os fornecedores e 

clientes. Por sua vez, essas relações traduzem-se na melhoria da qualidade, 

eficiência, produtividade e motivação.  

O KBS encontra-se sustentado em dois pilares: o sistema Growth e o sistema 

QCD.  

O sistema Growth potencia o crescimento das vendas e a excelência da 

inovação. Reúne todas as ferramentas que visam melhorar a estratégia, o marketing 

e as vendas, a promoção da ideação disruptiva e o desenvolvimento de novos 

produtos. 

Por sua vez, o sistema QCD atua ao nível da excelência operacional, isto é, 

qualidade, custo e serviço, de modo a garantir a melhoria do fluxo, a eficiência dos 

recursos e a libertação do cash flow. Este sistema dispõe de cinco ferramentas, 

descritas de seguida, essenciais à melhoria da qualidade, eficiência e serviço. 

• TFM (Total Flow Management): metodologias de melhoria da 

eficiência do fluxo e dos recursos ao longo da cadeia de valor, através 
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da eliminação dos desperdícios e enfoque nas atividades de valor 

acrescentado. Esta ferramenta será abordada com mais detalhe 

posteriormente, uma vez que tem uma importância acrescida neste 

projeto. 

• TPM (Total Productive Maintenance): método de gestão que incide 

na eficiência de recursos de capital intensivo, ou seja, na manutenção 

e na melhoria da eficiência global dos equipamentos (OEE). 

• TQM (Total Quality Management): métodos e ferramentas com foco 

na redução dos custos de não qualidade. 

• TSM (Total Service Management): metodologias dedicadas ao 

aumento da eficiência do fluxo e dos recursos na área dos serviços. 

• SSI (Sourcing & Suppliers Improvement): metodologias destinadas à 

redução dos gastos e ao incremento da qualidade dos fornecedores. 

 

Figura 2- Modelo de gestão KBS (Kaizen Business System) [22]. 

O Kaizen Change Model (KCM) alicerça a estrutura do KBS. Este modelo 

preconiza a gestão da mudança e define diretrizes para a sua aplicação no que diz 

respeito à estratégia, processo, inovação, sistemas e pessoas. O KCM ocorre em três 

níveis: Kaizen Diário, Breakthrough Kaizen e Leaders’ Kaizen [22].  

 

2.4.1.  TFM (Total Flow Management) 

O Total Flow Management (TFM) é a ferramenta de gestão que engloba todas 

as atividades que geram fluxo (informação e material), logística e produção. Esta 

metodologia foi desenvolvida para se atender aos constantes desafios do mercado 

inerentes à exigência dos consumidores, criação de fluxo de valor eficiente e estudo 

da previsibilidade e comportamento do mercado [17, 23].  
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O TFM proporciona a melhoria ao longo da cadeia, garantindo a eliminação 

dos muda, a criação de valor acrescentado, o desenvolvimento de fluxo unitário e a 

redução dos lead times. Deste modo, potencia-se o fluxo de informação e material 

na Produção, na Logística Interna e na Logística Externa. A Figura 3 apresenta a 

sequência de atividades de fluxo ao longo da cadeia de valor e as ferramentas do 

modelo de criação de fluxo do TFM [17, 23]. 

 

Figura 3- Modelo de criação de fluxo do TFM [23]. 

 

Fluxo na Produção 

Esta atividade compreende a melhoria do fluxo produtivo, baseando-se no 

layout da linha de produção, no bordo de linha, na normalização do trabalho e na 

automação de baixo custo [24]. 

 

Layout e Desenho de Linhas 

 A organização e a estruturação de todo o layout da cadeia de valor através do 

desenho de linhas têm de ser consideradas para a implementação do TFM. Assim, 

deve ser desenhada a sequência de operações a fim de compreender o seu 

encadeamento e definir a relação entre o tempo de realização das atividades que 

acrescentam valor e o tempo total da operação.  

Na organização do sistema produtivo é necessário estabelecer a diferença 

entre o layout funcional e o layout em célula, com o objetivo de otimizar o espaço, 

reduzir o lead time e os stocks.  

No layout funcional ou tradicional, as várias operações encontram-se 

separadas fisicamente, pressupondo uma divisão da área de produção em zonas de 

pré-montagem, montagem, acabamento e controlo de qualidade. Em cada divisão 

processa-se o material, gerando-se um lote de produtos que vai passando de etapa 

em etapa. Esta configuração de layout traduz-se na produção de um número elevado 



Aumento da Produtividade em Organização de Manutenção de Pesados de Passageiros 

 

 
 

12 

de stocks, num lead time elevado, numa maior movimentação de materiais, na 

elevada necessidade de espaço de armazenamento e produção, na baixa visibilidade 

da cadeia e numa gestão mais complexa. Para além destes fatores, intensifica-se o 

fenómeno de Bullwhip Effect, isto é, pequenas alterações na procura do cliente final 

geram aumentos da procura em todos os níveis da cadeia de abastecimento. É a 

principal causa do muda de stock e do muda de produção em excesso [25]. 

O layout de processo está relacionado com o conceito de linhas de fluxo 

unitário e pode ser implementado em linha ou célula (U). Este tipo de produção 

assenta no funcionamento dinâmico e articulado de todas as operações, permitindo 

um fluxo sem formação de lotes. As células de produção potenciam o fluxo unitário, 

rentabilizando o tempo e o espaço, através da comunicação eficiente dos 

trabalhadores. Os operadores podem visualizar todo o fluxo e o trabalho realizado 

numa fase anterior e posterior, a fim de prestar auxílio aos colegas caso uma 

determinada tarefa esteja atrasada. Este layout garante a redução de stocks e lead 

time, menor movimentação entre operações, menor utilização de espaço, maior 

visibilidade da cadeia de valor e menor complexidade da gestão.  

 Sempre que possível, o layout deve integrar tarefas na mesma área de 

trabalho, na medida em que impacta o muda de transporte e o muda de espera do 

operador em caso de falta de peças ou ferramentas [17, 23]. 

 

Bordo de Linha 

O bordo de linha é a interface entre a produção e a logística interna, isto é, o 

local onde são armazenados os materiais necessários ao processo produtivo. Os 

componentes que sustentam a produção devem ser estrategicamente colocados no 

bordo de linha ao alcance dos operadores (abastecimento frontal). Estes devem estar 

perfeitamente acessíveis aos operadores, evitando-se assim deslocações para a 

reposição de consumíveis, assegurando um melhor controlo do stock.  

O bordo de linha deve ser projetado com o objetivo de minimizar o muda de 

movimento de picking do operador e do reabastecimento de material, assim como o 

tempo de setup. Posto isto, deve dar visibilidade à necessidade de reabastecimento. 

O abastecimento de material do bordo de linha pode ser realizado de duas 

formas: contínuo ou sequencial. O abastecimento contínuo recorre ao sistema 

Kanban, que define que o consumo gera a reposição. O abastecimento sequenciado 

recorre ao sistema Junjo e implica que o material seja fornecido numa sequência 

imposta pela produção [17, 23, 26]. 

 

Standard Work  

O Standard Work é uma ferramenta para as organizações normalizarem todas 

as sequências de trabalho e uma forma de partilha de boas práticas entre os 

colaboradores. O Standard Work é constituído por cinco passos [17, 23]: 
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1. Objetivos de melhoria: definição de objetivos simples, mensuráveis, 

atingíveis, relevantes e temporais; 

2. Estudo: recorre-se a diagramas de fluxo, medição de tempos e 

levantamento dos desperdícios a fim de identificar as oportunidades de 

melhoria;  

3. Melhoria: implementação das ideias de melhoria, concentrando os 

colaboradores nas atividades de valor acrescentado, com o objetivo de 

criarem propostas de solução. As metodologias 5S e a gestão visual 

auxiliam os colaboradores a compreenderem o processo; 

4. Normalização: criação de normas de trabalho instituindo a melhor 

forma de trabalhar, evitando que o novo processo se desvaneça; 

5. Consolidação: treino dos colaboradores de forma a garantir a 

sustentabilidade, o cumprimento da norma e a divulgação das melhores 

práticas.  

Esta ferramenta promove o envolvimento dos colaboradores no processo de 

desenvolvimento das normas de trabalho, garantindo que qualquer um conseguirá 

entender as instruções, difundir a informação e potenciar as melhorias futuras [27]. 

 

Single Minute Exchange of Die (SMED) 

O SMED, Single Minute Exchange of Die – Mudança de ferramenta em menos 

de 10 minutos, é uma metodologia de análise e melhoria do tempo despendido nas 

mudanças de série de fabrico (ou tempo de setup). Este método pretende reduzir o 

tempo total de perda de eficiência devido a setups [28]. 

As perdas provocadas pela mudança de séries constituem desperdícios e, por 

isso, devem ser reduzidas ou eliminadas recorrendo ao SMED. Estas perdas referem-

se a paragens ou arranque de máquinas, bem como a paragens associadas à 

manutenção e limpeza [29]. 

O SMED atua na redução dos tempos improdutivos, tornando mais económicas 

as séries mais curtas e aumentando a capacidade real das máquinas. Permite a 

redução dos stocks, melhorar o serviço ao cliente, diminuir a necessidade de 

investimento em equipamentos e reduzir os custos de produção [30]. 

As tarefas do setup dividem-se em dois tipos de trabalho: externo e interno. 

O trabalho interno refere-se às tarefas que só podem ser executadas com o 

equipamento parado.  Por sua vez, o trabalho externo refere-se às tarefas que podem 

ser realizadas com o equipamento a funcionar. A metodologia SMED impõe a 

separação desses trabalhos e segue cinco etapas, tal como ilustrado na Figura 4 [17, 

23, 31]. 
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Figura 4- Evolução da implementação dos cinco passos do SMED (E- trabalho externo, I- trabalho interno) [23]. 

Etapa 1: Estudo do trabalho - registar e classificar elementos de trabalho 

necessários. 

Etapa 2: Separação do trabalho interno e externo - estabelecer a melhor 

sequência de trabalho. 

Etapa 3: Transformar trabalho interno em externo - alterar os métodos de 

trabalho e/ou equipamentos. 

Etapa 4: Reduzir ou eliminar trabalho interno - recorrer a ferramentas simples 

como códigos de cores, calibres e pré-montagens complementadas com normas 

visuais. 

Etapa 5: Reduzir trabalho externo - melhorar a logística de suporte e a 

manutenção. 

  

Automação de Baixo Custo  

Esta metodologia tem como objetivo automatizar os processos sem grandes 

investimentos, utilizando mecanismos simples e práticos de forma a reduzir os 

tempos e aumentar a fiabilidade de determinadas tarefas. Para avaliar a 

automatização de cada tarefa recorre-se a checklists de automação com a finalidade 

de traçar objetivos e elaborar o plano de implementação. Existem soluções simples 

de automatização, tais como mecanismos simples que utilizam as leis da natureza 

(karakuri) como a gravidade, e o uso de dimensões e peso reduzidas, de modo a 

reduzir o muda de movimentação. As soluções adotadas nas empresas passam pela 

colocação de rollers, contra-pesos, bases rolantes e mesas com rodas [17, 23]. 

 

No projeto em estudo, apenas foram considerados os conceitos de 

Sincronização e Mizusumashi, relativos ao pilar de “Fluxo na Logística Interna” da 

ferramenta do TFM. Deste modo, as restantes ferramentas relativas ao fluxo de 
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consumíveis entre o armazém e o bordo de linha, assim como o “Fluxo na Logística 

Externa”, não serão explanadas nesta revisão bibliográfica.  

