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Resumo 

No âmbito do projecto de dissertação inserido no MIEIG – Mestrado Integrado em 
Engenharia Industrial e Gestão pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto foi- 
me proposto a realização de um projecto no Kaizen Institute associado ao tema “KAIZEN na 
Indústria de Autocarros” .  

Sendo o Kaizen Institute uma empresa de consultadoria, este projecto foi realizado numa 
empresa cliente, a CaetanoBus do grupo Salvador Caetano cuja actividade é a produção de 
carroçarias de autocarros para os mercados nacional e internacional. 

Na fábrica existem três linhas, duas dedicadas para os modelos “Tourino” e “Cobus” e a 
terceira, uma linha fléxivel vocacionada para modelos de Turismo de grande capacidade e 
Urbanos. 

O projecto desenvolvido insidiu na linha de montagem de carroçarias Cobus (autocarros de 
aeroporto) que se divide em 4 secções: a primeira é a estrutura, onde se constrói o “esqueleto” 
em aluminio que dá forma ao autocarro e se montam as fibras exteriores e tampas laterais. Na 
segunda secção, o autocarro é pintado e passa posteriormente para a terceira secção de 
montagem, os acabamentos finais. Além destas fases o carro ainda passa por uma secção de 
Inspecção de Qualidade que certifica o produto e onde são identificadas as não conformidades 
e executadas reparações aos defeitos encontrados. 

A presente tese tem como objectivo a melhoria da qualidade na secção de pintura e a 
eliminação dos defeitos que provocam retrabalhos no sector de Inspecção de Qualidade. 
Como consequência foi possível libertar o pavilhão onde é executada a certificação dos 
autocarros incluindo o sector de Inspecção de Qualidade na sequência da linha de montagem. 
Para isso foi necessário replanear o layout da linha Cobus de 11 postos para 9 usando 
ferramentas como Line Design, Yamazumi Charts e Standard Work  e ainda foram eliminados 
os defeitos que originavam repinturas  utilizando uma ferramenta do âmbito da qualidade 
chamada Resolução Estruturada de Problemas.  

Com estas melhorias foi possível atingir os objectivos propostos e ainda obter um retorno 
financeiro para a empresa dando-lhe mais rentabilidade e tornando-a mais saudável. 
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Kaizen in the manufacture of buses 
Abstract  

 In the purpose of the dissertation project inserted into MIEIG - Masters in Industrial 
Engineering and Management by the Faculty of Engineering of the University of Porto I was 
asked to do a project in Kaizen Institute associated with the theme "KAIZEN in the 
manufacture of buses." 

Kaizen Institute is a business consultancy company. As so this project was conducted in a 
customer, CaetanoBus from Salvador Caetano group whose activity is the production of 
coaches for the national and international markets.  

In the factory there are three lines, two dedicated to the models "Tourino" and "Cobus" and 
the third, a flexible line oriented to tourism models of great capacity and urban models. 

The project was developed in the Cobus assembly line, (airport buses) which is divided into 4 
sections: the first is the "structure", where the aluminum "skeleton"is built. In the second 
section, the bus is painted and then passes to the third section of the assembly line. In addition 
to these stages the car still goes through a section of Quality Inspection that certifies the 
product and where the non conformities are identified and repaired. 

This thesis is aimed at improving the quality of the paint section and the elimination of 
defects that cause “reworks” in the final Quality Inspection.  

As a result of the project developed it was possible to release the pavilion which runs the 
certification and the sector of Quality Inspection after the assembly line. This required 
changing the layout of the Cobus line from 11 posts to 9 using tools such as Line Design, 
Yamazumi Charts and Standard Work and also it was possible to eliminate the defects that 
caused repainting the buses using a quality tool called structured resolution of problems. 

The various phases of the project such as the methodologies and tools used are described 
throughout the report. 

With these improvements it was possible achieve the goals set and still get a financial return 
for the company making it more profitable. 
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Glossário 

 

 Bordo de Linha – Local próximo de uma linha produtiva onde se encontram os materiais 
necessários à operação executada na linha 

Gemba – Palavra japonesa para local onde a acção acontece, utilizada para descrever na 
indústria o chão de fábrica 

Kanban – Palavra japonesa que significa cartão, e que é habitualmente utilizado como meio 
de fluxo de informação (para originar uma ordem de produção por exemplo) 

Kaizen – Palavra japonesa que significa Melhoria Contínua 

MUDA – Palavra japonesa para desperdício 

Pull Flow – Forma de planeamento em que se produz unicamente o que o cliente consome. A 
produção é puxada pelo cliente 

Lean – Significa magro, sem desperdício. Utilizado para descrever um sistema de produção 
denominado “Lean Production”, associado ao conceito de Just-In-Time” 

Push Flow – Forma de planeamento oposta ao Pull Flow. A produção é empurrada até ao 
cliente, tendo como base as previsões  

Poka-yoke – Palavra japonesa para um sistema que evita a produção ou transmissão de um 
defeito. 

Lead time – Tempo que um determinado produto demora a percorrer a cadeia de valor até ser 
entregue ao cliente.  

REP – Resolução estruturada de problemas (ferramenta utilizada na resolução de problemas 
da qualidade) 

Yamazumi charts – Um gráfico que resume visualmente (através de barras temporais) as 
tarefas de operadores durante o tempo de ciclo num posto de trabalho. 

WIP – Work In Process (material que se encontra entre processos ou a ser processado) 
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1 Introdução  

O projecto foi realizado na CaetanoBus do grupo Salvador Caetano no decorrer de uma 
parceria que estabeleceu com o Instituto Kaizen, uma empresa de consultadoria.  

Consultoria é por definição, a transferência de conhecimento a outros, é a formulação de 
diagnósticos e soluções para problemas reais. A palavra Kaizen provém do japonês e significa 
Melhoria Contínua ou mudança para melhor como indica a figura 2. Esta ideia funciona como 
base para todo o funcionamento e constitui também a vantagem competitiva e por 
consequência a área de actuação do Kaizen Institute.  

Através de um conhecimento muito bem estruturado e com a ajuda de algumas ferramentas, 
incute ao seu cliente, não só a mudança, mas também uma nova cultura, sempre em busca de 
melhorar. 

Por si só, uma cultura quando não assente nos valores correctos promove a estagnação. Na 
maior parte das empresas criam-se estruturas muito burocráticas que visam, quase 
unicamente, a obtenção de resultados a curto prazo e quando focalizadas nos problemas, 
criam uma cultura de opressão e receio, de falta de cooperação, comunicação e desconfiança. 
Essa estagnação leva, naturalmente, à falta de crescimento, desenvolvimento e 
consequentemente, à desorganização. 

Constatou-se, ao longo do projecto, que a cultura do Kaizen envolve valores, raízes e factores 
temporais muito fortes. Reconhece-se também que essa cultura é que garante o sucesso da 
empresa a médio e longo prazo e que só através de uma grande cooperação e formação, nunca 
imposta mas sim desejada pelos seus colaboradores e de uma aposta contínua no 
desenvolvimento é que se torna possível atingir os objectivos passando pela alteração do 
comportamento diário das pessoas. 

Dado que a competitividade no mercado nacional tem vindo sempre a aumentar (novos 
players devido a globalização, aumento de custos de mão de obra, crises económicas, etc..) é 
necessário que as empresas  tenham consciência que precisam de criar melhores ofertas , mais 
económicas e de melhor qualidade, que beneficiem directamente o consumidor melhorando a 
sua produtividade e  diminuindo níveis de custos como mostra a figura 1. É aqui que o 
Instituto Kaizen entra na indústria. 

KAIZEN 

Preço de Venda (Serviço) 

Preço de Venda (Serviço) 

Preço de Venda (Serviço) 

Custos Operacionais  

Hoje:  

Lucro 

Custos Operacionais  Lucro 

Custos Operacionais  Lucro 

O mercado 

fixa o 

preço! 

Antes:  

Figura 1 – Porque é que as empresas recorrem a KAIZEN (1) 
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1.1 Kaizen Institute 

O Instituto Kaizen é uma empresa de consultadoria que foi fundada há 20 anos e desde então 
tem escritórios por todo o mundo. Foi criada pelo professor Masaaki Imai, conhecido como o 
guru do Lean Management e da Melhoria Contínua, que trouxe o conhecimento da 
organização industrial da Toyota Motor Corporation e constitui-o como a vantagem 
competitiva do instituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior área de actuação tem sido o sector industrial, embora o trabalho em empresas de 
serviços tenha vindo a aumentar todos os anos. Genericamente, está definido como a sua 
missão: apoiar a mudança através do desenvolvimento das pessoas e da melhoria dos 
processos levando o conhecimento à prática e estabelecendo a confiança da totalidade das 
organizações. 

