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Resumo
As conjunturas de crise provocaram sempre progresso nos ambientes económicos, testando a
resiliência das empresas perante o desconhecido. O ramo automóvel esteve sempre presente nas
revoluções, sendo um interveniente preponderante na evolução da utilização de práticas e ferramentas
da gestão de operações. Neste sentido, a robustez desta área dentro das empresas pode determinar
a consolidação da estrutura financeira e a sustentabilidade de crescimento (Robbins & Pearce II, 1992).
O problema apresentado nesta Dissertação está inserido no baixo desempenho operacional na área
de manutenção e reparação de viaturas ligeiras da empresa ABC, representante líder de
concessionários e oficinas em Portugal da marca XYZ. Neste contexto, as limitações identificadas estão
estabelecidas no fluxo de materiais e na gestão dos recursos existentes.
Embora o problema indicado seja comum a diferentes unidades, de forma a restringir o âmbito do caso
de estudo, foi delimitado às instalações oficinais localizadas em Alfragide, Lisboa.
Neste sentido, esta Dissertação apresenta os resultados da implementação de um leque de
ferramentas selecionadas, partindo do estudo de exemplos da Revisão Bibliográfica. Para tal,
procedeu-se à adaptação das alternativas, partindo da recolha e análise de dados efetuadas para uma
melhor eficácia da abordagem.
Quanto aos impactos resultantes da implementação das propostas destacam-se a melhoria da
produtividade em 41%, bem como o aumento do número médio de intervenções diárias registadas em
49%.
Palavras-Chave: Oficina, Muda, Produtividade, Fluxo de Abastecimento, Melhoria Continua
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Abstract
Crisis situations have always triggered progress in economic environments, challenging the resilience
of companies faced with the unknown. Moreover, the automotive industry has always been present in
revolutions, being a major player in the evolution of the use of practices and operations management
tools. Furthermore, the robustness of this area within companies can determine the consolidation of
financial structure and the sustainability of growth. (Robbins & Pearce II, 1992).
The issue presented in this Dissertation is inserted in the lower operating performance in the area of
maintenance and repair of light vehicles of company ABC, leading representative of dealers and
workshops in Portugal the brand XYZ. Hence, the limitations identified are based on material flow and
resources management. Although the problem indicated is common to different units, in order to restrict
the scope, the case study was limited to the workshop located in Alfragide, Lisboa
Furthermore, this Dissertation presents the results of the implementation of a range of selected tools,
starting from the study of examples of the Literature Review. To this end, it was proceeded to the
adaptation of the alternatives, starting from data collection and analysis made for a better effectiveness
of the approach.
As for the impacts resulting from the implementation of the proposed improvements include better
productivity in 41%, as well as the increase in the average number of daily interventions recorded in
49%.
Keywords: Workshop, Muda, Productivity, Supply Flow, Continuous Improvement
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1.1