Fluxo na Logística Interna  

Mizusumashi 

O Mizusumashi refere-se ao operador logístico que executa todas as operações 

entre supermercados. Geralmente está associado ao conceito de comboio logístico 

que abastece componentes e retira o produto acabado. Transporta toda a informação 

necessária e também as ordens de produção, executando um trabalho cíclico 

normalizado. 

O objetivo do Mizusumashi é garantir o abastecimento de materiais e 

informação no local de transformação, garantindo a ocupação dos operadores nas 

atividades que acrescentam valor. Em contrapartida, este operador logístico 

concentra o desperdício de transporte e movimentação num só indivíduo.  

Tal como ilustrado na Figura 5, o Mizusumashi percorre um circuito em ciclo 

com um horário bem definido. Essa rota deve ser traçada de acordo com as 

necessidades do percurso e passa frequentemente nos locais de recolha de material, 

permitindo ter menos material parado no Bordo de Linha. 

 

Figura 5- Circuito Mizusumashi [23]. 

O Mizusumashi normaliza todo o processo logístico interno, eliminando o 

desperdício e aumentando a produtividade. Permite aumentar a qualidade e a 

flexibilidade de produção sendo por isso economicamente vantajoso [17, 23, 32, 33]. 

  

Sincronização (Kanban/Junjo) 

O termo “sincronização” está relacionado com a iteração do processo 

produtivo ao longo da cadeia de valor, de forma a garantir o correto reabastecimento 

de consumíveis. O Kanban e o Junjo são ferramentas que permitem o abastecimento 
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contínuo e sequencial, respetivamente. A escolha entre estas duas ferramentas 

baseia-se na dimensão dos materiais, na frequência de utilização e na variabilidade 

da matéria-prima. Em paralelo com a sincronização do abastecimento, deve ter-se 

em atenção a transmissão da informação ao operador logístico. 

O sistema Kanban contém a informação do fluxo do produto ao longo da cadeia 

de valor, isto é, identificação do material, identificação do cliente e do fornecedor 

e da quantidade a ser reabastecida. Este sistema garante um controlo atualizado da 

quantidade das peças em stock, facilitando a sua reposição de modo eficiente, do 

WIP e da produção.  

O ciclo logístico Kanban, ou denominado abastecimento contínuo, inicia-se no 

local de stock do cliente. Os componentes estão disponíveis para entrega imediata 

ao cliente e devem ser reabastecidos quando o stock atinge o nível de 

reaprovisionamento (Figura 6). O stock de segurança tem o papel de salvaguardar a 

disponibilidade de produtos devido à variabilidade da procura e do lead time de 

reabastecimento. 

 

Figura 6-Gráfico Stock vs Tempo [23]. 

Idealmente, todos os consumíveis geridos pelo sistema Kanban deveriam estar 

disponíveis no bordo de linha e acessíveis aos operadores de forma a facilitar a gestão 

do reabastecimento. Contudo, a manutenção de todas as referências no bordo de 

linha pressupõe a necessidade de muito espaço, menor ergonomia para os operadores 

e muda de movimento. De forma a contornar esta situação, recorre-se ao sistema 

Junjo, que se traduz no abastecimento sequencial dos consumíveis, isto é, o 

abastecimento é realizado quando necessário e segundo uma ordem de produção. 

Este sistema aplica-se nas referências com pouca rotação, grande variabilidade ou 

de maiores dimensões [17, 23, 33].  

 

2.4.2.  KCM (Kaizen Change Management) 

A implementação de projetos de melhoria contínua implica a quebra de 

paradigmas e a capacidade de mudança, conduzindo a resultados disruptivos e ao 

sucesso de qualquer projeto. Esta base do KBS é sustentada por três pilares: Kaizen 
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Diário, Breakthrough Kaizen e Leaders´Kaizen [3]. Este último não foi considerado 

no âmbito da presente dissertação e, por esse motivo, não será explorado. 

  

Breaktrough Kaizen 

O modelo do Breakthrough Kaizen baseia-se na implementação de novos 

paradigmas de sistemas disruptivos a partir da melhoria dos processos críticos das 

organizações. É implementado através de ciclos de Eventos Kaizen, com frequência 

de 3 meses, no fim dos quais se realiza um balanço, no qual se avalia o seu sucesso 

e se definem os próximos passos [34].  

Os ciclos de melhoria são caracterizados por quatro passos, como demonstrado 

na Figura 7.  

 

Figura 7- Modelo do Breakthrough Kaizen (Adaptado de [34]). 

1. Mission Control Room (MCR): reúne, no mesmo espaço, toda a informação 

relevante para o projeto numa perspetiva de gestão visual. Inicia-se com 

workshops de desenho da MCR e na prática da gestão de projeto, baseando-

se na aplicação dos princípios Lean e na execução de um A3 Thinking. 

2. Kaizen Events: realização de workshops de implementação Kaizen, de acordo 

com as prioridades do Value Stream e do A3. 

3. Events Closing: realização de um workshop de confirmação e eficácia de SDCA, 

através da avaliação dos novos standards.  

4. Value Review: realização de um workshop de value review, com vista à 

revisão do desempenho do ciclo, estabelecimento de árvores de valor, revisão 

dos objetivos dos ciclos seguintes e de planeamento e implementação do 

próximo sprint [3]. 
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Kaizen Diário 

O objetivo do Kaizen Diário (KD) é capacitar os líderes para que desenvolvam 

as suas equipas de forma a estas serem autónomas e capazes de manter e melhorar 

os seus processos e áreas de trabalho diariamente. Esta ferramenta é aplicada de 

forma transversal à organização, no gemba, e pretende contribuir para a 

implementação de uma cultura de melhoria contínua. A sua prática conduz à 

mudança de mentalidades e comportamentos, ao sustento das melhorias e ao 

alinhamento da organização. A implementação do KD diferencia-se do trabalho de 

projeto uma vez que não se encontra limitado temporalmente, resultando de uma 

atividade contínua de melhoria por todas as equipas naturais. 

Neste processo de mudança cultural, os líderes têm um papel fundamental no 

envolvimento da equipa, na consolidação de novos métodos de trabalho, na 

valorização das ideias dos seus colaboradores e na orientação no processo de 

Melhoria Contínua. 

O modelo de Kaizen Diário é composto por quatro níveis de maturidade de 

acordo com as competências que se pretende que o líder desenvolva e as melhorias 

a implementar nas equipas [35].  

 

Kaizen Diário Nível 1 

O Nível 1 do Kaizen Diário destina-se à organização da equipa. Tem como 

objetivo dar ao líder um conjunto de ferramentas de organização e gestão da sua 

equipa no dia-a-dia de trabalho. Deste modo, pretende-se garantir o alinhamento 

entre o desempenho e os objetivos, maior capacidade de reação a desvios, melhoria 

do tempo de discussão das oportunidades de melhoria, o que potencia a sua 

concretização e melhorando a comunicação e motivação na equipa. Para isso, é 

essencial a existência de um local onde toda a informação relevante esteja disponível 

e acessível. Assim, o desenho e a construção do Quadro de Equipa devem ser os 

primeiros passos no Nível 1 do Kaizen Diário. O líder e a sua equipa natural devem 

definir as áreas e os conteúdos a colocar nos quadros, sendo para isso crítica a 

escolha dos indicadores-chave e método de planeamento do trabalho. Existem três 

ferramentas fundamentais que devem estar presentes nos quadros das equipas: 

Indicadores, Plano de Trabalho e Ciclo de Melhoria (PDCA). Após a definição dos 

temas críticos nos quadros, deve criar-se a dinâmica de reuniões de equipa. O 

objetivo é fazer com que exista um momento formal em que a equipa se reúne para 

analisar os desvios face aos objetivos, valide o cumprimento do planeamento e 

execute as ações de melhoria. A reunião de equipa deve seguir uma agenda 

normalizada que garanta a eficiência da mesma. Os colaboradores devem participar 

na avaliação dos indicadores da sua equipa natural e adquirir ou reforçar 

competências de análise dos mesmos. Por outro lado, é fulcral que tenham 
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visibilidade e se envolvam no planeamento do trabalho da sua equipa. Para além 

disto, objetiva-se que todos os colaboradores se tornem mais ágeis e flexíveis, 

potenciando o espírito crítico e proativo da melhoria contínua. 

 

Kaizen Diário Nível 2 

O Nível 2 do Kaizen Diário prende-se com a melhoria da organização dos postos 

e áreas de trabalho, tendo como objetivo o aumento de produtividade, organização 

e motivação dos colaboradores, com foco na melhoria da competitividade 

organizacional.  A organização do espaço de trabalho compreende a implementação 

e manutenção dos 5S, verificação das normas e seguimento do Standard Work.  

Os 5S representam as técnicas que se devem aplicar no gemba para reduzir o 

desperdício e otimizar o desempenho dos processos e das pessoas, garantindo a 

organização dos postos de trabalho e das áreas envolventes [36]. Os 5S representam 

as palavras seiri (triagem), seiton (arrumação), seiso (limpeza), seiketsu 

(normalização) e shitsuke (disciplina) [37]. 

O primeiro passo, a triagem, prende-se com a distinção do que é, ou não, 

necessário. Tudo aquilo que não é necessário, não acrescenta valor, por isso deve 

ser eliminado, otimizando-se o espaço para os itens que realmente são úteis [38]. 

Segue-se a arrumação, que consiste na classificação de todos os objetos 

segundo a sua importância e frequência de utilização, organizando-os nos locais 

respetivos. 

A limpeza assegura um espaço de trabalho limpo, confortável e seguro. As 

máquinas, as ferramentas e todos os espaços físicos devem encontrar-se livres de 

sujidade, de modo a garantir que possam ser usadas em conformidade [39]. 

A normalização encontra-se associada à padronização das condições laborais: 

criação de normas, identificação do inventário, procedimentos de trabalho e planos 

de verificação dos equipamentos [40].  

A última etapa dita a imposição da autodisciplina e de regras que devem ser 

seguidas por todos os colaboradores. Isto envolve uma mudança cultural, aceitando 

a importância de todos as etapas anteriormente mencionadas [41]. 

Estes cinco passos, representados na Figura 8, devem ser implementados 

sequencialmente, conduzindo à melhoria da qualidade e da produtividade. Traduz-

se numa maior motivação dos colaboradores, uma vez que há redução dos defeitos e 

dos custos, ao mesmo tempo que se melhora a gestão dos materiais (ou recursos) e 

as condições de segurança [42]. 
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Figura 8- Implementação da metodologia 5S  [43]. 

Os passos seguintes do Kaizen Diário são Kaizen Diário Nível 3 - Melhores 

práticas SDCA e o Kaizen Diário Nível 4 – Melhoria PDCA [3, 35]. No entanto, estes 

níveis não foram implementados no projeto desta dissertação.  

 

2.5. FERRAMENTAS DE MELHORIA CONTÍNUA 

2.5.1.  Ciclo PDCA e SDCA 

O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) apresenta-se como uma metodologia 

estruturada com vista à implementação de uma melhoria. Esta sequência lógica 

divide-se em Plan (planear), Do (executar), Check (verificar) e Act (atuar). Todos os 

processos devem ser planeados, testados, controlados e melhorados continuamente, 

reduzindo-se a necessidade de recursos para viabilizar uma solução [44, 45].  