1.2 CaetanoBus 

A CaetanoBus (figura 3) é uma empresa de fabricação de carroçarias e veículos para o 
transporte público de passageiros, fundada em Janeiro de 2002 como resultado de uma 
parceria entre os Grupos Salvador Caetano e Daimler. 

 

As carroçarias produzidas pela CaetanoBus são 
montadas sobre chassis de várias marcas e com 
diferentes especificações, consoante as exigências 
dos clientes. O destino da maioria dos produtos da 
empresa é a exportação, salientando-se os mercados 
Alemão, Inglês e Espanhol. 

 

Figura 2 – Significado de Kaizen (1) 

Figura 3 – Cbus (2) 
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A fábrica da CaetanoBus está organizada em três linhas de produção, duas das quais são 
dedicadas a um único produto. 

Uma linha é dedicada ao Tourino (figura 4), um autocarro de 
elevada qualidade, segmentado para o turismo. É um autocarro 
para grupos de média dimensão, 30 a 38 lugares, com motor 
traseiro, evidenciando-se pelo seu conforto, segurança e elevada 
rentabilidade. 

 

 

 

A segunda linha é dedicada aos Cobus (figura 5) que são autocarros utilizados nos aeroportos 
para a diminuição do tempo entre check-in e embarque e entre a aterragem e o levantamento 
das bagagens. O principal modelo desta linha, o Cobus 3000 assegura estas viagens de forma 
eficiente e rápida, segura e económica, transportando mais passageiros que qualquer outro 
modelo – na figura seguinte estão enumeradas as principais vantagens do modelo Cobus 
relativamente ao autocarro convencional.  

A presente tese incidiu sobre esta linha de produção. 

 

 

 

 

                                                  

                                    

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

A terceira linha é uma linha fléxivel vocacionada para modelos de Turismo de grande 
capacidade e Urbanos – Levante, com 3 variantes, Scania (2 e 3 eixos) e Winner /figura 6). 

Figura 6 – Winner 

Figura 4 – Tourino 

Figura 7 – Cobus 

Óptima capacidade de 
Transporte 

Portas de ambos os 
lados 

Motor desenvolvido 
para uso em aeroporto 

Corpo em Alumínio 

Tempo de embarque e 
desembarque reduzido 

Gestão da frota 
eficiente 

Maior mobilidade e 
flexibilidade 

Economia imbatível 

Mais de 25 anos de 
vida do produto 

Figura 5 –Cobus 3001 vs autocarro convencional – vantagens do modelo Cobus (2) 
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1.3 Projecto 

O Kaizen Institute iniciou uma parceria estratégica com a CaetanoBus em 2005 com vista à 
análise da possibilidade de execução de um projecto global de melhoria na sua fábrica em 
Gaia.  

Assim, em paralelismo com o plano estratégico da empresa este projecto arrancou em Março 
de 2008 e assenta na melhoria de qualidade na secção de pintura e a consequente integração 
da fase de Inspecção de Qualidade, secção 10, no final da linha de montagem dos Cobus. Para 
isso chegou-se à conclusão que seria necessário dividir o projecto em três fases: 

- Redução de postos na linha de montagem (secção 26) de 11 para 9 postos; 

- Eliminação de problemas de qualidade na secção de pintura que causam 
retrabalhos nos autocarros; 

- Integração da fase final de Inspecção de Qualidade, secção 10 no final da linha de 
montagem. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO DO PROJECTO E TEMAS 
ABORDADOS 

A organização do presente relatório é a seguinte: 

• Introdução (presente capítulo); 

• Capítulo 2 – KMS e Fundamentos Kaizen – explicar quais os valores e princípios 
orientadores da empresa; 

• Capítulo 3 – explicar em maior detalhe o que é a metodologia TFM; 

• Capítulo 4 – explicar em maior detalhe o que é a metodologia TQC; 

• Capítulo 5 – Descrição de todas as fases do projecto; 

• Capítulo 6 – análise do impacto da implementação; 

• Capítulo 7 – Conclusões. 
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2 KMS E FUNDAMENTOS KAIZEN 

Este capítulo destina-se à descrição das ferramentas aprendidas e utilizadas no Gemba durante 
o estágio. 

 

2.1 KMS – KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM 

 

O Kaizen Institute é uma empresa que tem o seu conhecimento muito bem estruturado e 
portanto, apresenta uma forma de actuação com os seus clientes bem delineada. A seguinte 
figura resume claramente a estrutura do Kaizen Management System (KMS): 

 

 

 

 

Figura 8 – Kaizen Management System (1) 

 

 

Missão e Objectivos 

A missão de um sistema de melhoria contínua é a de promover o desenvolvimento da 
organização de forma a garantir a sua competitividade e obter uma posição de excelência. 
Para tal é necessário envolver todos os colaboradores em actividades de melhoria enquadradas 
numa estratégia clara. Os objectivos são sempre constituídos por importantes KPI – Key 
Performance Indicators em termos de Qualidade, Custo e Delivery (ou serviço ao cliente) – 
QCD. Cada empresa deverá definir a sua missão e objectivos estratégicos em termos de 
melhoria contínua: 

� Zero Erros; 

� Envolvimento de todos os trabalhadores; 
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� Fluxo no Processo; 

� Eficácia no Processo; 

� Sistemas de Suporte Lean. 

 

 

Ferramentas (o quê e como) 

O segundo grande elemento do sistema são os modelos e as ferramentas de melhoria a adoptar 
(“o quê”). Durante muitos anos as empresas tentaram implementar ferramentas de uma forma 
isolada (tais como Resolução de Problemas, Single Minute Exchange of dies (SMED), 
Manutenção Autónoma) sem cuidar de definir os objectivos estratégicos e sem cuidar do 
envolvimento dos vários níveis hierárquicos. Os resultados na maioria dos casos mostram 
uma regressão e falta de sustentabilidade. Para conseguir um sistema sustentável é necessário 
pensar em como aplicar as ferramentas. A isto chamamos no Kaizen a Gestão da Mudança e 
aqui incluímos o desenvolvimento de capacidade interna de mudança, a definição clara da 
direcção e do controlo e a adopção de uma organização eficaz. Claro que os modelos e 
ferramentas de melhoria devem ser escolhidos de forma a serem o mais eficaz possível e isto 
depende fortemente do sector de actividade de cada empresa.  

 
Então os 4 pilares que o Kaizen Institute desenvolveu foram: 

� TFM – Total Flow Management 

Este pilar engloba todas as metodologias e conceitos referentes ao fluxo. De acordo com 
conceitos próprios é analisado e transformado o processo de forma a que o material e a 
informação fluam na forma mais rápida e eficaz. 

 

� TPM – Total Productive Management 

Metodologias que incidem essencialmente sobre optimização da utilização de equipamentos e 
a sua relação com o operador. 

 

� TQM – Total Quality Control 

Metodologias que incidem sobre a melhoria da qualidade dos produtos e processos. 

 

� TSM – Total Service Management 

Metodologias referentes a melhoria das áreas de serviços. 
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Princípios Fundamentais 

Por último, temos os princípios ou valores fundamentais do sistema. Sempre relacionados 
com a criação de uma aguda percepção daquilo que é desperdício ou perdas e envolvendo os 
colaboradores que estão mais próximos destes desperdícios. Ao mesmo tempo, envolvendo a 
cadeia hierárquica em termos de suporte para a eliminação dos desperdícios. 

A generalidade das metodologias não será descrita, já que não foram o alvo primordial do 
projecto; o pilar TFM e TQM serão descritos em mais pormenor no capítulo seguinte. Os 
Fundamentos serão descritos de forma breve, dado que é importante explicar de que maneira 
se deve olhar para a linha e compreender o que está errado e onde é que pode ser melhorada 
segundo a filosofia de melhoria contínua. 

  

2.2 FUNDAMENTOS KAIZEN 

2.3 PRINCIPIOS 

� Gemba 

Gemba, é uma palavra Japonesa que significa o local onde a acção acontece. No caso da 
indústria é o chão de fábrica, a produção. É importante compreender a relevância de “Ir ao 
Gemba ´”, já que é aí que as melhorias podem ser implementadas e a origem dos problemas 
revelada; devemos falar sempre com dados evitando suposições como é muito comum nos 
escritórios das indústrias. A melhor forma de analisar um problema ou de compreender uma 
operação ou um conjunto de operações é analisando o Gemba, pois quando um problema 
ocorre devemos recolher os dados directamente do Gemba e com base nessas informações 
tomar as melhores decisões. 

 

� Não Culpar e Não Julgar 

A cultura Kaizen é uma cultura que valoriza as pessoas e que aposta na maximização do seu 
potencial. Assim sendo, implica a participação das pessoas nos processos de melhoria, no 
sentido em que todos devem pensar como fazer melhor o seu trabalho de amanhã.  