Introdução
Contextualização

A crise económica sentida em Portugal e nos países ocidentais influenciou de forma significativa o
desempenho das instituições, intensificando as ineficiências existentes (Brandenburg, 2016).
Em 1992, há semelhança de outros autores, Robbins & Pearce II (1992) concluem que a forma de
mitigar o decréscimo dos resultados financeiros e contornar o decréscimo de performance, passa por
estabilizar a produção e reduzir custos, de forma a aumentar as margens. Desta forma, mesmo em
períodos de recessão e choques financeiros, pode haver aumento de crescimento de produção,
alavancando assim o rendimento disponível (Kliesen, 2003). Por outro lado, o crescimento competitivo
nos mercados obriga ao desenvolvimento de novas filosofias de gestão com capacidade de responder
às diferentes exigências do cliente (Leite & Braz, 2016).
No estudo de gestão de operações (GO) é dominante a elaboração de modelos teóricos, baseados em
paradigmas “artificias” com validação intrínseca mas não prática (Meredith, et al., 1989). Schemenner
& Swink, (1998) indicam que não existe um modelo reconhecido base que possa auxiliar a investigação
da área, em comparação com outras áreas. Defendem ainda que os estudos desenvolvidos devem
admitir pressupostos de forma a não dispersar do objetivo e que as conclusões obtidas devem ser
continuamente testadas. Ao longo da última década tem sido fomentada a pesquisa de literatura e
construção de modelos relevantes e rigorosos, quanto à sua aplicabilidade (Barratt, et al., 2011).
Historicamente, um dos sectores com constante presença na vanguarda das revoluções industrias e
que mais tem contribuído no desenvolvimento de ferramentas na área de gestão de operações é a
indústria automóvel. No entanto, a área de pós-venda tem poucos marcos geodésicos estruturados
pela comunidade nos quais se possa basear, sendo alguns casos dentro da área, mas fora do âmbito
de contexto de mercado (Michael, 2014).
Tomando como exemplo, no apuramento de modelos ou ferramentas utilizadas em gestão oficinal em
20 oficinas em Portugal, nomeadamente de concessionários autorizados de cinco marcas diferentes
de veículos, nenhuma recorre a outros sistemas para além do modelo de gestão tradicional, onde o
seu desempenho e estrutura é com base nas competências dos responsáveis dos órgãos de gestão.
Com base na motivação descrita, esta Dissertação tem como foco assistir a empresa ABC no seu
problema de eficiência de desempenho no contexto de pós-venda automóvel, através da
implementação de métodos frequentemente aplicados a outras áreas.

1.2

Objetivo

Esta Dissertação tem o propósito de apresentar uma proposta de soluções de melhoria e resolução
para o problema levantado pela empresa ABC, na área de manutenção e reparação de viaturas,
repartindo a sua estruturação em frações.
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O primeiro entregável é relativo à caracterização das entidades envolvidas: os princípios, ferramentas
e o sistema de gestão do Kaizen Institute (KI) e a estrutura da empresa ABC, com foco nas instalações
do âmbito da Dissertação, incluindo ainda a descrição do problema.
O estado da arte consiste na pesquisa e análise do material documentado que existe sobre as
ferramentas que podem ser utilizadas no sector em estudo. As críticas às alternativas permitem avaliar
os seus objetivos e resultados e assim selecionar as que possibilitam ultrapassar o problema
identificado, trazendo acréscimo ao conhecimento existente na comunidade cientifica.
A definição de métricas de avaliação e a elaboração da analise inicial a partir das mesmas auxiliam a
contextualização do âmbito em estudo.
Por outro lado, a descrição da adaptação e implementação das alternativas ao caso de estudo permitem
compreender as limitações de cada uma. Consequentemente, através da avaliação de resultados será
possível publicar o tradeoff existente entre a versatilidade das soluções com os impactos esperados.
Em suma e de forma objetiva, as metas são:


Identificação e caracterização do Kaizen Institute - princípios, ferramentas e sistema de gestão.



Descrição da estrutura das instalações em estudo - tipos de serviços prestados, recursos humanos,
caracterização da oficina e fluxo de informação, pessoas e matérias no processo.



Identificação e caracterização do Problema - origem e indicadores utilizados.



Levantamento de ferramentas existentes - identificação do tipo de processo e ferramentas existentes no
âmbito.



Seleção de ferramentas – tendo em conta os benefícios esperados e limitações expectadas aquando a
sua implementação.



Definição de indicadores – métricas de avaliação



Avaliação do estado inicial – quantificação do estado atual de acordo com os key performance indicators
(KPI) estipulados.



Adaptação e implementação de cada ferramenta selecionada – descrição das necessidades de adaptação
das ferramentas ao caso de estudo e respetivos constrangimentos.



Benefícios das alterações realizadas – quantificação do estado após fase de implementação de
ferramentas.