O Plan (planeamento) consiste na definição dos objetivos e na criação de um 

plano para os alcançar. Os objetivos devem ser mensuráveis e devem estabelecer-se 

metas e metodologias para as atingir. A etapa Do (executar) pressupõe a 

implementação do plano, a realização das tarefas e a conceção do produto final. A 

fase do Check (verificação) envolve o controlo do produto e dos processos e a 

validação dos resultados, desde que estejam concordantes com os planeados 

anteriormente. A fase de Act (atuar) inclui a implementação e normalização dos 

procedimentos obtidos da melhoria verificada. Caso não se verifique sucesso na sua 

implementação, repete-se todo o processo de PDCA até que sejam alcançados os 

objetivos. Em seguida, identifica-se a seguinte oportunidade de melhoria e aplica-se 

o ciclo. 

A passagem destes quatro passos impõe a necessidade de standardizar os 

processos e as práticas de trabalho com o objetivo de reduzir a variabilidade na 

realização das tarefas. Deste modo, surge o ciclo SDCA (Standardize-Do-Check-Act). 

A primeira etapa (standardize) consiste em definir as melhores práticas e a 

normalização do trabalho através da criação e atualização dos standards. Para além 
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disto, estes servem de referência para identificar desvios, alimentando a resolução 

dos problemas. Os seguintes passos deste ciclo prendem-se com a execução de uma 

fase de teste, pela verificação e pela implementação da norma [5]. 

Deste modo, o SDCA assegura a manutenção e a melhoria dos standards e o 

PDCA providencia a melhoria contínua dos processos. Estes dois ciclos devem ser 

implementados continuamente, isto é, as ações de melhoria ou os standards quando 

concluídos, implicam a necessidade de procurar outro alvo para recomeçar o ciclo 

[46]. 

A Figura 9 evidencia a sequência dos ciclos PDCA e SDCA. Estes encontram-se 

interligados uma vez que a implementação de melhorias é normalmente seguida por 

um processo de normalização com o objetivo de estabilizar a melhoria. Os ciclos de 

melhoria e normalização sucessivos são um pilar chave da melhoria contínua. 

 

 

Figura 9- Relação entre PDCA e SDCA (Adaptado de [35]). 

 

2.5.2.  Value Stream Mapping (VSM) 

O Value Stream Mapping (VSM) é uma ferramenta visual de mapeamento dos 

processos que permite obter visibilidade de toda a cadeia de valor e também projetar 

uma situação futura [47]. Esta ferramenta possibilita a análise do fluxo de material 

e informação, do processo produtivo e das suas interações, assim como os inputs e 

outputs, ao longo da cadeia de valor. Deste modo, o VSM é aplicado na fase do 

planeamento com o objetivo de visualizar a nível macro a organização, identificar as 

oportunidades de melhoria e delinear as estratégias de negócio que potenciam a 
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qualidade e a produtividade [48]. A implementação desta metodologia pressupõe a 

seguinte sequência de procedimentos [49]:  

1. Seleção dos processo e fluxos a mapear: identificar o fluxo de 

material e informação para o produto, família de produtos ou serviços 

e atividades suplementares. 

2. Mapeamento da situação atual do processo: os intervenientes no 

processo atuam diretamente no gemba onde, por observação, 

identificam as oportunidades de melhoria. O mapeamento é realizado 

no sentido ascendente da cadeia de valor, isto é, inicia-se no produto 

acabado e termina nos fornecedores.  

3. Mapeamento da visão futura: análise dos dados recolhidos e criação 

do fluxo, objetivando a eliminação de desperdícios e determinando 

ações de melhoria. A necessidade de delinear uma visão futura reside 

no facto de permitir às equipas responsáveis pela implementação das 

ações, ter visibilidade do impacto dessas ações no fluxo de valor. Os 

workshops são realizados no âmbito dos projetos Kaizen, com o objetivo 

de desenhar novos processos e metodologias. 

4. Realização de um plano de implementação de melhorias: 

planeamento cronológico das ações, com recurso ao diagrama de Gantt, 

estabelecendo a sequência de ações/workshops e as datas de início e 

de fim, assim como os atrasos.  

Esta metodologia destaca-se pelo modo visual de descrever o fluxo do produto 

e de informação, através de símbolos e diagramas universais, tornando-se eficaz e 

eficiente o controlo da gestão de toda a cadeia de valor [50, 51]. 

 

2.5.3.  Diagrama de Spaghetti  

O diagrama de esparguete, ou diagrama de fluxo, é uma ferramenta de auxílio 

visual que permite explanar o fluxo de material e de informação no gemba durante 

a realização de uma dada tarefa. Este modelo permite determinar a distância total 

percorrida nos movimentos realizados, com o objetivo de minimizar esse desperdício 

relativo ao transporte de material e ao movimento de pessoas/ material [52-54]. 
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3. APRESENTAÇÃO DO PROJETO BREAKTROUGH KAIZEN  

O presente capítulo pretende apresentar o projeto de melhoria desenvolvido 

na oficina da ManBus. Os objetivos deste projeto correspondem à necessidade e 

motivação de implementar a melhoria contínua em toda a organização através da 

melhoria da qualidade, da redução dos custos e da melhoria do serviço ao cliente.  

O principal indicador de desempenho deste projeto é a produtividade, que se 

objetiva aumentar 33% em relação a um baseline estipulado no início do projeto. No 

entanto, foram também considerados outros indicadores como a ocupação e a 

eficiência, resultado do desenvolvimento da produtividade. A monitorização da 

produtividade diária das equipas da oficina permite espelhar as melhorias dos 

processos. 

Inicialmente, será apresentada a caracterização e o estado inicial da oficina, 

isto é, serão exploradas e identificadas as oportunidades de melhoria, assim como o 

planeamento das iniciativas discutidas. De seguida, serão identificadas as áreas de 

intervenção e desenhado o estado futuro. Por fim, serão implementadas as soluções 

desenhadas. 

No âmbito do desenvolvimento deste projeto foram integradas e estruturadas 

algumas ferramentas de forma a corresponder ao objetivo idealizado. A Figura 10 

pretende demonstrar a integração das ferramentas utilizadas assim como o seu 

objetivo na resolução do problema. 

 

Figura 10- Integração das ferramentas. 

O primeiro passo prende-se com a definição do estado inicial. Para tal, 

recorre-se à ferramenta Value Stream Mapping (VSM), que permite realizar o 

mapeamento do processo, explanando as atividades de valor acrescentado e o muda. 

Em paralelo, serão levantadas as causas-raiz relacionadas com a Qualidade, Custo, 

Serviço e Motivação, através dos diagramas de Ishikawa. Estas ferramentas 

alavancam as etapas consequentes de identificação das áreas de atuação, da 

definição do estado futuro e do desenho de soluções. 
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Numa perspetiva de implementação das melhorias identificadas foi aplicada a 

ferramenta de Total Flow Management (TFM) com vista à criação de fluxo na 

produção e na logística interna. Com o objetivo de maximizar o valor acrescentado 

do técnico na intervenção das viaturas, procurou-se otimizar o layout da oficina, 

efetivando-se a criação de um bordo de linha e aplicado o conceito de mizusumashi, 

cujo papel se prende com a concentração do desperdício num só elemento logístico. 

Foi também desenvolvido um ficheiro de planeamento semanal, de forma a potenciar 

o número de viaturas a intervencionar, assim como garantir o cumprimento do 

planeamento entre a Manutenção e a Operação. 

O projeto foi suportado por um programa de melhoria contínua, o Kaizen 

Diário, para garantir a consistência dos processos e dos resultados. A normalização 

das boas práticas e a implementação da ferramenta de 5S visam sustentar e 

perpetuar essas melhorias disruptivas. 

As sessões de Kaizen Workshop promovem o envolvimento de todos os 

colaboradores com atuação no gemba, e com foco no processo transversal de 

mudança cultural. 

De ressalvar que as melhorias preconizadas nesta dissertação resultam da 

participação ativa do autor no processo, desde o diagnóstico das oportunidades de 

melhoria até à concretização das ações e soluções desenhadas. 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA OFICINA 

A oficina da ManBus presta dois tipos de serviço: manutenção planeada e 

“SOS”. A manutenção planeada, previamente agendada, destina-se à intervenção de 

viaturas com vista à realização de uma das seguintes operações: 

• IPO: operação de manutenção da viatura que, à posteriori, efetuará 

inspeção periódica obrigatória por lei; 

• MP: operação de manutenção preventiva. Destina-se à manutenção 

regular estipulada de acordo com datas planeadas. Neste caso, 

procede-se à verificação de alguns componentes da viatura e, de acordo 

com o seu estado, poderá ser, ou não, efetuada a substituição dos 

mesmos; 

• MC: operação de manutenção corretiva, o qual visa a intervenção das 

viaturas que necessitam de substituir algum componente. 

Por outro lado, as reparações denominadas “SOS” referem-se a viaturas não 

planeadas, uma vez que resultam de avarias em estrada ou colisões. 

As intervenções caracterizam-se por recorrer a três especialidades: Mecânica, 

Eletricidade e Carroçaria. A oficina encontra-se dividida em sete áreas principais: 

lavagem, parque, carroçaria, fossas, planas, armazém e pintura, como ilustra a 

Figura 11. 
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Figura 11- Layout da oficina. 

Os diversos espaços estão destinados à realização da intervenção das viaturas 

e podem ser caracterizados da seguinte forma: 

• Lavagem: primeira etapa do processo de reparação das viaturas. 

Quando a viatura chega à oficina, deve ser previamente lavada, tanto 

a carroçaria como o chassi; 

• Parque: a zona do parque destina-se ao local em que as viaturas se 

encontram entre o final do check-in e a sua saída para a Operação; 

• Carroçaria: área de intervenção das viaturas destinadas à reparação na 

especialidade de carroçaria. Apresenta capacidade para a intervenção 

de 4 viaturas (1C- 4C) e caracteriza-se por processos de colagem, 

soldadura, pintura, etc; 

• Fossas: áreas/boxs com abertura no solo para proceder às intervenções 

que são necessárias realizar na parte inferior da viatura. As fossas 

destinam-se, maioritariamente, a intervenções na especialidade de 

mecânica. Apresenta a capacidade de 7 boxs (1-7); 

• Planas: boxs planas que se destinam a reparações que não exijam a 

intervenção na parte inferior das viaturas. Tem a capacidade de 9 boxs 

(8-16); 

• Armazém: contém o inventário das peças necessárias para as 

intervenções. Esta área deve assegurar a manutenção do stock de 

segurança; 

• Pintura: área destinada à operação de pintura.  
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3.2. ESTADO INICIAL 

A fase inicial do projeto compreende o mapeamento do fluxo de valor e a 

análise dos processos com vista a evidenciar todo o desperdício ao longo da cadeia 

de valor. Na área da Manutenção, foi realizada uma análise de todas as operações 

desde a entrada das viaturas na oficina até à sua saída de modo a estabelecer o fluxo 

de informação, o levantamento do muda e das oportunidades de melhorias. 

3.2.1.  Fluxo de informação 

A integração das várias operações envolve uma quantidade de informação 

considerável. A Figura 12 pretende representar o fluxo de informação que decorre 

entre a deteção de alguma anomalia até à saída da viatura.  

O processo inicia-se com a indicação de uma qualquer anomalia por parte do 

motorista. Neste caso, a viatura terá de realizar manutenção corretiva e, por esse 

motivo numa fase prévia, a Operação encarregar-se-á de enviar o relatório de avarias 

à Manutenção, a qual regista os assinalamentos no sistema de informação.  

Por outro lado, existem viaturas contempladas no planeamento semanal para 

realizar manutenção preventiva. Nestes casos, o primeiro passo prende-se com a 

informação das necessidades de peças, componentes e ferramentas para a operação 

de manutenção preventiva. De seguida, as viaturas planeadas realizam o check-in e 

entram para a box respetiva. De acordo com a informação preliminar das 

necessidades das viaturas são intervencionadas e, caso seja identificada alguma 

anomalia adicional, verifica-se a necessidade de manutenção corretiva. As viaturas 

de manutenção preventiva que concluem a intervenção executam uma operação de 

check-out de modo a garantir a conformidade do estado da viatura.  