No entanto, numa organização tradicional, isto não acontece. Ao longo dos tempos foi-se 
desenvolvendo uma cultura de culpa e medo. Por exemplo, uma das principais características 
que se procura para um chefe de turno é a autoridade, a capacidade de obter o respeito através, 
essencialmente, da opressão e do medo. Assim, procura-se saber quem errou em vez de 
perceber o que falhou. Isso conduz as pessoas a uma posição defensiva. “A primeira vez que 
se culpa e julga alguém é a última vez em que essa pessoa dirá a verdade”. Esta frase resume 
claramente este princípio; os problemas deverão ser vistos como oportunidades de melhoria 
tendo sempre em consideração que as pessoas quando culpadas irão esconder os problemas 
com medo, e estes serão, naturalmente, perpetuados.  

Julgar e culpar leva a um ambiente de medo e falta de confiança, enquanto que a concentração 
no problema e não na pessoa leva à criação de uma relação aberta, transparente e de 
confiança. 
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� Processos conduzem a Resultados 

A generalidade das empresas orienta a sua gestão unicamente por resultados. Os resultados 
são importantes, já que eles representam o cumprimento ou não dos objectivos. Ter objectivos 
é ter estratégia, ter visão. 

No entanto, a ênfase nos resultados tornou-se muitas vezes numa obsessão e a frase “Não 
quero saber como vais fazer isso, mas tem de ser feito!” é uma constante. 

O que se deve conseguir é um equilíbrio entre Processos e Resultados. Isto porque é o 
enfoque nos processos que leva a bons resultados mas são os resultados que servem para 
avaliar e validar estratégias. 

Processos consistentes levam a resultados esperados. 

 

� Sistemas Globais 

O organigrama tradicional de uma empresa define logo um paradigma que pode originar 
desperdício numa organização: a departamentalização. O conceito de sistemas globais opõe-se 
claramente ao conceito de divisão funcional. A divisão funcional existe em todas as empresas, 
desde a organização departamental (produção, logística, vendas, etc.) até ao chão de fábrica 
onde as tarefas produtivas são separadas por função (por exemplo soldar, cortar, retocar, 
embalar...). Esta separação é feita na crença de que o aumento da especialização conduz a 
aumentos de produtividade.  

A divisão funcional leva na verdade à criação de grupos dentro da própria empresa, que 
tentam optimizar o seu desempenho de acordo com os seus próprios objectivos. Como 
resultado criam-se “ilhas” isoladas com pouca comunicação e muitas vezes em conflito. Além 
disto, a optimização das partes não corresponde a maior parte das vezes à optimização do 
todo. Surge muitas vezes a necessidade de se criar soluções de compromisso, em que 
prejudicamos uma das partes para obter o bem do todo.  

Assim, não pensar em divisão funcional significa pensar em sistemas globais e colocar a 
organização dentro de um mesmo rumo (figura 3). A divisão funcional divide, isola, cria 
ineficiência, ao contrário de sistemas globais, que integram e combinam a apreciação de todos 
os factores críticos. 

 

 

2.4 MUDA 

MUDA significa perda ou desperdício em japonês. As implicações desta palavra referem-se a 
qualquer coisa ou actividade que não acrescente valor. No Gemba, ocorrem apenas dois tipos 
de operações: as que agregam valor e as que não agregam valor ao produto/serviço sendo o 2º 

Figura 3 – Divisão funcional vs Sistemas globais 
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Figura 11 – MUDA de inventário (1) 

 

tipo sempre considerado MUDA (o conceito de valor deve ser definido de acordo com as 
necessidades do cliente). 

Segundo o livro “Gemba Kaizen”, existem sete tipos de MUDA como indica a figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – MUDA (1) 

 

1. Produção em excesso – A produção deve igualar a procura real do cliente. Este tipo de 
desperdício deve ser considerado como o mais importante já que potencia todos os 
outros MUDA existentes. 

2. Espera de material (ou inventário) – Ter produtos em stock é um sintoma de produção 
em excesso. Este é um MUDA complicado de aceitar tendo em conta que permite 
ultrapassar vários problemas escondidos. Contudo, levanta muitos outros problemas 
como ocupação de espaço e dinheiro parado. Este desperdício retira também o fluxo 
contínuo de material dentro da fábrica fazendo com que os lead times aumentem 
bastante. 
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A metáfora da figura 11 compara o stock ao nível de água que mantém o barco acima 
das rochas. Embora, o stock proteja o “barco” dos problemas ele esconde-os e 
impossibilita a sua resolução dado que eles estão invisíveis a todos. 

3. Espera de pessoas – os operadores estão muitas vezes parados. Estas paragens são 
causadas por diversos problemas como mau balanceamento, falta de material, 
mudanças de trabalho, avarias, dimensionamento do posto de trabalho, etc. 

4. Movimentação de material – esta actividade, embora muitas vezes necessária não 
acrescenta valor e deve ser, por isso, minimizada. Este provoca também MUDA de 
inventário, tempo perdido, necessidade de localização e sincronização, necessidade de 
meios de transporte, etc. 

5. Movimentação de pessoas (ou operadores) – todo a movimentação de operadores deve 
ser também minimizada. Frequentemente podemos encontrar este tipo de desperdício 
no abastecimento de materiais numa linha produtiva: a linha é mal construída, e os 
operadores têm de se deslocar para obter os materiais – o abastecimento deve ser 
frontal e próximo do operador. 

6. Sobreprocessamento – são operações feitas ao longo do processo produtivo que não 
acrescentam valor ao produto. Isto acontece essencialmente devido à falta de 
normalização e ao controlo do processo, que resulta em operações excessivas que são 
uma falsa segurança e que controlam a variabilidade. Um exemplo de 
sobreprocessamento é a operação de eliminação de rebarbas ou ainda o isolamento na 
pintura. 

7. Defeitos – produzir peças defeituosas. 

 

Com a definição dos MUDA define-se também um objectivo para toda a organização: a 
eliminação do desperdício. Assim, estrutura-se conhecimento que ajuda a transformar 
mentalidades, alinhando uma direcção comum para todos. 

 

2.5 5S 

Os 5S são uma metodologia que visa melhorar a organização de qualquer posto trabalho. É 
constituída por 5 etapas, com origem em 5 termos japoneses começados pela letra S (daí a sua 
designação): 

 

1. Triagem (seiri em japonês): retirar tudo o que é inútil; 

2. Arrumação (seiton em japonês): colocar as coisas necessárias em local próprio; 

3. Limpeza (seiso em japonês): limpeza e inspecção do posto de trabalho; 

4. Normalização (seiketsu em japonês): normalizar envolvendo operadores e 
aproveitando a sua experiência; 

5. Disciplina (shitsuke em japonês): cumprir e melhorar as normas. 

As vantagens de trabalhar num local organizado são óbvias e o impacto é tanto maior quanto 
o reconhecimento por parte das pessoas envolvidas, dessas mesmas vantagens. 
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Figura 12 – Efeito das normas na melhoria da qualidade (1) 

 

2.6 NORMALIZAÇÃO 

 

O processo de normalização consiste num dos grandes pilares da visão Kaizen já que se 
baseia num preceito: a manutenção e a melhoria de normas. A manutenção refere-se a 
actividades direccionadas a manter os actuais padrões tecnológicos, de gestão e operacionais; 
a melhoria refere-se a actividades que melhoram esses padrões actuais. Deste modo a norma 
deve ser vista como um calço que sustenta a melhoria contínua (ver figura 12) 

Quando se cria uma forma padronizada de executar uma determinada actividade dá-se o nome 
de norma.  

A normalização é muito importante numa organização porque: 

� Garante que as tarefas são executadas da melhor forma conhecida; 

� Reduz a variabilidade dos processos; 

� Permite que o conhecimento fique na organização (não se está dependente do 
conhecimento exclusivo de indivíduos mas de indivíduos que cumpram as normas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As normas são obtidas de forma iterativa e a sua melhoria não tem fim. É muito importante 
que numa organização exista autodisciplina para existir cumprimento das normas. Assim, para 
o Kaizen, a definição de Norma é: a melhor, mais fácil, mais eficiente e a maneira mais 
segura conhecida até ao momento para realizar uma determinada tarefa. 

 

2.7 GESTÃO VISUAL 

A gestão visual permite transmitir informação através de imagens, da captação visual. Tal é 
importante já que a visão é o sentido através do qual o ser humano consegue captar mais 
informação (cerca de 85% da informação que o ser humano recolhe é através da visão). 
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Figura 13 – Exemplos de Gestão Visual (1) 

 

A informação deve estar disponível para todos sob a forma mais simples possível. Assim, 
normas de trabalho, regras de segurança ou utensílios de trabalho, todos devem estar munidos 
de auxílios visuais que facilitem a transmissão de informação. 