1.3

Metodologia

Na presente secção é identificada a metodologia usada nesta Dissertação. Na figura seguinte está
organizada a respetiva sequência:
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Etapa 1- Identificação do problema
Etapa 2 - Estudo do Estado da Arte
Etapa 3 - Selecção de ferramentas
Etapa 4 - Identificação de causas raiz
Etapa 5 - Implementação de soluções
Etapa 6 - Levantamento e avaliação de resultados
As etapas podem ser descritas como:
Etapa 1 - Identificação do problema
Consiste na apresentação do caso de estudo com uma breve exposição das entidades envolvidas neste
projeto, a descrição do estado inicial do objeto de estudo e a definição do problema.
Etapa 2 - Estado da Arte
Na segunda etapa da metodologia é realizado o estudo do Estado da Arte. Nesta pesquisa são
analisadas ferramentas alternativas a utilizar no desenvolvimento da solução para o problema em
estudo. Para tal, é fundamental classificar o processo na qual a manutenção e reparação de veículos
se enquadra. Só assim é possível convergir a pesquisa para a identificação de ferramentas do mesmo
tipo de processo e correlacionar com o âmbito em análise.
Etapa 3 - Seleção de ferramentas
O procedimento após o levantamento de ferramentas aplicáveis e as respetivas avaliações é o de
selecionar as opções com maior potencial para obtenção de uma solução do problema identificado,
através dos benefícios esperados e condições de implementação.
Etapa 4 - Identificação de causas raiz
A quarta etapa da investigação identifica-se as causas do problema em análise. Só expondo a sua
origem é possível atuar nas suas deficiências. Para tal, recorre-se a algumas das ferramentas
apontadas na etapa anterior.
Etapa 5 - Implementação de soluções
Para a aplicação das alternativas, na etapa 6 são relacionadas as ferramentas implementadas com as
limitações levantadas. Além disso, são relatadas quais as adaptações necessárias, os pressupostos e
as dificuldades encontradas.
Etapa 6 - Levantamento e avaliação de resultados
Na última etapa são agregados e discutidos os resultados da implementação das opções ao longo da
Dissertação, tendo em conta os eventos ocorridos durante a mesma.
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1.4

Estrutura da dissertação

A estrutura da Dissertação apresentada tem a seguinte divisão de capítulos:
Introdução
Neste capítulo é efetuada a contextualização no espaço, tempo e setor do problema, elevando os
drivers da motivação para a investigação a desenvolver. É também exposto o objetivo do projeto, que
apresenta o problema e estuda as ferramentas utilizadas na abordagem e sua proposta de resolução.
Na metodologia expõe-se as etapas de abordagem ao problema, de forma a ter uma linha condutora
de ação, minimizando os desvios à realização do trabalho.
Caso de Estudo
Descrever as entidades envolvidas e que originam o caso de estudo é a função do capítulo 2. São
introduzidos os princípios e os modelos que caracterizam a filosofia da empresa de consultoria e
caracterizada a empresa ABC, que presta dois tipos de serviços distintos, o de manutenção e o de
reparação de viaturas ligeiras. Através da descrição da estrutura física da oficina, dos serviços
prestados e suas especificidades, os recursos humanos, o fluxo das viaturas e, por último, os
indicadores (KPI) de avaliação.
Estado da Arte
Para que sejam indicadas soluções, é necessário efetuar uma pesquisa sobre os modelos existentes e
que poderão ser aplicados ao caso de estudo. Além de fazer uma distinção entre produto e serviço,
baseada em diversos autores, é averiguado a evolução dos modelos identificados na comunidade
científica, suas diferenças, complementaridades e limitações. Por sua vez, são também estudadas as
ferramentas existentes no contexto pretendido.
Avaliação Preliminar e dados iniciais
De forma a compreender melhor o funcionamento do caso de estudo, a avaliação preliminar permite
alcançar uma melhor eficácia na adaptação das ferramentas estudadas às suas necessidades. Além
disso, será a partir dos dados iniciais que serão avaliados os impactos das implementações efetuadas.
Implementação
Neste capítulo será descrito como foram efetuadas as adaptações necessárias às ferramentas de
melhoria propostas de forma a potenciar o seu impacto, bem como a implementação das mesmas.
Análise de Resultados
Na análise de resultados será elaborada uma avaliação à evolução dos indicadores estipulados,
durante e após a fase de implementação. Desta forma, será possível compreender os benefícios e
limitações das propostas estudadas.
Conclusões
O último capítulo têm o objetivo de efetuar um levantamento final das principais conclusões da
Dissertação apresentada.
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2

Caso de estudo

Neste capítulo são apresentadas as entidades envolvidas no desenvolvimento desta Dissertação e o
caso de estudo. Na secção 2.1 é introduzido o Kaizen Institute, na função de entidade prestadora de
serviços de consultoria de gestão, seguindo-se na secção 2.2, na função de cliente, a apresentação da
empresa objeto de estudo, denominada por ABC por razões de confidencialidade, a sua unidade de
negócio e a sua estrutura. Por último, na secção 2.3 é exposto o problema em estudo, incluindo a sua
caracterização e os indicadores de avaliação utilizados.