No caso da manutenção corretiva, considera-se custoso estimar o tempo para 

a intervenção. No entanto, as viaturas que foram assinaladas pelos motoristas 

realizam a entrada para manutenção sendo que, de seguida, se procede à 

intervenção das mesmas e posterior check-out.  

 

Figura 12- Fluxo de informação entre a Manutenção e Operação. 
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3.2.2.  Qualidade, Custo, Serviço e Motivação (QCDM) 

Na definição do estado inicial foram identificados vários problemas que 

repercutem um impacto negativo na qualidade, custo, serviço e motivação das 

equipas da Manutenção. 

Por forma a ser possível explanar as causas que levam a esses problemas, foi 

realizada uma análise de causa-efeito através de diagramas de Ishikawa. 

A Figura 13 representa o diagrama de Ishikawa do baixo nível de qualidade. 

Nesta análise foram levantadas as causas-raiz do problema, destacando-se três 

aspetos: avarias, reclamações do cliente e a necessidade da oficina. O elevado 

registo de avarias encontra-se relacionado com a falta de rigor na reparação, isto é, 

substituição das mesmas peças que se encontram danificadas, intervenções 

incompletas e falta de conhecimento técnico. Por sua vez, existe um elevado número 

de reclamações do cliente justificado pela frota envelhecida, pela falha de limpeza 

e pela imagem pouco apelativa. A aceitação de orçamentos também condiciona a 

qualidade uma vez que nem todas as peças e ferramentas se encontram disponíveis 

para o correto procedimento da intervenção.  

 

Figura 13- Diagrama de Ishikawa Qualidade. 

A análise de causa-efeito representada pela Figura 14, evidencia as causas de 

origem para os custos elevados. De ressalvar a baixa ocupação, o custo dos 

combustíveis e dos recursos humanos, bem como a necessidade de horas extra. A 

baixa ocupação é afetada pela falta de serviço, pelos atrasos na chegada das viaturas 

à Manutenção e pelo incumprimento do planeamento acordado entre a Manutenção 

e a Operação. Para além disso, os consumos excessivos de combustível e as 

deslocações em vazio, isto é, sem passageiros, impactam fortemente os custos de 

combustível e de mão-de-obra. A necessidade de motoristas e técnicos em dias de 

folga, devido ao incumprimento do planeamento, intensifica os gastos com o 

pagamento de horas extra. 
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Figura 14- Diagrama de Ishikawa Custos. 

Relativamente ao nível de serviço, foram apontadas como causas-raiz o 

planeamento da Manutenção e Operação, o check-in das viaturas e as imobilizações, 

como pode ser visualizado na Figura 15. O incumprimento do planeamento reflete-

se na falta de serviço e nos atrasos na entrega de viaturas à Manutenção o que, por 

sua vez, afeta a ocupação dos técnicos. A falta de rigor no check-in impacta o lead 

time da intervenção uma vez que não se realiza triagem e, por isso, aumenta o tempo 

para o diagnóstico e são identificados novos assinalamentos e imprevistos durante a 

manutenção das viaturas. 

 

Figura 15- Diagrama de Ishikawa Nível de Serviço. 

A motivação dos colaboradores é um aspeto considerável na sustentabilidade 

do desempenho da oficina. Neste levantamento, evidenciado na Figura 16, foram 

identificadas a área oficinal, as horas de trabalho, a equipa e a remuneração como 

as principais causas-raiz para a falta de motivação. A oficina apresenta um espaço 

degradado, sujo, desarrumado e denota-se ainda algum défice de ferramentas 

essenciais ao trabalho. Não obstante, as horas de trabalho são muito variáveis, sendo 

que por vezes se verifica um pico de intervenções, o que se repercute na necessidade 

de horas extra. Por outro lado, os técnicos encontram-se sem serviço, consequência, 
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em grande parte, da sazonalidade dos alugueres ocasionais e/ou do incumprimento 

do planeamento. Para além destas causas, foram evidenciados alguns conflitos 

intra/interequipas, tendo os técnicos manifestado interesse em adquirirem mais 

formação. Por fim, foi levantada a questão salarial, justificada pela baixa 

remuneração e pela desigualdade. 

 

Figura 16- Diagrama de Ishikawa Motivação. 

 

3.2.3.  Planeamento 

A oficina e a operação funcionam articuladamente com o objetivo de 

garantirem o cumprimento do planeamento a que se comprometem. Por este motivo, 

a cada semana, a oficina planeia a entrada e o tempo previsto para a manutenção 

de cada viatura que irá realizar MP, IPO ou MC. Essas viaturas provêm da Operação 

que realiza um planeamento distinto, dependendo da necessidade que tem para 

aquela semana. Deste modo, e balanceados os interesses de ambas as partes, é 

realizado um planeamento semanal para cada uma das áreas. 

Atendendo ao planeamento atual, pode constatar-se um subdimensionamento 

da carga planeada face à capacidade total da oficina. Adicionalmente, foi 

determinada uma taxa de cumprimento de 43% e 66% do planeamento da Operação 

e da Manutenção, respetivamente. 

 

3.2.4.  Valor acrescentado vs muda  

Dado o objetivo de quantificar o desperdício relativo ao processo de 

manutenção, foi realizado um acompanhamento a um técnico da especialidade de 

mecânica. Este é responsável pela substituição ou reparação das peças da viatura e, 

como tal, as tarefas compreendem deslocações ao armazém para recolha de peças 

e/ou material necessário para executar o trabalho. O acompanhamento efetuado 

compreendeu o registo de todas as tarefas realizadas durante a operação de 
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manutenção da viatura, com o objetivo de distinguir as atividades de valor 

acrescentado e de muda.  

Pela análise deste acompanhamento, foi auferido um peso de 40% de 

atividades de valor acrescentado e 60% de atividades de valor não acrescentado. Na 

Figura 17 encontram-se representados com maior detalhe o peso de cada um dos 

muda diagnosticados.  

 

Figura 17- Representação das atividades de valor não acrescentado de um técnico mecânico. 

A deslocação devido à necessidade de peças e ferramentas, a falta de serviço 

e a movimentação de viaturas são as tarefas de maior preponderância nas atividades 

de valor não acrescentado. Com maior peso, identificou-se a deslocação do técnico 

para recolher peças no armazém e o transporte de ferramentas para o local de 

trabalho. Segue-se a falta de serviço, que compreende o tempo de espera do técnico 

pela viatura, pela OT, pelo chefe ou pela privação de alguma peça. Por fim, a 

movimentação de viaturas refere-se à deslocação da viatura do posto de lavagem até 

à box e da box até ao depósito de anticongelante, que se situa entre as fossas e as 

planas.   

O diagrama de spaghetti, representado na Figura 18, permite visualizar o 

movimento de um técnico afeto à fossa 1. Este modelo evidencia um percurso que 

inclui a deslocação desde a viatura até ao armazém, ao módulo das ferramentas 

especiais, ao carrinho de ferramentas, ao chefe, e entre os vários locais da viatura 

(por exemplo, rodas dianteiras ou rodas traseiras). 
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Figura 18- Diagrama de Spaghetti de um técnico a operar na fossa 1. 

 

3.3. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Concluído o mapeamento da situação atual da Manutenção, a equipa 

direcionou o seu foco para a identificação das áreas de atuação com o objetivo de 

aumentar e sustentar, a curto prazo, a produtividade dos técnicos.  

A abordagem objetiva e estruturada, realizada no acompanhamento anterior, 

permitiu a definição das atividades de valor não acrescentado, sendo essas o 

principal objeto de ataque com vista à sua redução ou eliminação. Estas áreas dizem 

respeito a todo o processo desde a entrada da viatura na oficina, lavagem, 

manutenção e saída da viatura, pelo que se procura reduzir, essencialmente, as 

deslocações realizadas pelos técnicos, a falta de serviço e a movimentação de 

viaturas. 

Posto isto, foram identificadas oito áreas de atuação: Kaizen Diário, check-in 

e check-out das viaturas, fluxo na produção (produtividade dos técnicos e definição 

de tempos standard), fluxo na logística interna, avarias reincidentes, fluxo de 

informação, segurança e planeamento da oficina.  

O Kaizen Diário envolve toda a organização, com o objetivo de implementar 

uma cultura de melhoria contínua entre os técnicos e as chefias. A falta de um team 

leader e a constituição de equipas naturais resulta na ineficiência do planeamento 

das viaturas e do desconhecimento do desempenho de toda a oficina. 

A falta de rigor no check-in das viaturas pressupõe a montante a entrada de 

viaturas no parque que não são devidamente identificadas e triadas. Para além disso, 

o movimento das viaturas é realizado pelo técnico mecânico pelo que constitui uma 

fonte de improdutividade, visto que o tempo gasto nesse movimento devia ser usado 

na manutenção das viaturas.  
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O fluxo na produção também se revela uma área de atuação, quer pela 

reduzida produtividade dos técnicos, quer pela inexistência de tempos standard para 

cada tarefa. Durante a intervenção da viatura, verificaram-se, no mapeamento do 

estado atual, diversas ineficiências no processo relacionadas com a deslocação dos 

técnicos para recolher as ferramentas e as peças, a paragem devido a imprevistos e 

a espera pelas chefias. Estes muda de movimento e espera, relacionados com a 

reduzida sustentabilidade do fluxo na logística interna, impactam diretamente a 

produtividade. Para além disso, constatou-se um ineficaz controlo do processo uma 

vez que as tarefas não apresentam tempo standard. Deste modo, as chefias não têm 

conhecimento do tempo standard de realização de uma dada tarefa versus tempo 

produtivo, isto é, gasto na realização dessa mesma tarefa, impossibilitando o cálculo 

da eficiência de cada técnico. 

As avarias reincidentes indicam que as viaturas sofrem muitas vezes 

intervenções pontuais sem que seja corrigido o problema estrutural.  

Para além destas áreas de atuação, denota-se a falta de comunicação entre a 

Operação e a Manutenção, que implica a ausência de informação detalhada das 

anomalias assinaladas pelos motoristas (Operação). Deste modo, a ordem de trabalho 

de cada técnico não contempla previamente essas anomalias, pelo que acresce o 

tempo de diagnóstico das mesmas pela equipa da Manutenção.  

Foram ainda registadas algumas falhas de segurança como a incorreta 

utilização dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), o elevado número de 

degraus, piso escorregadio e difícil acesso à fossa. 

Por fim, urge a necessidade em elaborar um correto planeamento da oficina. 

As viaturas são planeadas segundo as necessidades da Operação e verifica-se a 

entrada de viaturas não planeadas que comprometem o nível de serviço da 

Manutenção. 

 

3.4. ESTADO FUTURO 

O desenho do estado futuro na Manutenção tem por base a introdução do 

conceito do Kaizen Diário, a melhoria do fluxo na produção, a implementação de 

ferramentas de gestão visual e a concentração de todo o desperdício num só 

colaborador. Deste modo, visa-se potenciar o trabalho efetivo do técnico em prol da 

redução do valor não acrescentado. 

Numa primeira fase, preconiza-se uma divisão da oficina em equipas 

semelhantes e multidisciplinares. Esta definição das equipas terá o propósito de 

facilitar o fluxo de informação do team leader para as suas equipas, através da 

realização de reuniões de Kaizen Diário.  