 

Na figura pode-se observar vários exemplos 
de gestão visual. Muito comuns são os 
indicadores de níveis, frequentemente 
utilizados para indicar temperaturas, níveis 
de óleo ou de água. A maior parte das vezes 
os operadores que trabalham nas máquinas 
não têm conhecimento sobre o 
funcionamento das mesmas, e portanto não 
sabem interpretar os indicadores. A 
existência de marcadores visuais que 
auxiliem o trabalho de operadores faz com 
que se transmita a informação de forma 
rápida tornando evidente o estado de uma 
máquina sem qualquer formação especial. 

 

 

 

Por outro lado podemos também transmitir e representar a evolução de acções tomadas que 
terão um determinado impacto específico consoante os resultados: 

� Se forem positivos: motiva, incute orgulho e aumenta a confiança; 

� Se forem negativos: provoca constrangimento e mudança de rumo. 

Assim sendo, a gestão visual assume-se de extrema importância para qualquer meio.  



Kaizen na Indústria Automóvel 

13 

3 TFM – TOTAL FLOW MANAGEMENT 

O pilar Total Flow Management (ver figura 14) traduz-se pela Gestão do fluxo de materiais e 
informação na cadeia de valor. Nesta ferramenta, executando apenas actividades que agregam 
valor ao produto e reduzindo ou eliminando os 7 MUDA, consegue-se criar fluxo na 
produção, na logística interna e na logística externa. 

O modelo TFM é constituído por 5 pilares, cada um bem estruturado pelo que apenas 
descreverei em maior detalhe algumas ferramentas do segundo pilar: 

I. Fiabilidade Básica; 

II.  Fluxo na Produção; 

III.  Fluxo na Logística Interna; 

IV.  Fluxo na Logística Externa; 

V. Value Stream Design. 

 

Figura 14 – Modelo TFM (3) 

 

I. FIABILIDADE BÁSICA 

Antes de avançar com melhorias focalizadas, é necessário garantir a fiabilidade básica. Para 
isso necessitamos de garantir os 4M: 

� Manpower – competências necessárias, pontualidade, assiduidade; 

� Material – poucas rupturas, maior acessibilidade no ponto de utilização; 

� Machine – poucas avarias ou paragens não planeadas; 

� Method – processos normalizados, manutenção e gestão. 
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II. FLUXO NA PRODUÇÃO 

Neste pilar encontram-se as várias metodologias utilizadas na optimização do fluxo de 
material na produção. 

 

1. Layout e Desenho de Linhas 

O Line Design foi uma das ferramentas utilizadas durante o estágio. Esta ferramenta ensina-
nos a desenhar todo processo, estruturando a melhor forma para encadear as operações 
necessárias e identificar globalmente possibilidades de melhoria na linha de montagem. 

Na mesma linha de orientação que um dos fundamentos Kaizen já apresentados (Sistemas 
Globais) é importante perceber a diferença entre dois conceitos de organização na produção: 
Layout Funcional e Layout de Processo. 

Na figura seguinte pode-se ver um caso clássico de divisão funcional.  

Figura 15 – Layout Funcional (3) 

 

As várias operações necessárias à finalização do produto estão separadas fisicamente (neste 
caso a pré montagem, montagem e controlo). 

Esta divisão faz com que se crie um lote: em cada zona trabalha-se o material, produz-se um 
lote de produto que depois de pronto avança para a próxima etapa. 

 

Desta divisão funcional de tarefas resultam várias consequências: 

� Stocks elevados 

Para que as peças avancem para a próxima etapa é necessário completar um lote de uma 
determinada quantidade. Como há várias áreas, há também vários lotes ao longo do processo. 
A isto podemos juntar o facto de que a diversificação de produtos tem aumentado muito nas 
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empresas e portanto a variedade de produtos vai fazer com que a quantidade de lotes em cada 
secção aumente também. Estes stocks elevados têm as consequências negativas de MUDA de 
Inventário, descrito anteriormente. 

� Lead Time elevado 

O tempo que o produto demora a fluir desde a matéria-prima até ao produto acabado é 
elevado. O tempo de acabar um lote em cada área (adicionando o tempo de transporte, espera 
em armazéns, etc) torna-se muito elevado quando comparado com o tempo de processamento 
de uma unidade em cada área. Isto faz com que a empresa seja pouco flexivel na altura de 
responder às necessidades dos clientes, tornando-a pouco competitiva. 

� Lead Time de Detecção de Problemas de Qualidade 

Frequentemente, a detecção de um defeito causado numa fase de produção só é conseguida 
numa área a jusante (no caso respresentado anteriormente, defeitos originados na pré 
montagem só são detectados no controlo). Assim sendo, o tempo desde que o defeito é 
realizado até ao momento em que o mesmo é detectado é muito elevado, tendo-se permitido a 
sua continuidade até então. 

� Utilização de Espaço Elevada 

Todo o material em espera e em grandes lotes ocupa espaço desnecessário. Isso leva a um 
distanciamento natural entre as várias fases de produção e leva à criação de elementos de 
armazenagem (estantes, paletes, etc). 

� Necessidade de Movimentação de Material 

Devido ao distanciamento das áreas de produção e à existência de stocks em excesso é 
necessário transportar o material de acordo com as suas necessidades o que obriga a ter 
pessoas e meios sempre disponíveis para o fazer (empilhador, porta paletes, carros de 
transporte). 

� Complexidade de Gestão 

Gerir a sincronização desta cadeia de valor torna-se muito complexo. Existem diversas 
operações, nas quais passam diversos produtos, sendo ainda necessário gerir armazéns 
intermédios bem como transportes necessários para a sua movimentação. 

� Visibilidade da Cadeia 

Existindo muitas fases separadas é necessário ter a informação correcta sobre que operações 
já foram feitas em cada produto. A relação entre a realidade física e o sistema de informação é 
normalmente complicada, sendo os dados do sistema muitas vezes pouco fiáveis. De realçar 
também o desperdício dos operadores que têm de introduzir os registos no sistema. 

� Efeito Chicote 

O Efeito Chicote (também designado por efeito Forrester ou Bullwhip Effect) é definido 
como sendo a distorção da percepção da procura ao longo da cadeia de abastecimento na qual 
os pedidos para o fornecedor variam a uma proporção muito diferente das vendas reais para o 
comprador, o que explica o aumento da magnitude das encomendas ao longo de uma cadeia 
de valor. 

Na figura seguinte pode-se observar o novo Layout de Processo, um conceito muito 
importante: Linhas de Fluxo Unitário (ou One Piece Flow ). 
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Figura 16 – Linhas de Fluxo Unitário (3) 

 

Este conceito traduz um modo de funcionamento que integra todas as operações, e portanto 
permite que cada peça flua de operação em operação até ficar pronta, sem que seja necessário 
a criação de lotes. 

 

As vantagens desta integração são várias: 

� Redução de Stocks 

Como os processos estão integrados não se trabalha em lote e portanto não há grandes stocks 
em processamento nem em espera. 

� Lead Time reduzido 

Os produtos fluem rapidamente desde matéria-prima até produto final, sendo mais fácil a 
empresa reagir à procura do cliente e à sua variabilidade 

� Lead Time de detecção de problemas de qualidade reduzido 

Sempre que surge um problema de qualidade este é detectado rapidamente, sem que 
entretanto se tenham produzido mais produtos. Isto faz com que a origem do problema seja 
mais fácil de detectar (porque passou pouco tempo desde que o mesmo ocorreu) e 
consequentemente mais fácil de resolver. 

� Utilização de espaço reduzido 

Além de existir menos stock este tipo de organização possibilita uma utilização de espaço 
mais eficiente. 

� Necessidade de transporte entre processos inexistente 

Os processos estão integrados sendo por isso eliminadas as grandes movimentações e a 
necessidade de transporte. 

� Complexidade de gestão menor  

Torna-se assim num processo mais simples e fácil de gerir. 
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� Cadeia produtiva com maior visibilidade 

Existe menos complexidade de interacção com o sistema de informação sendo facilmente 
possível observar o funcionamento da cadeia, maiores dificuldades, problemas, etc. 

Embora as vantagens desta linha sejam evidentes torna-se difícil quebrar o paradigma da 
separação de tarefas e da especialização, ideologias essas que já se encontram difundidas na 
cultura das empresas há vários anos. Será pois importante demonstrar que a flexibilidade é o 
caminho para o sucesso e para a competitividade.  

 

2. Bordo de Linha 

O Bordo de Linha é o local onde o operador retira os componentes que necessita para 
proceder a uma operação.  

 

 

 

 

 

Figura 17 – Tipos de Abastecimento (3) 

Na figura pode-se ver dois exemplos de 
abastecimento. No primeiro, o operador 
tem de retirar o componente de um 
local atrás do seu posto de trabalho e 
não tem uma posição ergonómica. No 
segundo tem-se um exemplo de 
abastecimento frontal e próximo do 
operador em que o MUDA de 
movimento é minimizado. 

 

Esta é a situação ideal. Os componentes estão em frente ao operador à distância máxima do 
braço. Devem ser utilizadas caixas pequenas que permitam a existência de todos os materiais 
necessários e em pequena quantidade (minimizando o stock no Bordo de Linha e aumentando 
o numero de ciclos de reposição). 