2.1

Kaizen Institute

O Kaizen Institute é uma empresa de consultoria de gestão com foco na aplicação e promoção da
metodologia Kaizen Lean (KL). Presente em mais de 50 países e considerado como o líder mundial na
sua área em excelência operacional, o KI atua em múltiplos sectores, dos quais se destacam: retalho,
logística, tecnologias de informação, saúde, engenharia, serviços e indústria.
Com uma vasta experiência e desenvolvimento de técnicas de melhoria contínua em gestão, o senhor
Masaaki Imai fundou, em 1985, o Kaizen Institute na Suíça. Atualmente a empresa encontra-se em
mais de trinta países, com escritórios em Portugal desde 1999.
2.1.1

Princípios do Kaizen Institute

A palavra japonesa Kaizen provêm da conjugação das palavras kai, cujo significado é mudar, e zen,
que expressa bom, criando assim o conceito de mudar para melhor, ou ainda, de melhoria contínua
(Imai, 1986). Para o senhor Masaaki Imai existem três conceitos-chave na cultura Kaizen (Imai, 2012):


Everybody – o envolvimento de todos na empresa;



Everywhere – a implementação em todas as áreas da empresa;



Everyday – com dedicação todos os dias.

Só assim é possível a criação de melhoria sustentável de desempenho nas empresas, onde o KI
procura o desenvolvimento na qualidade (Q - Quality), do produto final e dos processos envolvidos,
nos custos (C – Cost), na entrega (D – Delivery), no cumprimento de prazos, e na motivação (M –
Motivation) das pessoas, o objetivo QCDM (Kaizen Institute, 2016a).
Com base nestes pressupostos caracterizam-se cinco princípios da metodologia Kaizen (Imai, 2012)
(Kaizen Institute, 2016a):


Criar valor – nesta fase são identificados os processos e tarefas que acrescentam valor ao
produto na ótica do cliente da empresa;



Eliminar Muda – de origem nipónica, Muda significa desperdício e como tal é necessário definir
estratégias para a sua redução/eliminação. Os Muda são divididos em sete categorias:
o

Erros e defeitos – produtos que obrigam a retrabalho ou processamento adicional;

o

Excesso de produção – produção sem procura específica;

o

Excesso de processamento – tarefas que não acrescentam valor ao produto: pode ser
por correção de erros ou ineficiência da estrutura;
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o

Movimento de pessoas;

o

Transporte de material;

o

Espera.

Envolver todos – compreender a raiz das causas das falhas de produtividade, envolvendo os
intervenientes do processo no estudo. Desta forma, é possível minimizar dificuldades das
alterações na estrutura de gestão e/ou das áreas de trabalho, junto dos que melhor conhecem
as tarefas.



Ir para o Gemba – “Gemba” tem a sua tradução do japonês para “terreno onde se adiciona
valor”. A deslocação ao shopfloor, especialmente pelos responsáveis da gestão da empresa,
permite uma maior consciencialização das limitações do sistema de produção.



Gestão Visual – aproveitar a aptidão visual para facilmente comunicar através de sinais
(imagens, símbolos, entre outros). Assim, de forma clara e intuitiva é possível partilhar
informações, oportunidades de melhoria e normas de execução.