O técnico deve garantir que potencia o tempo de trabalho produtivo, isto é, 

em que se encontra com as “mãos na viatura”. Só desta forma estará a desenvolver 
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valor acrescentado e, por esse motivo, deve ser promovido o fluxo na produção de 

modo a garantir que, durante a reparação, tem todos os materiais (peças e 

ferramentas) ao seu dispor, reduzindo a sua deslocação.  

Para tal, perspetivou-se a introdução de um pivot logístico cuja função será 

cumprir um standard relativo a todas as operações logísticas de apoio à manutenção. 

Esta pessoa concentra todas as atividades de valor não acrescentado para o técnico 

e assegura o abastecimento de acordo com um circuito normalizado de todas as 

necessidades de peças, ferramentas ou do chefe, assim como o movimento das 

viaturas para as boxs. 

A melhoria da comunicação, o aumento da produtividade dos técnicos e a 

definição de um standard logístico providencia a consistência do processo e, por 

conseguinte, dos resultados. 

 

3.5. DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES 

3.5.1.  Definição do check-in e do check-out 

De forma a promover o fluxo de informação e a reduzir o tempo de diagnóstico 

da viatura, foram desenhados dois modelos: check-in e check-out.  

O modelo de check-in, representado na Figura 19, visa a redução do lead time 

desde a receção da viatura até ao fim da sua intervenção. Este fluxo de informação 

inicia-se na entrega da viatura, planeada para manutenção preventiva (MP) ou IPO, 

ao rececionista, se este se encontrar no seu gabinete. De ressalvar que o rececionista 

acumula outras funções na organização, pelo que pode não se encontrar na receção. 

De seguida, o rececionista realiza o check-in da viatura e a abertura da OT no sistema 

informático, que é impressa e é, à posteriori, colocada na viatura. Se, porventura, 

o rececionista não se encontrar na receção, o motorista terá de registar num quadro 

o número de frota e a hora de entrega e colocar as chaves no local destinado para 

esse efeito. A operação de lavagem é efetuada por outro colaborador que movimenta 

a viatura para o parque de viaturas em espera, quando concluída esta operação.  



Aumento da Produtividade em Organização de Manutenção de Pesados de Passageiros 

 

 
 

34 

 

Figura 19- Fluxo de informação do check-in. 

O modelo de check-out, demonstrado na Figura 20, destina-se à inspeção final 

da viatura antes de ser entregue à Operação. O check-out é realizado após a 

intervenção da viatura e inicia-se com a sua deslocação para uma área destinada a 

esta intervenção. Esta operação é realizada pelo rececionista, à semelhança do 

check-in, que deve validar a reparação em caso de conformidade da viatura. A 

validação consiste na confirmação de todos os pontos descritos na checklist da OT e, 

finda esta verificação, deve ser fechada no sistema informático. As informações 

relativas à intervenção encontram-se disponíveis nesse sistema e podem ser 

consultadas pela Manutenção e pela Operação. Em caso de inconformidade, a viatura 

é movimentada para o parque de “Viaturas em espera” e a sua reparação terá de ser 

replaneada pelo responsável da oficina. Por outro lado, se o check-out for validado, 

o motorista recolhe a viatura e assinala-a como “Viatura Pronta”.  

 

Figura 20- Fluxo de informação do check-out. 
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3.5.2.  Triagem 

A implementação da triagem foi desenhada com o objetivo de determinar, à 

priori, as necessidades das viaturas. Esta operação contempla as tarefas e peças 

necessárias e a duração standard de modo a garantir a eficácia no planeamento com 

a definição de tempos realistas e de acordo com a existência de peças em armazém.  

O planeamento das viaturas para triagem encontra-se condicionado por 

algumas regras outrora definidas para normalizar este processo. As viaturas devem 

ser priorizadas de acordo com as datas limite de IPO, de seguida as MP e, na restante 

carga, devem ser planeadas as viaturas com assinalamentos registados no sistema de 

informação, por ordem de gravidade. O planeamento semanal deve incluir a 

realização de cinco triagens por dia com a duração estimada de 40 minutos cada. No 

final de cada triagem, o técnico deverá preencher um documento que deverá incluir 

o número de frota, data da triagem, quilometragem, tarefas e especialidade com 

recurso à tabela de tempos standard, e listagem de peças (quantidade, descrição e 

referência). A checklist de triagem deve ter anexada a respetiva requisição interna, 

com o propósito de definir a necessidade de peças para a posterior intervenção. 

Adicionalmente, cabe ao técnico das triagens a função de atribuição de tempos 

standard às tarefas que não estejam descritas na tabela de tempos standard. A 

checklist e o standard de triagem encontram-se presentes no Anexo B. 

 

3.5.3.  Picagem dos colaboradores 

Com o objetivo de iniciar a recolha de dados para a monitorização do 

desempenho da oficina, foi implementado um sistema de picagem. Este sistema visa 

a medição dos tempos dos colaboradores, alocados a tarefas produtivas e não 

produtivas, para posterior levantamento de indicadores de atividade da Manutenção. 

A cada vez que os técnicos mudarem de atividade, devem dirigir-se a um dos 

postos de picagem dimensionados de forma a minimizar o muda de deslocação. A 

localização dos três postos de picagem pode ser visualizada na Figura 21. 

 

Figura 21- Localização dos postos de picagem. 
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Este sistema baseia-se na leitura de um código de barras que se encontra 

associado a um tipo de trabalho produtivo ou não produtivo, representados na Tabela 

1.  

Tabela 1- Tipos de picagem 

TIPO DE PICAGEM QUANDO O TÉCNICO: 

Trabalho Produtivo Inicia ou continua o trabalho numa OT 

Avarias em Estrada Sai da oficina para uma avaria em estrada 

Falta de Serviço 
Termina todas as tarefas de uma OT, mas está na oficina 

e ainda não tem uma nova OT/trabalho atribuída 

Falta Peças 
Não pode prosseguir com o trabalho por falta de uma ou 

mais peças necessárias à reparação/manutenção 

Pausa 
Interrompe atividade para lanche ou outro tipo de pausa 

superior a 10 min 

Limpeza/Manutenção 

do Edifício 
Executa tarefas de manutenção/limpeza do edifício 

Movimentação 

Viaturas 

Movimenta viaturas entre boxs, do parque para uma box 

e vice-versa ou traz viatura desde a Operação 

Reunião Kaizen 

Diário 
Dirige-se à reunião de Kaizen Diário 

Fim do Dia 

Interrompe/termina o trabalho numa OT antes de se 

ausentar da oficina por término do seu horário de 

trabalho 

Lavagem Viatura 
Sempre que o técnico tem que se deslocar para lavar a 

viatura 

 

A sequência de picagem de um colaborador apresenta dois passos: passagem 

do leitor de código de barras do seu cartão pessoal, e posterior registo do tipo de 

paragem ou o código da OT, caso inicie trabalho produtivo numa OT. A OPL (One 

Point Lesson) da picagem pode ser visualizada no Anexo C.  

De ressalvar que existe outro equipamento que regista a hora de ponto, isto 

é, a hora da entrada e saída ao serviço. Com frequência diária, um colaborador 

administrativo garante a exportação do ficheiro de picagem e de ponto para uma 

base de dados. 
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3.5.4.  Definição do baseline dos indicadores 

O principal indicador deste projeto é a produtividade, que se traduz no 

produto de dois indicadores subjacentes à atividade da oficina: a ocupação e a 

eficiência, tal como ilustrado na equação 1. 

 Produtividade =Ocupação × Eficiência (1) 

A ocupação é medida numa base diária, da oficina e por técnico, e indica o 

tempo ocupado (tempo de trabalho produtivo) versus tempo disponível (tempo do 

horário de trabalho). A equação 2 demonstra o cálculo deste indicador. 

 Ocupação = 
horas produtivas

horas disponíveis
  (2) 

As horas produtivas representam o somatório das horas picadas pelos técnicos 

em todas as OTs (ordens de trabalho). As horas disponíveis resultam do tempo 

decorrido entre a hora de entrada e saída dos colaboradores, excluindo os intervalos. 

Ambas as horas são medidas automaticamente no sistema. 

A eficiência traduz-se na rapidez com que um técnico desempenha uma 

determinada tarefa, e é calculado pela equação 3. Este indicador é medido depois 

do fecho de cada OT.  

 Eficiência= 
horas standard

horas produtivas
 (3) 

As horas standard correspondem ao tempo estimado para a realização de uma 

dada OT e são calculadas pelo somatório do tempo standard de execução de cada 

tarefa descrita na OT. 

Na Tabela 2, encontram-se os valores estipulados como baseline de cada um 

dos indicadores supramencionados. 

 

Tabela 2- Valores de baseline 

PRODUTIVIDADE OCUPAÇÃO EFICIÊNCIA 

37% 66% 56% 

 

3.5.5. Planeamento 

O planeamento entre a Manutenção e a Operação foi redesenhado de forma a 

assegurar uma estratégia que assegura o cumprimento do mesmo, refletindo-se no 

desempenho da oficina, nomeadamente no indicador da ocupação. Para tal, a 

definição do novo planeamento recorre a tempos determinados de triagem e à tabela 

de tempos standard de modo a potenciar a ocupação da oficina e a fornecer à 

Operação datas de entrega realistas. 
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Para garantir o seu cumprimento, foi estabelecido um standard de 

preenchimento do ficheiro de planeamento (Anexo D). Este standard define o 

planeamento de 90% da capacidade total da oficina com as viaturas MP, IPO e MC, e 

a restante capacidade fica disponível para as viaturas SOS.  

Os recursos existentes na oficina foram considerados para a execução do 

planeamento. Deste modo, definiu-se a carga/ capacidade tendo em conta os 

recursos disponíveis, isto é, os técnicos e as fossas. Na Tabela 3 encontra-se 

representada a distribuição de recursos de acordo com o novo planeamento. 

Tabela 3- Distribuição da carga e capacidade estipulada no novo planeamento 

TAREFAS/AÇÕES 
Nº 

VIATURAS/DIA 

TEMPO/CARRO 

(HORAS) 
Nº COLABORADORES Nº POSTOS 

IPO 3 8 3,5 2 fossas 

MP 6 2,5 2,5 2 fossas 

TRIAGEM 5 0,5 0,3 1 fossa 

PLANEADAS 

(Corretivas)  

 

6,5 Mecânica 

2 Eletricidade 

2 Estofadores 

1 Carroçaria 

1 fossa 

SOS 1 fossa 

PLANEADAS 

(Corretivas)  7 planas 

SOS 

PNEUS Entidade externa 1 plana 

MINI BUS   1 1 plana 

CHAPARIA   2 3 boxs 

PINTURA   1 1 cabine 

 

Com o novo modelo de planeamento, foi possível verificar um aumento de 20 

e 22 pontos percentuais da taxa de cumprimento de planeamento da Operação e da 

Manutenção, respetivamente. 

 

3.5.6.  5S  

O sistema 5S pretende atuar na organização do espaço de trabalho. A melhoria 

da gestão visual potencia a motivação dos colaboradores e contribui para a 

identificação mais rápida e eficaz do desperdício no gemba. 

Partindo deste pressuposto, foram implementados, na área oficinal, os cinco 

passos dos 5S:  triagem, arrumação, limpeza, normalização e disciplina. A 

organização da oficina visa incidir na disposição dos equipamentos e na normalização 

do modus operandi dos técnicos, traduzindo-se num aumento da produtividade das 

equipas. 
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A triagem consiste em definir tudo o que é ou não necessário. Nesta primeira 

etapa, foram selecionados os equipamentos e ferramentas críticas ao processo. 