 

 

3. Standard Work 

Um dos fundamentos Kaizen é a normalização. O Standard Work não é mais do que a 
normalização dos postos de trabalho, eliminando toda as acções que não acrescentam valor ao 
processo e portanto consideradas desperdício dos operadores.  

 

 

 

Figura 18 – Abastecimento frontal (3) 
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Assim, há metodologias que permitem obter uma boa norma de trabalho. Estas incorporam as 
seguintes fases: 

� Definir objectivos de melhoria; 

� Estudar o trabalho; 

� Melhorar o trabalho; 

� Normalizar o trabalho; 

� Treinar operadores. 

 

Estes passos devem ser vistos e 
tratados como um ciclo tendo em 
conta que a Melhoria é um processo 
Contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Standard Work (4) 

Figura 20 – Os benefícios de usar e manter Standard Work (4) 

Sem manter o 

standard 

Mantendo o 

standard 

Tempo 
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4 TQC – TOTAL QUALITY CONTROL 

 

O pilar Total Quality Control traduz-se pela orientação para uma constante consciência de 
qualidade em todos os processos organizacionais. Em termos práticos, a empresa é 
inicialmente situada num nível consoante a qualidade dos seus processos e a cada patamar 
correspondem ferramentas próprias que permitem a manutenção das melhorias atingidas e 
também a passagem para o nível seguinte. A figura 21 esquematiza o modelo de qualidade 
Kaizen. 

 

 

 

No nível 0 o processo cria defeitos e estes passam para o cliente. Isso origina reclamações que 
têm como consequências e acções correctivas retrabalhos e substituição do material 
defeituoso.  

 

A passagem para o nível 1 implica que os defeitos, ainda produzidos, não passam para o 
cliente através de actividades de inspecção de qualidade. Isso elimina as reclamações mas não 
resolve o problema na causa raiz. Embora a inspecção seja uma operação que não acrescenta 
valor ao produto, é necessária para diminuir os custos de não qualidade. Ainda neste nível 
iniciam-se acções de normalização de operações para reduzir a variabilidade e reduzir os 
defeitos. 

 

No nível 2 os defeitos são reduzidos através de actividades de melhoria a partir do ponto de 
detecção no final da linha de produção. As ferramentas usadas neste patamar são a Resolução 

Figura 21 – Modelo TQC (5) 
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Estruturada de Problemas (REP) e os Poka Yoke. Actualmente, é neste nível que a maioria 
dos processos dentro de uma empresa se situam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nível 3 de qualidade a situação de melhoria compara-se facilmente com o nível 2. A 
diferença é apesar de simples muito importante. Enquanto que no nível anterior os defeitos 
atravessam todas as operações dentro de um processo e só no final é feita a inspecção e a 
detecção de defeitos e posteriores actividades de melhoria, no nível 3 os defeitos são 
detectados operação a operação e portanto as melhorias são implementadas entre cada 
actividade. Este patamar impede a passagem de defeitos para o cliente interno, o que 
minimiza os retrabalhos, a ocorrência de não conformidades e os custos para a empresa 
(figura 22). Para tornar mais visível a relação entre o ponto de detecção e origem do defeito é 
construída a matriz de auto-qualidade e para reduzir ainda mais o número desses defeitos são 
criadas equipas e desenvolvidos projectos 6 sigma. 

O nível 4 é caracterizado pela eliminação das não conformidades. Normalmente conhecido 
pela expressão “zero defeitos” este patamar é caracterizado pela utilização da ferramenta 
design 6sigma no desenvolvimento de novos produtos ou processos e pelo fortalecimento da 
Autonomação (Jidhoka) – segundo pilar do TPS (Toyota Production System). Este 
metodologia de qualidade implica: 

 

• A paragem automática dos equipamentos/linha em caso de não conformidade; 

• A não produção enquanto o problema não tiver sido resolvido na causa-raiz; 

• Permite a produção de um só defeito; 

• Confere capacidade de decisão a equipamentos/operadores. 

 

Figura 22 – Custos Não – Qualidade (5) 
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Dado que a CaetanoBus se encontra actualmente no 2º nível do modelo da qualidade, será 
descrita a ferramenta REP e Poka Yoke. 

 

 

I. RESOLUÇÃO ESTRUTURADA PROBLEMAS (REP) 

A resolução estruturada de problemas é uma ferramenta Kaizen utilizada no âmbito da 
Melhoria da Qualidade para a eliminação de defeitos. Não sendo uma ferramenta estatística, 
representa um meta – modelo, uma forma estruturada e objectiva de abordar os problemas. 

A REP pode ser definida em 8 etapas como indica a figura seguinte. 

 

 

1. Selecção do problema 

Neste passo faz-se a triagem dos problemas existentes no Gemba. Começa com os motivos 
pelos quais se escolheu determinado problema. Frequentemente são determinados 
conforme as politicas administrativas. Além disso, o problema é escolhido de acordo com a 
prioridade, importância, urgência ou situação económica.  

 

 

 

 

Figura 23 – REP (7) 
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2. Descrição do problema 

Neste ponto faz-se uma caracterização mais específica do problema seleccionando 
critérios de avaliação e definindo as variáveis que o dimensionam. É aqui que se avalia e 
compreende com mais clareza a situação inicial sendo por isso o ponto de partida para a 
resolução do problema em si. 

 

Para a caracterização do problema pode-se utilizar diferentes critérios de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Depois de definidos os critérios deve-se preparar o diagrama de processo para: 

 

• Perceber o fluxo das operações; 

 Qualidade  

 - Quantidade de falhas 

-Quantidade de retrabalho 

- Quantidade de sucata 

 Custo  

 - Lucro 

- Stocks 

- Custo de Energia 

 Produtividade  

 - Output por hora 

-Peças por colaborador 

 Eficiência  

 - Tempo set up 

- Perdas administrativas 

 Tempo 

 - Lead time 

- Número de atrasos 

   

 Vendas  

 - N.º produtos vendidos 

- N.º visitas clientes 

 Segurança 

 - N.º Acidentes 

- N.º dias perdidos 

 Manutenção  

 - Tempo em reparações 

 
- Tempo espera pela 
manutenção 

Figura 24 – Selecção do problema (7) 

Figura 25 – Indicadores chave (7) 
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• Relações entre etapas do processo; 

• As etapas do processo onde ocorrem o maior número de defeitos. 

 

3. Definição de objectivos 

Definir objectivos é importante, focaliza a empresa para uma finalidade específica e motiva as 
pessoas envolvidas na obtenção dos resultados pretendidos. Os objectivos têm de ser claros e 
focar os seguintes pontos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Causas do problema 

Antes de avançar com melhorias focalizadas, é necessário descobrir as possíveis causas que 
originaram o problema. No ponto 4 faz-se uma análise inicial dos pontos que podem causar o 
problema sem negligenciar nenhuma hipótese. Nesta fase utiliza-se ferramentas de apoio 
visual de forma a triar para análise as causas reais do problema como por exemplo: 

• Diagrama Ishikawa;  

• 5 Porquês. 

 

5. Análise das causas – raiz  

Depois de filtrar as causas que mais contribuem para o aparecimento do problema é 
necessário estabelecer uma correlação objectiva entre a causa e o efeito portanto nesta 
fase vai-se confirmar com dados as hipóteses colocadas no ponto anterior. Para isso utiliza-
se as 7 ferramentas básicas da qualidade: 

1. Diagrama de Pareto; 

2. Diagrama Ishikawa;  

3. Gráficos de Correlação; 

4. Histogramas; 

5. Fichas de Verificação; 

6. Cartas de Controlo; 

7. Diagramas de Processo; 

 

 

chievable                    possível, atingível, desafiador?   

SSSS    
MMMM    
AAAA    
RRRR    
TTTT    

pecific                   O quê? Quanto?  
easurable                         método preciso e normalizado?  

alistic                                   a causa é removível?  
ime measured                  data fixa, período de  tempo?  

 
 
 
 
 

Figura 27 – Ferramentas básicas da qualidade (7) 

Figura 26 – Objectivos smart (7) 
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6. Melhorias 

O processo de implementação de melhorias deve passar pelas seguintes fases: 

• Propostas de melhorias (tantas quanto possível); 

• Selecção das propostas (efeitos, custos); 

• Definir plano de acções (Quem, O quê, Prazo); 

• Implementação das melhorias (informar todas as pessoas envolvidas); 

7. Verificar Resultados * Indicadores-chave definidos nos objectivos; 

 

8. Normalizar. 

Criar standards e normas de trabalho para ajudar na sustentação das melhorias atingidas. 