Foram analisados os equipamentos de uso comum, as ferramentas de bancada e o 

carrinho de ferramentas pessoal. Em todos os casos, verificou-se que alguns materiais 

se encontravam obsoletos, partidos e com baixa frequência de utilização. Os 

equipamentos e ferramentas inutilizáveis foram eliminados das bancadas e dos 

carrinhos de ferramentas. No próximo passo, os equipamentos de uso comum foram 

colocados num local de fácil acesso a todos os colaboradores e as ferramentas de 

baixa frequência de utilização foram dispostas numa área denominada “Ferramentas 

Especiais”. Deste modo, foram reorganizados os espaços mais valorizados pelos 

técnicos, nomeadamente os carrinhos de ferramentas e o bordo de linha com os 

consumíveis de primeira utilização. De seguida, foi realizada a limpeza de toda a 

oficina, nomeadamente das fossas, das planas e das bancadas de trabalho. Todos os 

espaços, as ferramentas e os equipamentos foram devidamente limpos, isentos de 

óleo e de outros resíduos. Procedeu-se à normalização, que consiste em definir os 

locais destinados para os equipamentos e ferramentas. Deste modo, foi realizada a 

marcação física desses locais e foram ainda criadas normas visuais para destacar as 

decisões definidas anteriormente, como pode ser visualizado na Figura 22. A etapa 

final dos 5S visa a promoção da disciplina, na perspetiva de cumprimento e melhoria 

das normas. Nesse sentido, foi realizado um acompanhamento dos técnicos e criado 

uma checklist de validação pelos líderes de modo a garantir a correta utilização das 

normas de trabalho e da manutenção das mesmas. 

 

Figura 22- Implementação dos 5S nas boxs de Manutenção Preventiva. 
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3.5.7. Gestão visual sobre o estado atual da intervenção 

De forma a qualquer colaborador ter conhecimento do estado da intervenção, 

foi preconizado um modelo de sinaléticas. Este modelo, representado sob a forma 

de um código de cores, pretende sinalizar os estados ilustrados na Tabela 4. 

Tabela 4- Modelo de códigos de cores das sinaléticas. 

CORES SIGNIFICADO 

 Viatura pronta 

 Viatura em risco de parar manutenção 

 Manutenção não pode progredir 

 Manutenção em curso 

 Aguarda técnico 

 Sem serviço 

 

Esta solução foi implementada em todas as boxs, sendo que cada uma inclui o 

estado das diferentes especialidades (Mecânica, Eletricidade, Carroçaria). Durante 

a intervenção, os técnicos de cada especialidade devem atualizar a sinalética 

consoante o estado da manutenção.  

Quando todas as sinaléticas se encontram a verde ou pelo menos uma das 

especialidades a azul (“Sem serviço”), a manutenção encontra-se concluída, pelo 

que a viatura pode ser retirada da box e dar lugar a outra viatura. Por sua vez, 

sempre que um técnico assinalar o estado da manutenção a amarelo ou a vermelho, 

deve especificar o motivo de paragem. O motivo está associado à necessidade de 

peças, ferramentas ou do chefe da respetiva especialidade.  

 

3.5.8.  Standard Work do pivot logístico 

A implementação de um pivot logístico tem como objetivo a concentração de 

todo o desperdício associado ao trabalho dos técnicos num só colaborador. Desta 

forma, é esperado que os técnicos minimizem o seu muda, nomeadamente de 

deslocação, falta de serviço e movimentação das viaturas. Analogamente, este 

elemento é considerado um mizusumashi, cuja função é garantir o fluxo de 

abastecimento, e deste modo, evitar as paragens na manutenção das viaturas.  

O Standard Work deste elemento logístico consiste na definição de um 

percurso logístico com uma rota e um ciclo de abastecimento de peças, ferramentas 

e consumíveis bem definidos. Desta forma, foi imposto um tempo de ciclo de 15 

minutos. O layout deste ciclo logístico encontra-se ilustrado na Figura 23. 
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Figura 23- Ciclo do pivot logístico. 

Na passagem pelas boxs, o pivot atenta no estado da manutenção, evidenciado 

pelo auxílio visual dos postos de sinalética. Em caso de risco de paragem de alguma 

especialidade (amarelo), o técnico regista as suas necessidades de material na 

requisição interna.  

Este standard (Anexo E) foi construído com base no ciclo logístico e na 

dinâmica das sinaléticas, assim como na sequência de tarefas que o pivot deve 

executar.  

No armazém, o pivot logístico recolhe os kits, identificados pelo número da 

viatura, e peças resultantes de requisições não previstas, que o armazém tem pronto 

para entrega. Inicia o seu percurso, na direção da secção das fossas, e entrega as 

peças e/ou ferramentas que leva no carro de transporte, pela ordem das fossas de 

10 a 1. Na volta, pela ordem inversa, recolhe as requisições de cada box e, caso a 

reparação esteja terminada na totalidade, retira a viatura e posiciona nessa mesma 

box a viatura seguinte. Na chegada ao armazém, repete a dinâmica da recolha dos 

kits e executa o percurso na direção das boxs planas, pela ordem 11 a 16, 

disponibilizando os kits junto às sinaléticas, numa posição normalizada para o efeito. 

Na ordem inversa, executa o mesmo percurso e verifica o estado das viaturas. 

Para efeitos comparativos com a situação inicial, foi realizado um 

acompanhamento de um técnico mecânico com o objetivo de quantificar o muda 

associado às suas atividades diárias. Deste acompanhamento, foi possível apurar um 

peso de 28% de atividades de valor não acrescentado, que resulta numa redução de 

53% em relação ao estado inicial.  A Figura 24 permite evidenciar o peso do muda 

antes e depois da implementação do pivot logístico. 
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Figura 24- Comparação entre o peso do muda inicial e depois da implementação do pivot logístico. 

 

 A deslocação do técnico para recolher as ferramentas e peças foi a tarefa que 

sofreu a maior redução do peso do muda, de 23% para 5%. Esta diminuição acentuada 

deveu-se à concentração desta tarefa no elemento logístico, assim como a 

movimentação de viaturas. No entanto, a movimentação de viaturas passou a ser 

exclusivamente realizada pelo elemento logístico.  

 

3.5.9.  Bordo de Linha 

De modo a potenciar o trabalho produtivo dos técnicos, foi identificada a 

oportunidade de criação de um bordo de linha ajustado às suas necessidades. É 

expectável que o bordo de linha forneça a maior quantidade de consumíveis possível 

aos técnicos pelo que se pretende minimizar a sua deslocação.  

Para tal, foi realizado um brainstorming com os técnicos sobre a decisão dos 

pontos de uso e do tipo de consumíveis que devia contemplar. Desta discussão, 

resultaram dois pontos de uso: um bordo de linha para a especialidade de Mecânica 

e outro para a especialidade de Eletricidade. Para além disso, foram definidos o tipo 

de consumíveis e a sua quantidade para cada uma das especialidades. A Carroçaria 

não requer bordo de linha visto que o tipo de peças e consumíveis apresentam 

grandes dimensões, sendo por isso mais favorável realizar requisição interna.  
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O bordo de linha da Mecânica foi colocado numa posição central e de 

abastecimento a todas as boxs, enquanto que, no caso da Eletricidade, foi posto um 

ponto de uso por entre duas boxs consecutivas. Cada tipo de consumível foi 

identificado com uma etiqueta e foi estipulado um nível de reposição, representado 

com uma linha preta na respetiva caixa de consumíveis. De realçar que foi ainda 

incluída uma secção de consumíveis líquidos no bordo de linha da Mecânica.  

Para assegurar o abastecimento contínuo dos consumíveis, foi criado um 

sistema Kanban. Este modelo de abastecimento tem como objetivo criar um sistema 

pull para a reposição de consumíveis através da colocação de um cartão em cada 

caixa de consumíveis, com a informação da tipologia, quantidade e frequência de 

reposição dos mesmos. Com frequência diária, o pivot logístico deve verificar os 

bordos de linha. Caso a quantidade mínima seja atingida, isto é, abaixo do nível de 

reposição, deve despoletar o seu reabastecimento em armazém com a quantidade 

descrita em cada cartão Kanban. A título de exemplo, a Figura 25 representa o bordo 

de linha da Mecânica. 

 

Figura 25- Bordo de linha da especialidade de mecânica. 

  



Aumento da Produtividade em Organização de Manutenção de Pesados de Passageiros 

 

 
 

44 

4. MODELO DE REUNIÃO - KAIZEN DIÁRIO E GESTÃO DO 

PROJETO - MISSION CONTROL ROOM (MCR) 

4.1. KAIZEN DIÁRIO 

O Kaizen Diário é um modelo de treino com o objetivo de capacitar os líderes 

de equipa para a prática da cultura da Melhoria Contínua e para a transformação das 

suas equipas em equipas autónomas, isto é, capazes de sustentar e melhorar os seus 

processos diariamente. Neste contexto, o presente capítulo apresenta a metodologia 

de implementação do modelo de reunião nas equipas piloto da ManBus, e o processo 

de desmultiplicação para todas as equipas da organização. 

4.1.1.  Estado Inicial 

A compreensão do conceito de melhoria contínua verifica-se na maior parte 

dos colaboradores da AllBus contudo, é de realçar a inexistência da sua prática, 

nomeadamente da dinâmica das reuniões de equipa e do quadro.  

Com frequência diária, os responsáveis pela Manutenção realizam uma reunião 

de fim do dia, na qual planeiam o dia seguinte com as viaturas que foram acordadas 

com a Operação. Por sua vez, a Operação afixa diariamente a escala de horários dos 

motoristas. As restantes equipas, nomeadamente as Compras, Marketing, 

Tesouraria, IT, Concursos, Comercial e RH, não têm uma frequência de reunião 

definida, sendo que pelo menos uma vez por semana se reúnem para discutir os seus 

problemas. 

4.1.2.  Implementação do Modelo de Reuniões 

Antes da implementação do modelo, foi realizada uma formação em 

“Princípios Kaizen”, “Valor Acrescentado versus Muda”, “5S” e “Normalização” a 

todos os líderes das várias equipas da organização. Esta formação consiste na 

integração das equipas no paradigma da melhoria contínua. 

O processo de implementação envolve três fases que se encontram 

esquematizadas na Figura 26. O passo 0 está associado a uma fase preparatória, no 

qual os líderes se formam para a prática da melhoria contínua. Para isso, recorrem 

a materiais como o guia de implementação, documento formativo fornecido pelo 

Kaizen Institute. O passo 1 pretende capacitar todos os colaboradores do conceito 

de melhoria contínua e envolver as pessoas na construção do quadro, na definição 

dos indicadores e dos restantes elementos. Por fim, o passo 2, engloba o coaching e 

o seguimento das equipas. 
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Figura 26- Etapas de implementação do Kaizen Diário. 

Dada a complexidade do projeto, o Kaizen Diário Nível 1 foi implementado à 

priori nas equipas piloto (“Manutenção Mecânica”, “Eletricidade e Carroçaria”, 

“Operação” e “RH”). Inicialmente, foi realizado um brainstorming com o objetivo 

de determinar os vários elementos a incluir no quadro, assim como os indicadores 

que melhor espelham o seu desempenho. Dessa discussão resultou a necessidade em 

implementarem os quadros de equipa. Este quadro deve conter toda a informação 

necessária à gestão e comunicação eficaz dentro da equipa, servindo de suporte a 

todas as reuniões. 

Após a definição dos temas críticos nos quadros, perspetivou-se a criação da 

dinâmica de reuniões de equipa. O objetivo é formalizar um momento em que a 

equipa se reúne para analisar desvios face a objetivos e se crie a rotina de planear 

e executar ações de melhoria. Os elementos do quadro do Kaizen Diário são descritos 

de seguida: 

• Agenda: deve ser um elemento de auxílio da reunião. Deve conter o 

horário, frequência, duração, tópicos a abordar por ordem e duração 

prevista para cada tópico. 

• Mapa de Presenças: apresenta o nome de todos os colaboradores da 

equipa e deve ser preenchido no início de todas as reuniões pelo líder. 

Para que este registo seja feito recorrendo a gestão visual, utiliza-se 

um “X” (cor vermelha) para sinalizar as faltas e um “V” (cor verde) para 

assinalar as presenças. Se a reunião não se realizar, a linha do mapa de 

presenças não deve ser preenchida com nenhum símbolo.  

• Mapa de Férias: facilita o planeamento da carga da equipa e a gestão 

da passagem de informação aos elementos que se encontram de férias. 

• Indicadores: devem refletir o desempenho da equipa e proporcionar 

informação reativa e proativa, antecipando os problemas. Os 

indicadores devem incluir o responsável pelo seu preenchimento, uma 

linha objetivo e a frequência de atualização. O indicador deve estar a 
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vermelho sempre que estiver abaixo da linha objetivo, e a verde, 

quando estiver acima.  

Nas duas equipas piloto da Manutenção foram definidos os indicadores 

diários de produtividade, ocupação, eficiência, imobilização, % 

cumprimento do planeamento e a taxa de manutenção preventiva. O 

cálculo dos três primeiros foi detalhado no capítulo anterior. A 

imobilização representa o número de viaturas imobilizadas na oficina, 

isto é, que não se encontram operacionais. A % cumprimento do 

planeamento pode ser equiparada ao nível de serviço, ou seja, o 

número de viaturas reparadas e entregue à Operação na hora planeada 

versus o número de viaturas planeadas para esse dia. A taxa de 

manutenção preventiva representa o rácio entre o número de 

manutenções preventivas (MP) e o total das manutenções realizadas, 

excetuando os sinistros.  

Na equipa da Operação foram definidos os indicadores diários de horas 

de afixação da escala, número de serviços ocasionais produzidos e 

número de recursos (motoristas e viaturas) inativos.  

Na equipa dos Recursos Humanos (RH) foram determinados os 

indicadores mensais de lead time de recrutamento de motoristas, lead 

time de recrutamento de técnicos mecânicos, contraordenações 

tratadas, isto é, valor de contraordenações pagas versus 

contraordenações recebidas, e auditorias realizadas versus auditorias 

planeadas. 

• Plano de Trabalho: este elemento permite dar visibilidade ao 

planeamento das tarefas diárias, facilitando o entendimento da carga 

de trabalho de cada colaborador. Deve ser renovado uma vez por 

semana, com o planeamento semanal validado pelo chefe de equipa. 

No caso das equipas da Manutenção, o planeamento semanal baseia-se 

no acordado com a Operação. A cada técnico é atribuída pelo menos 

uma viatura, que está identificada num cartão com os assinalamentos, 

motivo da paragem e número da box. Sempre que é ultrapassada a data 

de saída prevista de uma viatura, é acrescentado um cartão azul no dia 

seguinte com uma cruz no campo da viatura. Caso a data prevista seja 

cumprida, é colocado um visto. Para além deste planeamento, existe 

uma área designada “Hoje” com o planeamento horário para cada 

viatura.  

Nas equipas da Operação e dos RH, o planeamento é executado de 

forma semelhante. Cada colaborador deve preencher semanalmente os 

seus entregáveis diários. 

• Plano de Ações: esta área serve para gerir o estado das ações de 

melhoria. Uma ação é colocada no “Plan”, onde permanece até o 



Aumento da Produtividade em Organização de Manutenção de Pesados de Passageiros 

 

 
 

47 

responsável iniciar a ação, momento em que passa para a coluna “Do”. 

Depois de finalizada a ação, passa para a área “Check”, onde a nova 

ferramenta, método ou standard é testada. Assim que a melhoria 

estiver implementada, o cartão passa para “Act”. Nesta altura, é 

também necessário definir uma nova ação caso a anterior tenha sido 

ineficaz. 

• Pareto de Causas: esta área contempla os motivos pelos quais o objetivo 

do indicador não é atingido. Contempla seis tipos de causas: pessoas, 

método, medida, máquina, ambiente e materiais. É essencial realizar 

uma análise crítica das causas dos desvios dos indicadores, levantando 

ações que venham a corrigir esses desvios. 

• Comunicação: este elemento pretende explanar todas as informações 

úteis que se pretende transmitir à equipa.  

Como exemplo, a Figura 27 ilustra o quadro do Kaizen Diário da equipa dos 

Recursos Humanos.  

 

Figura 27- Quadro do Kaizen Diário da equipa dos Recursos Humanos. 

No final da fase de implementação, é expectável que as equipas se tornem 

autónomas nas suas reuniões e que perpetuem a cultura da melhoria contínua.  

Para monitorizar a eficácia nas reuniões, foi incluído um kamishibai. Esta 

ferramenta permite a realização de uma auditoria interna à reunião, assegurando o 

cumprimento de alguns comportamentos descritos numa checklist. O Anexo F 

apresenta os vários pontos do kamishibai a verificar no final da reunião diária. 

No sentido de acompanhar a implementação das ações de melhoria, foi 

estruturado um ficheiro de acompanhamento do estado (Plan, Do, Check e Act) 
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dessas ações. Deste modo, é possível verificar as ações ao longo do projeto, possíveis 

atrasos, e, sobretudo, a eficácia da sua implementação assim como os ganhos 

repercutidos. Paralelamente, foi construída uma curva de confiança com o objetivo 

de ilustrar as ações executadas face às planeadas, segundo um eixo temporal. Esta 

curva encontra-se representada no Anexo G. 

A fase final da implementação do nível 1 nas equipas piloto consiste na 

realização de auditorias de confirmação de processos e comportamentos a adquirir, 

cujo objetivo estipulado foi de 80%. A avaliação da auditoria compreende o 

acompanhamento da reunião e a classificação de alguns critérios discriminados numa 

checklist.  Estes critérios pretendem avaliar seis categorias diferentes do quadro e 

das reuniões. Na Tabela 5, constam alguns exemplos de categorias e critérios a 

avaliar na auditoria do Kaizen Diário Nível 1.  

Tabela 5- Exemplo de critérios avaliados na auditoria de Kaizen Diário Nível 1 

CATEGORIA CRITÉRIO 

Melhoria 

Contínua A equipa reconhece e sabe identificar desperdício no seu dia a dia? 

Quadro O quadro está num local acessível a todos os colaboradores? 

Reunião A frequência da reunião é adequada para analisar o trabalho e 

dificuldades encontradas? 

Plano de 

Trabalho 
Existe um plano de trabalho visual com a alocação dos recursos 

humanos às tarefas que permite fazer o seguimento do seu estado? 

Indicadores Todos os indicadores têm frequência de atualização, responsável 

de atualização e objetivo? 

PDCA As ações de melhoria implementadas tiveram impacto nos 

indicadores/ gestão da equipa? 

 

 No total, foram avaliados 28 critérios e a cada um deles, foi atribuído um valor 

inteiro na escala de 0 a 2. Os resultados alcançados pelas equipas piloto foram 

calculados em percentagem e encontram-se demonstrados na Figura 28. Estes 

revelaram-se bastante positivos uma vez que todas as equipas piloto superaram o 

objetivo proposto. 
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Figura 28- Resultados das auditorias realizadas às equipas piloto. 

4.1.3.  Desmultiplicação do Modelo 

Assim que se verificou uma estabilidade nas reuniões do Kaizen Diário das 

equipas piloto mencionadas, foi necessário desdobrar este modelo para as restantes 

equipas da organização. Desta forma, a implementação deste modelo segue uma 

forma reiterada de passos evidenciados na Figura 29. 

 

Figura 29- Modelo de desmultiplicação. 

Após a implementação do Kaizen Diário Nível 1 nas equipas piloto, é formulado 

um manual de desmultiplicação. Este manual de treino introduz os principais 

conceitos e ferramentas, e as boas práticas da estruturação do quadro e das 

reuniões. Concluída esta ação, ocorrem sessões de treino aos líderes, de modo a que 

consigam definir junto com as equipas os elementos que deve conter o quadro e 

reforçar a cultura da melhoria contínua. Desta forma, as equipas encontram-se 

capacitadas para iniciarem as reuniões. O acompanhamento deste processo resulta 

na realização de um coaching de reestruturação do quadro com a definição dos 

indicadores e restantes elementos, e outro coaching à reunião com recurso de um 

kamishibai de seguimento.  

No final da implementação deste nível, foi realizada uma auditoria, à 

semelhança das equipas piloto, a fim de constatar o estado dos quadros e das 

reuniões. Os resultados da auditoria das equipas da desmultiplicação encontram-se 

na Figura 30.  
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Figura 30- Resultados da auditoria das equipas da desmultiplicação ao Kaizen Diário Nível 1. 

Os resultados da auditoria às equipas da desmultiplicação revelaram que 30% 

das equipas apresentaram um resultado inferior ao objetivo. As principais 

dificuldades evidenciadas nestas equipas prendem-se com a implementação de ações 

de melhoria e com o preenchimento dos entregáveis no Plano de Trabalho. No 

entanto, a generalidade dos resultados sustenta a eficácia e a qualidade da 

implementação deste nível do Kaizen Diário. 

 

4.2. GESTÃO DO PROJETO - MISSION CONTROL ROOM (MCR) 

A Mission Control Room (MCR) é uma sala física de controlo do projeto que se 

baseia na gestão visual. Esta sala permite monitorizar a gestão do projeto ao longo 

do tempo através da concentração da informação num só espaço. Deste modo, a 

implementação da MCR visa envolver toda a equipa na realização de reuniões 

eficientes, no alinhamento, coordenação, desdobramento e alinhamento de 

objetivos.  

As reuniões em contexto de MCR caracterizam-se pela sua curta duração e 

pela reflexão do estado atual do projeto através de informação visual. A reunião 

incide no cumprimento do cronograma, na análise dos indicadores resultantes dos 

subprojectos e na visibilidade do plano de ações.  
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De acordo com esta abordagem, e para o caso em estudo, a MCR situa-se na 

sede da AllBus, e compreende a gestão do projeto segundo os quatro pilares do PDCA 

- Plan, Do, Check e Act. A secção do “Plan” destina-se à definição da visão e 

objetivos, dos indicadores e do mapeamento da situação atual, com recurso à 

ferramenta VSM. A secção do “Do” compreende o cronograma de implementação dos 

workshops e o seguimento do desenvolvimento dos mesmos com recurso à 

metodologia do A3. De seguida, o “Check” refere-se ao tracking dos benefícios e dos 

indicadores. Por fim, o “Act” permite estruturar o plano de ações do projeto. O 

levantamento de ações na MCR tem como origem a matriz de risco, que inclui os 

potenciais fatores influenciadores do projeto (positivos e negativos), estando 

classificados segundo o impacto e probabilidade de ocorrência.  

Com frequência semanal, a administração reúne-se por forma a discutir o 

desenvolvimento das iniciativas iniciadas através do acompanhamento dos elementos 

visuais da sala, demonstrados na Figura 31, com foco no cumprimento do cronograma 

estabelecido, no levantamento de ações e no benefício repercutido na organização. 

 

Figura 31- Elementos da Mission Control Room. 
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5. ANÁLISE DOS INDICADORES 

O capítulo 5 pretende apresentar os resultados obtidos no projeto após a 

implementação das ferramentas e soluções descritas nos capítulos anteriores. Com 

foco na análise do indicador do projeto, a produtividade, será também explorada a 

evolução dos indicadores do seu desdobramento, isto é, a ocupação e a eficiência. 