 

II. POKA YOKE 

Poka-yoke é um termo japonês formado por duas palavras Poka (erros inadvertidos) e Yokeru 
(que evita) e como o nome indica consiste num sistema que evita a produção ou transmissão 
de um determinado defeito para o próximo processo. É uma restrição, um comportamento ou 
uma política de prevenção de erros, que coloca limites à forma como uma operação pode ser 
executada, a fim de forçar a correcta realização dessa operação. O conceito e o termo foram 
criados por Shigeo Shingo como parte do Toyota Production System. Originalmente chamado 
de Baka-yoke, que significa “à prova de idiotas” o nome foi alterado para Poka-yoke. 

As principais vantagens de aplicar Poka-yoke são: 

 

• Tornam sistematicamente impossível transferir uma peça defeituosa para o próximo 
processo. 

• Permitem detectar as causas raiz dos problemas de não qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Poka-yoke vs Controlo de Qualidade (5) 
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Existem dois tipos de Poka -Yoke sendo eles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Poka-Yoke aplicados no dispositivo impedem o operador de criar defeitos oferecendo-lhe 
apenas uma forma de trabalhar enquanto que o Poka-yoke na peça impede-o de passar os 
defeitos ao processo seguinte através da existência de uma norma física que faz a verificação 
de conformidade ou não. 

Como exemplos de Poka-yoke podemos encontrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O operador após utilizar o módulo de teste (caixa branca) para testar produtos electrónicos 
antes da expedição, embalava-o juntamente com o produto. Como se pode ver pela imagem, 
para prevenir este erro o módulo foi preso à bancada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Poka-yoke – módulo de teste 

Figura 29 – Tipos de Poka-yoke (5) 
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Neste caso o mau posicionamento da disquete no computador impede o acesso à informação 
contida podendo mesmo danificar o dispositivo. Como solução o canto arredondado superior 
direito empurra um dispositivo de protecção da drive permitindo a inserção da disquete. Este 
aspecto aliado ao facto da disquete não ser quadrada evita o posicionamento incorrecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras 32 e 33 mostram dois exemplos de Poka-yoke utilizados na CaetanoBus, 

Figura 31 – Poka-yoke – disquete (5) 

Figura 32 – Poka-yoke – montagem fibra frente do modelo Cobus 

Figura 33 – Poka-yoke – montagem frente do modelo Cobus 
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5 Descrição do projecto 

Como foi acima referido é necessário repartir o projecto em 3 diferentes fases sendo elas: 

- Redução de postos na secção 26; 

- Eliminação de problemas de qualidade que causam repinturas dos autocarros; 

- Inclusão da fase secção 10 no final da linha de montagem (secção 26). 

 
Um objectivo futuro do projecto é libertar um edifício (onde actualmente é feita a inspecção 
final – secção 10). Essa secção irá ser deslocada para o espaço ganho na secção 26, criando 
mais fluxo no produto. 
 

5.1 Redução de postos secção 26 
 
No início, a secção estava organizada em 11 postos de trabalho (ver figura 34), perfazendo um 
total de 100 operários organizados para que fossem produzidos 7 Cobus por semana. O 
autocarro passava 6 dias dentro da secção desde do momento em que entrava até à sua saída, 
criando um elevado número de work in process (WIP). Em média, eram necessárias 500 horas 
de trabalho para completar a montagem de um Cobus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Layout inicial 
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Secção 26 – Linha Cobus 
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A distribuição de tarefas inicial é a seguinte: 

1. Preparação de Chassis; 

2. Montagem do estrado de aço e do estrado de alumínio; 

3. Nivelamento e Montagem Estrutura (painéis, tejadilho, frente, traseira); 

4. Preparação das portas salão e Montagem Fibras exteriores; 

5. Divisória e Preparação inferior do estrado; 

6. Montagem perfis de iluminação;  

7. Montagem PowerPack e Fibras superiores interiores; 

8. Montagem vidros e bancos salão; 

9. Colocação de capot motor e varões interiores; 

10. Verificação de circuito pneumático e Montagem caixa circuito 
eléctrico; 

11. Verificação circuito eléctrico e preparação para relatório. 

 

I. Line Design 

O primeiro ponto a abordar é a eliminação de 2 postos de trabalho, sendo eles o primeiro e o 
sexto da secção, para que no futuro a secção 10 possa ocupar esse espaço ganho. 

Neste ponto levantaram-se os primeiros problemas. Para reduzir 2 postos de trabalho numa 
secção de 100 pessoas onde o espaço é já um problema significativo foi necessário 
rebalancear, reorganizar materiais e optimizar espaços, a criação de um meio de produção que 
auxilia a pré-montagem do tejadilho.e ainda alterar a posição de algumas tarefas que 
implicam investimentos significativos a curto/médio prazo, nomeadamente o nivelamento do 
chão em 2 postos que nos permite fazer o ajustamento da posição do autocarro, a eliminação 
de certas estruturas que eram desnecessárias à secção tais como um armazém Busflex 
(empresa subcontratada) ou a sala de controlo para chefes de equipa (ver figura 35).  

Numa fase inicial do projecto, implementou-se apenas parcialmente a solução desocupando o 
posto 1 e fazendo um ajuste ao balanceamento proposto sendo assim possível alterar o layout 
de imediato e sem grandes investimentos, aproveitando posteriormente as semanas de férias 
(que aconteceriam mais tarde) para a realização das mudanças mais pesadas mencionadas 
acima. 
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II. Standard Work 

Numa primeira análise, pode constatar-se que embora exista normalização nas tarefas, ela 
teve que ser alterada devido à necessidade de ganhar os dois postos na secção.  

No padrão actual de trabalho a gestão das tarefas e recursos era delegada ao chefe de equipa, 
sendo ele responsável por toda a organização das operações. O chefe encontrava-se 
constantemente sobrecarregado de trabalho, pois a organização do posto deixava-lhe pouco 
tempo para fazer as suas tarefas e resolver os problemas que iam surgindo.  

Deste tipo de gestão resulta uma quantidade enorme de desperdício e um prejuízo elevado na 
produtividade da secção. Era comum operadores de postos diferentes interajudarem-se 
consoante a disponibilidade e a urgência das tarefas. Esta gestão embora flexível e eficaz não 
resolve o verdadeiro problema que é a falta de produtividade no método de trabalho. 

 O importante aqui, tal como em qualquer processo que apresente variabilidade (já se 
verificou anteriormente que é um sintoma de desperdício), é efectuarmos o ciclo SDCA 
(Standard, Do, Check e Act), isto é, o primeiro passo será normalizar a tarefa, depois 
implementar a norma e acompanhar a sua implementação, verificar os resultados e, 
finalmente, actuar consoante os resultados.  

Depois de efectuar o ciclo SDCA, e com o intuito de tentar mudar sempre para melhor, 
avança-se para o ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Act), que implica a existência de uma 
norma a melhorar. Este é o ciclo que não deixa a organização adormecer, em que se procura 
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Secção 26 – Linha Cobus 
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Figura 35 – Solução Proposta 
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sempre oportunidades de melhorar em todos os processos. O processo de melhoria não deve 
ter fim, deve ser incutida nas pessoas a necessidade de estar sempre a tentar fazer melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue-se um exemplo de uma folha de trabalho normalizado de um operador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Ciclo PDCA e SDCA (4) 

Figura 37 – Folha normalizada de trabalho 
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Depois de recolhida a informação necessária, quais as tarefas a realizar, quanto tempo levam, 
quantos homens serão necessários, procede-se à reorganização das tarefas de forma a fazê-las 
todas em 4 postos para a estrutura e 5 para os acabamentos. A este processo dá-se o nome de 
balanceamento dos postos de trabalho neste caso por períodos de 340 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram também implementadas melhorias de modo a melhorar as condições de trabalho, bem 
como a ergonomia de algumas tarefas.  

Por exemplo, logo no primeiro posto, muitas das tarefas realizadas eram de alteração de peças 
que vinham montadas no próprio chassis. Neste caso, foram levantadas todas as alterações 
necessárias e discutido com o fornecedor (Evobus) as possibilidades de melhoria. No total, o 
tempo ganho com a eliminação destas operações foi de 200 minutos. 

Da mesma forma, no posto 3, foi 
possível optimizar os tempos de 
operação dos colaboradores ganhando 
300 minutos e ainda melhorar a pré-
montagem do tejadilho criando um 
meio de produção que permitia maior 
flexibilidade e a inclusão de 140 
minutos de trabalho de linha (figura 
39). 

 

 

 

Figura 38 – Balanceamento – Yamazumi chart 

Figura 39 – Gabarit tejadilho 
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Com este novo balanceamento e com as melhorias em termos organizacionais da secção 
mencionadas acima foi possível integrar o primeiro e sexto posto libertando o espaço 
necessário a integrar a secção de inspecção final. 

 

 

5.2 Melhoria na qualidade na secção pintura 

Nesta fase será apresentado com algum detalhe o funcionamento da secção de pintura (secção 
04) da Caetanobus focando unicamente a linha Cobus. Será descrito em primeiro lugar o 
processo produtivo e a situação inicial e de seguida serão expostas as melhorias obtidas ao 
longo do projecto. 

 

Processo produtivo: 

I. “Ferrugem” 

Esta é a primeira etapa do processo produtivo. O nome advém duma das operações efectuadas 
durante esta fase (lixagem) na qual se retirava a ferrugem nas peças metálicas. 

Aqui o carro é preparado para receber uma camada de aparelho que posteriormente ficará sob 
a camada de tinta final. Na figura seguinte estão discriminadas as diferentes operações desta 
fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Aplicação de primário e subcapa 

 

Esta fase consiste na segunda de três fases que preparam o carro para receber a tinta. Aqui 
o operador aplica um primário para melhorar a aderência à subcapa e para optimizar a 
colagem posterior dos vidros na secção 26. 

Depois de receber o primário as zonas de colagem são isoladas e é aplicada a subcapa cuja 
finalidade é uniformizar as superfícies e melhorar o acabamento.  

 

Operação de limpeza 

para evidenciar 

possíveis problemas. 

Limpeza Lixagem 
Regularizar  
superfície 

Isolar 
unidade 

Lixar as zonas de 

alumínio e fibras para 

melhorar a aderência do 

primário. 

Aplicação de betume 

para facear as 

superfícies.  

Preparação e 

isolamento da unidade 

para a fase seguinte. 

Figura 40 – Sequência de operações na “ferrugem” 
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III. Preparação para esmalte 

Aqui os operadores lixam toda a unidade com a finalidade de alisar a superfície até então 
rugosa devido à subcapa e isolam todas as áreas para a correcta sequência final de cores a 
aplicar como descreve a figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Esmalte 

Esta etapa consiste na preparação da tinta e na pintura do autocarro. No final cada unidade 
permanece 60 minutos numa estufa a 60ºC para secar completamente. 

Após perceber todas as operações e a sequência de todo o processo de pintura procedeu-se à 
recolha da informação de não conformidades existentes no processo de pintura (inspeccionou-
se 24 unidades) como indicado no quadro seguinte para uma análise da situação e dos pontos 
mais importantes a tratar. 

 

 

 

 

Lixagem 
subcapa 

Inspecção Regularizar 
superfície 

Isolar 
unidade 

Faceamento e 

alisamento geral da 

superfície. 

Procura de 

irregularidades na 

superfície. 

Aplicação de betume 

para facear as 

superfícies.  

 

Preparação e 

isolamento da unidade 

para esmaltar. 

Figura 41 – Aplicação de primário Figura 42 – Unidade depois da subcapa aplicada 

Figura 43 – Sequência de operações na preparação para esmalte 
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Como se pode observar pelo gráfico existem diversos problemas a abordar durante a pintura 
do carro. Depois de recolher estes dados procedeu-se à criação de uma equipa de abordagem 
ao problema para, seguindo as fases contempladas na Resolução Estruturada de Problemas, 
eliminar os defeitos.  

A equipa formada, genericamente chamada de Círculo da Qualidade, englobou todos os 
departamentos envolvidos na Montagem, Pintura e Certificação do autocarro e o 
departamento de Qualidade da CaetanoBus sendo os membros pertencentes: 

• Chefe secção montagem Cobus; 

• Chefe secção pintura; 

• Chefe secção inspecção de qualidade; 

• Controladores de qualidade da secção de montagem e pintura. 

 

Para o primeiro passo, a selecção de problema, foi necessário juntar por grupos de cada tipo 
de origem de defeitos encontrados (ver figura 45). Sendo assim, nos defeitos originados pela 
pintura fez-se ainda diferenciação por defeito de fibras, defeitos durante a operação de 
esmalte e defeitos de preparação. O restante pode constatar-se que são defeitos externos ao 
processo. O quadro seguinte ilustra os 4 grupos de defeitos encontrados: 

 

 

 

 

 

Descrição Defeitos   

Lixo L 

Pés Galinha PG 

Bolhas B 

Esmurrado E 

Abatidos A 

Poros P 

Quebras Q 

Riscos R 

Ondulações O 

Limados LI 

Falta Catado FC 

Partido PA 

Descascado D 

Encascado En 

Mossas M 

Gordura G 

Escorrido Es 

Figura 44 – Defeitos de pintura 
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Os tipos de defeito assinalados a vermelho foram considerados os factores críticos porque 
representavam no total 80% dos defeitos. 

Depois de definidos os problemas que iríamos atacar primeiro foi definido como objectivo, 
em termos de qualidade (já que o objectivo global do projecto é obter unidades prontas a 
certificar no final da linha) a eliminação destes defeitos. 

 

Defeitos de fibras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pé de galinha 

Este defeito caracteriza-se pela formação, após a aplicação do esmalte de pintura, de pequenos 
entalhes na fibra com formas que se assemelham a pés de galinha. A ruptura da fibra 

 

 Fibras   Esmalte

 Lixo  Falta Catado 

Poros  Gordura 
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  Preparação  
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DEFEITOS PINTURA 

DEFEITOS EXTERNOS (risco esmurrado limado) 

Figura 47 – Fibras traseiras 

Figura 46 – Fibras frente 
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Figura 45 – Grupos de defeitos encontrados na pintura 
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concentra-se no ponto de intersecção desses entalhes e à medida que é exposto ao calor vai 
abrindo fissuras que se podem prolongar por vários centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de analisar várias unidades conseguiu-se identificar o ponto de origem deste defeito. 
Durante a fabricação de peças em fibra por camadas ocorre por vezes o aparecimento de 
pequenas bolhas de ar que se vão alastrando e criando os pés de galinha. Também foi possível 
encontrar os pontos de maior recorrência deste defeito sendo eles a zona superior da fibra 
frontal e a curva superior dos pilares da traseira.  

Para impedir que continuassem a aparecer nestas zonas foi necessário criar um standard de 
trabalho dos operadores durante a preparação de modo a consciencializar e direccionar os 
preparadores para a eliminação deste defeito. Neste caso não foi possível resolver a causa raiz 
do problema. Apenas se passou a corrigir a tempo de impedir que o defeito passasse ao cliente 
seguinte ou seja ao esmalte. 

 

Na figura pode ver-se alguns dos pontos focados na norma criada para esta operação. 

Depois de criada a norma, foi necessário treinar os operadores no novo standard e como 
consequência o defeito foi eliminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Pé de galinha (15) 

Figura 49 – Norma preparação de pintura 
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• Bolha 

À semelhança do pé de galinha, as bolhas são defeitos de fibra que aparecem depois de a 
unidade levar calor na estufa. É originado pela mesma razão que o pé de galinha mas neste 
caso a bolha de ar é de maior dimensão e acaba por rebentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que este defeito só podia ser detectado depois de a unidade ir à estufa e ser exposta ao 
calor, foram estabelecidas duas medidas, uma para prevenir este problema e outra correctiva. 

Como medida correctiva foi colocado no standard da fase de preparação para esmalte a 
regularização de bolhas que aparecessem entre a fase de aplicação de subcapa e esmalte.  

Essa operação incluída no standard consiste na inspecção de defeitos entre fases e no 
enchimento com fibra de vidro quando a bolha é muito profunda ou com betume de 
enchimento quando é superficial. 

Esta medida apenas resolvia alguns dos problemas visto que depois de as fibras levarem calor 
durante o esmalte, podiam aparecer novas bolhas em locais diferentes. Depois desta fase ter-
se-ia que repintar a peça. 

 

Então a medida preventiva foi melhorar a qualidade das fibras no fornecedor da CaetanoBus 
eliminando assim o problema na sua origem. O que rapidamente se verificou foi que o 
fornecedor actual de fibras não conseguia acompanhar as melhorias que lhe eram pedidas e 
portanto não iria atingir os objectivos a que a CaetanoBus propunha. Foi por isso necessário 
procurar outros fornecedores. 

 Durante o período do projecto foram efectuados desenhos para as fibras, foram produzidos 
novos moldes e discutido com outras empresas o fornecimento de novas fibras de qualidade 
superior. Este processo demorou alguns meses pelo que só a meio de Julho é que chegaram as 
primeiras fibras da traseira e espera-se a entrada em produção das fibras da frente em meados 
de Setembro. 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Bolha de pintura Figura 51 – Bolha depois de rebentada 



Kaizen na Indústria Automóvel 

38 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Com a melhoria da qualidade de fibras, foi possível eliminar os pés de galinha e bolhas no 
processo. Deixaram de ser necessárias as operações de correcção na CaetanoBus, actividade 
que representava 5 horas directas na linha de montagem e retrabalhos depois do carro sair da 
secção.  

Com esta alteração foi possível responsabilizar os fornecedores pela qualidade e entrega de 
cada grupo de componentes garantindo assim que a CaetanoBus oferecia um produto melhor 
aos seus clientes. 