Esta análise é realizada ao longo de 12 semanas, de modo a explanar a evolução 

desde o estado inicial (baseline) até ao momento atual. 

 

5.1. OCUPAÇÃO 

A ocupação pretende indicar o tempo despendido de um técnico a realizar 

trabalho produtivo face ao tempo que se encontra no local de trabalho. A melhoria 

deste indicador foi o propósito da aplicação das ferramentas anteriormente 

apresentadas, sendo que a Figura 32 traduz a evolução deste indicador ao longo de 

12 semanas. 

 

Figura 32- Evolução do indicador de ocupação. 

A análise deste indicador permite afirmar que se registou uma evolução 

positiva em relação ao estado inicial, traduzindo-se numa crescente ocupação da 

equipa técnica ao trabalho produtivo. 

 O cumprimento do planeamento, a introdução do pivot logístico e o bordo de 

linha destacam-se como as ferramentas que mais potenciaram a ocupação dos 

técnicos na intervenção das viaturas. Com a reformulação do planeamento da 

oficina, foi possível aumentar a capacidade desta para a realização de manutenções 
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preventivas, reforçando o número de viaturas intervencionadas por dia. Ora, esta 

alteração intensificou a ocupação das boxs e, consequentemente, a ocupação dos 

técnicos. Por outro lado, a definição do Standard Work do pivot logístico impactou 

o trabalho produtivo da equipa técnica, que passou a ser abastecida pelo elemento 

logístico, evitando deslocações ao armazém. Por fim, a implementação do bordo de 

linha permitiu o abastecimento imediato dos consumíveis com maior frequência de 

utilização. 

 

5.2. EFICIÊNCIA 

A eficiência traduz-se na relação entre o tempo standard definido para a 

intervenção de uma dada viatura e o tempo real de intervenção. Deste modo, este 

indicador reflete a rapidez de um técnico no seu modus operandi. A Figura 33 ilustra 

a evolução deste indicador ao longo da fase de implementação. 

 

Figura 33- Evolução do indicador de eficiência. 

Face ao estado inicial, a eficiência revela um crescimento gradual até à 9ª 

semana, sendo que, nas três semanas seguintes, se pode observar um aumento 

substancial da eficiência, de 43,8 pontos percentuais face ao baseline, sustentado 

pelo impacto das ferramentas implementadas ao longo do projeto. 

As iniciativas implementadas de gestão visual, os 5S, a definição do check-in 

e de check-out e a triagem permitiram reduzir o desperdício associado ao trabalho 

produtivo e, consequentemente, intensificar o indicador de eficiência. O impacto 

visual das sinaléticas e a organização oficinal, com a implementação dos 5S, 

reduziram o tempo de espera pelos recursos necessários para a intervenção e, para 

além disso, garantiram a normalização do espaço de trabalho. A definição do check-
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in, do check-out e a triagem reduziram o tempo de cada intervenção, traduzindo-se 

na melhoria da qualidade e da eficiência da operação. 

 

5.3. PRODUTIVIDADE 

A produtividade representa o principal indicador deste projeto, cujo desígnio 

se prende com o aumento de 33% em relação ao estado inicial, como anteriormente 

mencionado. Deste modo, é expectável o aumento da produtividade para 49%, face 

ao valor prévio estabelecido como baseline de 37%. 

A evolução deste indicador, evidenciado na Figura 34, preconiza o 

desempenho da oficina e resulta do desenvolvimento dos indicadores anteriormente 

analisados, isto é, a ocupação e a eficiência.  

 

Figura 34- Evolução do indicador de produtividade. 

A análise da produtividade permite constatar que o objetivo foi alcançado na 

4ª semana, sendo que, nas semanas posteriores, se pode verificar um aumento deste 

indicador, resultante da evolução dos indicadores de ocupação e eficiência. De 

realçar que na semana final do estudo, foi registado um valor de produtividade 44,9 

pontos percentuais superior ao baseline. Os resultados positivos deste indicador 

corroboram a validade da implementação das ferramentas, que se focaram no 

aumento do trabalho produtivo dos técnicos, impactando o desempenho oficinal.  
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6. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

Numa perspetiva de melhoria contínua, a presente dissertação pretendeu 

estruturar uma proposta de soluções operacionais disruptivas com vista ao aumento 

da produtividade da equipa técnica de uma organização de manutenção de pesados 

de passageiros.  

Atendendo ao plano estratégico da empresa AllBus, foi identificada a 

necessidade de emancipar a cultura da melhoria contínua na organização e de 

incrementar os resultados de desempenho operacional. Nesse contexto, o Kaizen 

Institute focou-se na aplicação das metodologias e ferramentas baseadas no modelo 

de excelência organizacional do Kaizen Business System (KBS).  

O projeto incidiu na oficina da ManBus, definida como área piloto, com vista 

ao desdobramento das melhorias alcançadas para todas as áreas da organização. 

Deste modo, a metodologia implementada baseou-se no seguimento de uma 

sequência de etapas: mapeamento da situação inicial, levantamento das 

oportunidades de melhoria, desenho e implementação de soluções e 

desmultiplicação das soluções.  

Numa primeira fase, foi implementada a ferramenta VSM que permitiu 

caracterizar a situação inicial através da visão holística da cadeia de valor. 

Paralelamente a esta ferramenta, foi ainda aplicado o diagrama de Ishikawa para a 

determinação das causas-raiz dos problemas relacionados com o modelo de QCDM- 

Qualidade, Custo, Entrega e Motivação. Do acompanhamento no gemba, resultou o 

mapeamento dos fluxos, assim como a definição das atividades de valor acrescentado 

e muda, com a finalidade de quantificar as oportunidades de melhoria.  

As soluções desenhadas, com foco no aumento da produtividade da oficina, 

basearam-se na criação de fluxo na produção, na logística interna e no cumprimento 

do planeamento. No acompanhamento da evolução do projeto, foi tido em conta o 

impacto das ferramentas implementadas nos indicadores de ocupação e eficiência, 

com repercussão no aumento de 33% da produtividade. 

O indicador da ocupação apresentou uma evolução positiva, constatando-se 

um aumento de 16,1 pontos percentuais entre o baseline e a semana final de estudo, 

consequente da implementação do novo modelo de planeamento, da introdução do 

elemento logístico (mizusumashi) e da criação do bordo de linha. Por outro lado, a 

implementação de 5S, a definição do check-in e do check-out e a triagem potenciou 

a sua eficiência, que apresentou uma tendência de crescimento, atingindo o valor 

de 43,8 pontos percentuais face ao estado inicial. Deste modo, as soluções 

implementadas atuaram na melhoria da produtividade, cujo objetivo de 33% em 

relação ao baseline, foi alcançado na 4ª semana, perspetivando-se um crescimento 

ao longo do tempo. 

A prossecução do objetivo do aumento da produtividade foi acompanhada pela 

mudança cultural da organização, sustentada na implementação do Kaizen Diário. 
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Este programa de melhoria contínua promoveu o dinamismo da gestão das equipas, 

o envolvimento das pessoas e a sua participação ativa no levantamento e execução 

de ações de melhoria. A desmultiplicação do modelo das reuniões do Kaizen Diário 

para toda a organização permitiu motivar as equipas na melhoria constante dos seus 

resultados operacionais. De forma generalizada, a implementação deste nível foi 

concluída com sucesso, superando o objetivo fixado. 

Doravante, reveste-se de capital importância acompanhar a eficácia das 

soluções implementadas, assim como a desmultiplicação das mesmas para as 

restantes equipas operacionais. O nível 2 do Kaizen Diário, iniciado neste projeto, 

deve ser ainda explorado com o objetivo de potenciar a produtividade através da 

organização do espaço de trabalho. A organização deve ainda caminhar na 

aproximação da gestão de topo e da equipa técnica, para que ambas as partes 

desempenhem um papel ativo e colaborativo no gemba, promovendo a motivação, a 

proatividade e a capacidade de inovação. Por fim, urge o acompanhamento da 

normalização das boas práticas do trabalho, resultantes das soluções implementadas, 

com o objetivo não só, de verificar o seu cumprimento, mas também de as melhorar 

continuamente. 
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ANEXO A: ORGANOGRAMA DA EMPRESA ALLBUS 
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ANEXO B: CHECKLIST E STANDARD DE TRIAGEM 

ORDEM PASSO DE VERIFICAÇÃO  

0 

Se houver software de diagnóstico para o carro, conectar 

máquina/computador de diagnóstico ao carro e deixar 

programa a correr, e passar aos passos seguintes 

 

1 
Verificar luzes traseiras - verificar stops, mínimos, piscas, 

luzes de nevoeiro, luz marcha-atrás, chapa matrícula  
 

2 
Verificar luzes laterais lado direito e funcionamento porta de 

trás 
 

3 
Entrar porta de trás e verificar visualmente bancos, cintos 

luzes e quadrante tablier 
 

4 Verificar funcionamento porta da frente e sair  

5 
Verificar luzes frente - mínimos, piscas, luzes de nevoeiro, 

médios e máximos 
 

6 Verificar luzes laterais esquerdas  

7 

Verificação eixo frente - folgas direção, calços, 

amortecedores, barra estabilizadora, barras fixação do eixo e 

tubagens de água/ar/óleo, pneumáticos suspensão; Estado dos 

pneus 

 

8 

Verificação eixo trás - calços, amortecedores, barra 

estabilizadora, barras fixação do eixo e tubagens de 

água/ar/óleo, pneumáticos suspensão; Estado dos pneus 

 

9 

Verificar folga transmissão, folga, fugas e desgaste do disco de 

embraiagem; verificar fugas fluidos; Verificar escape, 

tubagem de admissão e fixação de tubagens 

 

10 
Verificar estado dos tensores, correias, polis, nível de óleo 

motor e refrigerante; Verificar fixação todas as tubagens; 
 

11 Verificar baterias  

12 Verificar assinalamentos  



Aumento da Produtividade em Organização de Manutenção de Pesados de Passageiros 

 

 
 

63 

13 
Registar ações standard (com recurso à lista de ações 

standard) e peças necessárias 
 

14 Verificar ficha de inspeção  
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ANEXO C: OPL DE PICAGEM DOS COLABORADORES 
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ANEXO D: STANDARD DE PLANEAMENTO DA OFICINA 
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ANEXO E: STANDARD WORK DO PIVOT LOGÍSTICO 
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ANEXO F: KAMISHIBAI DE EFICÁCIA NA REUNIÃO DO KAIZEN 

DIÁRIO 

CRITÉRIOS 

A reunião começou a horas? 

Estava toda a gente presente (ou tinha falta justificada)? 

Os elementos do quadro foram atualizados antes do início da reunião? 

As ações foram concluídas na íntegra e dentro do tempo previsto? 

Discutiu-se o desempenho (KPIs) e identificaram-se os problemas? 

O desempenho (KPIs) foi desafiado no sentido de funcionar ainda melhor? 

O team leader promoveu ação imediata? 

As discussões foram concisas e pertinentes? 

O plano de ações foi revisto durante a reunião? 

Foram abordados todos os pontos da agenda? 

Os elementos visuais do quadro foram utilizados de forma eficaz? 

A reunião acabou a horas? 

Todos deram um contributo valioso para a reunião? 

O team leader revelou vontade de ganhar? 

Os team members assumiram responsabilidades? 

Todos trabalharam em equipa no sentido de se superarem? 
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ANEXO G: CURVA DE CONFIANÇA 
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