Defeitos de preparação: 

• Quebras 

A quebra é um defeito que ocorre unicamente na tampa traseira do autocarro. Como o nome 
indica consiste no aparecimento de um desfasamento na estrutura da tampa, num vinco que se 
identifica geralmente a contra-luz. Este defeito, tal como a bolha tinha o inconveniente de só 
ser detectado depois do esmalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A origem deste defeito está relacionada com o faceamento forçado da tampa com os pilares 
laterais em fibra. 

Depois de testes para averiguar exactamente quando o defeito podia ser encontrado foi 
possível encontrar uma forma de detecção que consistiu na passagem de um líquido de 
lavagem que atribuía momentaneamente um maior brilho à chapa e a observação a contra luz. 
Para corrigir este defeito é necessário aplicar uma camada de betume de enchimento a toda a 
altura da tampa de modo a regularizar a superfície.  

Figura 54 – Tampa traseira Figura 55 – Faceamento da tampa 

Figura 53 – Novas fibras Figura 52 – Fibras antigas 
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Defeitos de esmalte: 

• Lixo 

Lixo no processo de pintura são normalmente impurezas que se encontram na estufa e que 
com a movimentação do ar se colam à tinta logo após a sua aplicação. Em termos de 
eliminação deste tipo de defeito as acções tomadas com essa iniciativa foram a verificação do 
cumprimento da limpeza da estufa e a inclusão na norma de trabalho da melhor forma 
conhecida até a data de soprar os pós e impurezas da unidade.  

Dado que se assumiu que, no período, do projecto seria difícil eliminar por completo este 
defeito procurou-se uma forma de evitar que este chegasse ao cliente final. 

Como na aplicação do esmalte são sempre dadas duas demãos de tinta avançou-se para a 
eliminação à posteriori do lixo utilizando um método simples e executável por qualquer 
pessoa. 

O procedimento consistia em: 

1. Passar lixa P1200 juntamente com água (para não riscar em demasia a tinta) nas 
“cabeças” do lixo; 

2. Passar com um pano seco massa de polir para restaurar o brilho ao esmalte. 

 

Esta melhoria foi incluída no standard de trabalho e assim o defeito eliminado. 

 

Defeitos externos à pintura: 

• Risco e esmurrado 

Este tipo de defeitos foi eliminado duma forma progressiva dado que em determinados casos 
passava pela sensibilização dos colaboradores na linha de montagem e dos fornecedores da 
CaetanoBus (no caso particular das portas do motorista e guia visto que eram manipuladas por 
fornecedores após a pintura).  

Além da sensibilização dos colaboradores foram ainda criadas protecções para as tampas 
laterais de modo a evitar incorrer em repinturas desnecessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56 – Protecção tampa lateral 
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5.3 Integração secção 10 

A secção de Inspecção de Qualidade estava inicialmente organizada em linhas para os 
diferentes modelos produzidos na CaetanoBus.  

No que diz respeito ao Cobus estava dividida em 4 postos onde o carro era preparado para ser 
entregue ao cliente final. Esquematicamente (já que ficavam separados na realidade), em 
termos de processo, a distribuição de tarefas era a seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que a primeira fase de repintura de peças foi eliminada o objectivo de incluir a secção 
de Inspecção de Qualidade tornou-se fácil. Esta passagem fez-se através de duas melhorias: 

 

1. Os remates de pintura dados anteriormente na secção 10 passaram a ser efectuados no 
decorrer da linha de montagem no 2º turno pela secção de pintura; 

2. A limpeza da unidade foi colocada no final da linha de montagem como indicado na 
figura 28 no posto de preparação para relatório. 

 

 

1ª Fase – Repintura de peças não conformes 

2ª Fase – Remates de pintura 

3ª Fase – Limpeza e preparação para relatório 

3ª Fase – Relatório final 
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Secção 10 – Linha Cobus 
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CLIENTE FINAL 

Figura 57 – Processos secção Inspecção de Qualidade 
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6 Resultados do projecto 

O projecto de melhoria de qualidade na CaetanoBus teve dois objectivos fundamentais: a 
eliminação de defeitos que originam repinturas nos autocarros, reduzindo custos de materiais 
e mão-de-obra e a libertação do espaço na secção Inspecção de Qualidade. Como já foi 
descrito estes dois objectivos foram atingidos com sucesso. 

 

Além desses objectivos, em qualquer serviço prestado, o cliente espera sempre obter um 
retorno do seu investimento. A melhor forma de fazer isso é transformar os resultados em 
ganhos.  

 

Tabela 1 – Resultados Financeiros 

 

Investimentos até 22-08-2008 

Desigação Qt Valor (€) 
Taxa de 

Amortização 
(%/year) 

1º Ano 
 2º e 3º 
Anos 

Nivelamento chão posto 2 1 1,597.00 10 160 0 
Remoção armazém busflex 1 1,400.00 10 140 140 
Remoção sala controlo 1 1,000.00 10 100 0 
Alteração circuitos alimentação à linha 1 400.00 10     

Total de Custos (€) 4,397   400 140 
Ganhos horas/carro €/carrro €/ano €/ano 

Saldo de Horas ganhas nas secções 026 70 1,457 437,010 437,010 
Saldo (€)       436,610 436,870 
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7 Conclusões 

7.1 Projecto 

 

No Gemba enfrenta-se diariamente problemas de qualidade diferentes dos da gestão de topo. 
Enquanto que a montante muitas vezes são exigidas ferramentas sofisticadas como os 
projectos 6 sigma ou desenho de experiencias, análises de valor e outras ferramentas, muitos 
dos problemas no gemba estão relacionados a questões simples como habilidade, a resolução 
de dificuldades e a variabilidades que surgem no dia-a-dia. 

O que este projecto propôs para reduzir essa variabilidade foi estabelecer padrões, 
desenvolver a autodisciplina entre os funcionários, visando a manutenção dos standards de 
trabalho e garantir assim que segundo esses standards nenhum erro será passado ao próximo 
processo. 

Inicialmente as pessoas não estavam habituadas a ouvir palavras como: mudança, melhoria, 
experimentar. Estas são palavras que não existiam na mente dos operadores da secção de 
pintura na CaetanoBus. 

O nosso projecto na melhoria de qualidade veio mudar radicalmente a forma de pensar dos 
trabalhadores. Impusemos a necessidade de ser cada vez melhor e, em equipa, pensamos em 
novas maneiras de eliminar o desperdício. 

 

O começo foi complicado. Alguns encarregados e quase todos os operadores eram da opinião 
que as nossas ideias e técnicas não iriam funcionar, e que os nossos objectivos eram 
demasiado ambiciosos. Era comum ouvir frases como “eu já estou nesta fábrica há mais de 30 
anos e digo-lhe que é impossível pintar o autocarro à primeira”.  

 

No final do projecto, os objectivos propostos foram atingidos. A linha de montagem entrega 
carros prontos e as repinturas foram extinguidas. Os colaboradores da secção estão agora mais 
motivados para melhorar. Para mim foi muito gratificante verificar que no Gemba não só 
mudou a forma de trabalhar das pessoas, como também a sua forma de pensar. No final do 
projecto, um chefe de equipa em particular que no início demonstrava uma grande inércia 
para com o projecto acredita que é possível atingir o mesmo objectivo agora para as outras 
linhas de montagem e são os operadores os primeiros a promover a melhoria nas suas tarefas. 
Esta mudança de atitude nas pessoas, a passagem de uma ideia pré concebida que nada havia 
a melhorar para uma realidade totalmente diferente, onde as pessoas acreditam que através da 
melhoria contínua é possível alcançar resultados melhores, mostra-nos que não só 
conseguimos alcançar os objectivos propostos como lançamos novos desafios para o futuro. 

 

A nossa proposta é a desmultiplicação deste projecto para todos os modelos construídos na 
CaetanoBus. Em termos de melhoria de processo, a eliminação de repinturas na fábrica faria 
com que a empresa desse um enorme salto em direcção à excelência de produto. 
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7.2 Conclusões Pessoais 

 

A nível profissional e pessoal, aprendi muito e ganhei experiência numa área na qual gostava 
de fazer carreira. Foi muito interessante implementar todos aqueles conhecimentos que 
aprendemos na faculdade, ver o nosso trabalho a ser valorizado e ver os resultados 
aparecerem. Espero, no futuro, continuar a aprender tanto como nestes últimos 6 meses, 
aprender novas ferramentas e implementá-las nos mais diversos cenários. Sinto-me no 
caminho certo e feliz por estar numa empresa que aposta em mim e no meu desenvolvimento, 
permitindo-me conhecer as mais diversas realidades da indústria. 
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9 ANEXO A: Check list avaliação de defeitos 
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10 ANEXO B: Norma de trabalho da “ferrugem” 
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11 ANEXO C: Norma de trabalho de esmalte 
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