São os três conceitos-chave e os cinco princípios, anteriormente descritos, que compõem os
fundamentos do sistema Kaizen Management System (KMS), que se detalha na secção seguinte.
2.1.2

Kaizen Management System

O Kaizen Management System representa a abordagem do Kaizen Institute para alcançar a excelência
operacional e os compromissos para com os seus clientes.
Analogamente à imagem de uma casa, também o Sistema KMS é composto pela “laje” - Kaizen Change
Management (KCM), pelos “pilares” - Total Flow Management (TFM), Total Productive Maintenance
(TPM), Total Quality Management (TQM), Total Services Management (TSM) e Innovation and
Development Management (IDM) - e pelo “telhado” (o objetivo QCDM) – Figura 1.

Figura 1- Casa do sistema KMS. Fonte: Kaizen Institute, 2016a
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Laje - KCM
A implementação de modelos de melhoria contínua pode ser complexa pois depende da resiliência dos
intervenientes e pode obrigar a alterações nos métodos e formas de trabalhar. Assim, de forma a obter
uma maior recetividade da metodologia, o Kaizen Institute utiliza o KCM (“laje”), que se desagrega em
três vertentes: Kaizen Diário (KD), Kaizen Projeto (KP) e Kaizen Suporte (KS) (Imai, 2012).
O Kaizen Diário está dividida em quatro níveis e pretende a introdução e manutenção da melhoria
contínua dentro de toda a estrutura interna da empresa e caracteriza-se em 4 níveis:


Nível um - procura a organização da equipa, onde são criados os grupos dentro das áreas de
trabalho, alocadas as responsabilidades de cada elemento e definidos os indicadores de
desempenho. Toda esta informação (responsabilidades, equipas, ações, planos) devem estar
visíveis e acessíveis.



Nível dois - tem o objetivo de organização do espaço, através de ferramentas como a
implementação de indicadores visuais (kanban) e 5S: triar, arrumar, limpar, normalizar e
manter, tanto os materiais como os locais de trabalho.



Nível três - consiste na normalização dos métodos e formas de trabalhar, ou seja, encontrar
as melhores práticas e disseminá-las por toda(s) a(s) equipa(s).



Nível quatro – refletir o comprometimento na cultura de mudança, nas iniciativas de introdução
da melhoria contínua nos processos, por todos os elementos da equipa, com base no ciclo de
Demming, também conhecido pelo ciclo Plan – Do – Check - Act (PDCA) (Kaizen Institute,
2016b).

O Kaizen Projeto (KP) tem como objetivo a utilização dos “pilares” do KMS no planeamento e
acompanhamento dos projetos da empresa. No KP são também utilizadas ferramentas como o
mapeamento da cadeia de valor (Value Stream Mapping - VSM), ou seja, a identificação da criação de
valor ao longo de toda a cadeia e da sala de controlo (Mission Control Room - MCR), o local onde estão
visíveis as características, responsáveis e estado dos entregáveis do projeto (Kaizen Institute, 2016b).
De forma a auxiliar e acompanhar o estado da estratégia de melhoria contínua, o KI criou ainda o
Kaizen Suporte. Este modelo permite abrir a comunicação a sugestões, avaliar o desempenho das
implementações, colmatar falhas através de auditorias e redefinir a estratégia traçada de acordo com
os resultados obtidos (Kaizen Institute, 2016c).
Por outro lado, é importante também compreender os “pilares” que suportam o “telhado” do KMS.
Pilares - TFM, TPM, TQM, TSM e IDM
O Total Flow Management é uma ferramenta do KMS com foco nas tarefas de produção, logística e
fluxo. Este pilar procura o nivelamento da capacidade e da produção, provocando um fluxo constante
de operação. Além disso, procura a otimização dos fluxos internos e externos de informação, pessoas
e materiais. No âmbito do TFM é comum a utilização de técnicas como Single Minute Exchange of Die
(SMED), Mizusumachi, Kanban e Value Stream Design (VSD).
No contexto de maximização da eficiência e utilização dos equipamentos recorre-se ao pilar de Total
Productive Maintenance. Para uma boa gestão é necessário a fiabilidade das máquinas e uma
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manutenção eficaz. Assim, o TPM pretende essencialmente reduzir perdas oriundas de micro
paragens, defeitos de qualidade, tempos de manutenção e tempos de setup. Para tal, recorre a técnicas
como 5S e Normalização.
O TQM é umas das diversas ferramentas desenvolvidas na área de gestão da qualidade. Com os
objetivos de “não aceitar”, “não provocar” e “não deixar passar a não conformidade” o Total Quality
Management permite encaminhar o sistema para uma situação de “zero defeitos” e transferir recursos
de tarefas de reprocessamento e correção de erros para tarefas de valor acrescentado. Na sua
implementação é frequentemente aplicada a normalização de processo, a matriz de auto qualidade, o
controlo autónomo, sistemas anti erro (Poka-Yoke) e modelo Six Sigma (Instituto Kaizen, 2016g).
Com uma abordagem semelhante para com os processos produtivos e com experiência da adaptação
do TPM e TFM em múltiplos projetos na área de serviços administrativos, o Kaizen Institute criou o
Total Service Management. As técnicas aplicadas são idênticas aos dos pilares anteriormente
descritos e com os mesmos objetivos: otimização de fluxos, gestão e qualidade da informação e
serviços (Instituto Kaizen, 2016d). No entanto, a classificação dos Muda diverge ligeiramente dos
anteriores para:


Excesso de informação;



Transporte de informação;



Informação parada;



Movimento de pessoas;



Pessoas paradas;



Processos complexos;



Erros.

O último pilar é o Innovation and Development Management e foi criado pelo KI no sentido de
desenvolvimento from scratch, isto é, a criação de novas técnicas, processos, produtos ou mesmo
desenho de novos centros de produção, os chamados green fields. Esta ferramenta permite reduzir os
desperdícios e adotar os processos de maior valor acrescentado logo desde o início, podendo assim
entregar o produto com maior qualidade ao cliente final.
Telhado - QCDM
O Kaizen Institute avalia o seu desempenho nos clientes a partir do objetivo Quality, Cost, Delivery,
Motivation (QCDM), Tal como já foi descrito no ponto 2.1.1, a análise dos indicadores nas 4 vertentes
permite a aplicação do kaizen no Kaizen, ou seja, o comprometimento da melhoria contínua.
Com a conclusão da apresentação de um dos stakeholders deste Projeto, o Kaizen Institute, procederse-á à apresentação da empresa ABC e da situação inicial do objeto de estudo.
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2.2

Empresa ABC

Representada em Portugal desde 1936, a marca de veículos XYZ conta com 53 concecionários e 46
oficinas autorizadas atualmente. A empresa ABC é reconhecida como um dos representantes chave
de concessionários e serviços da marca, atingindo uma quota de mercado nacional de 25%.
No mercado de comercialização de viaturas de passageiros e comerciais, bem como de peças e
serviços de manutenção e reparação para veículos, a empresa ABC destaca-se quer pela experiência,
quer pela fiabilidade do serviço, atribuindo sempre prioridade aos compromissos para com os seus
clientes.
A estrutura da empresa conta com mais de uma dezena de instalações espalhadas pelo território
nacional. No entanto, a presente dissertação focar-se-á na oficina de viaturas ligeiras de passageiros,
localizada em Alfragide, especializada em serviços de reparação e manutenção, com um volume de
faturação de 4% do mercado pós-venda da marca em Portugal.
De seguida, apresenta-se uma descrição macro da estrutura da oficina, nomeadamente caracterização
das instalações da oficina, o tipo de serviços prestados, as diferenças entre intervenções, os recursos
humanos existentes e o estudo de como ocorre o fluxo de informação, pessoas e materiais aquando
uma intervenção.
2.2.1

Caracterização da oficina

A oficina de Alfragide está dividida em nove áreas: receção e pré-diagnóstico, armazém de peças,
parque de estacionamento, ripómetro, zona do chefe de oficina (CO), lavagem, zona de montagem e
desmontagem de motores, standard, diagnóstico e mura, conforme mostra a figura seguinte:

Figura 2 - Mapa da oficina de reparação e manutenção de viaturas ligeiras em Alfragide

As áreas são diferenciadas de acordo com o tipo de tarefas que são executadas e podem ser
caracterizadas da seguinte forma:


Zona de receção e pré-diagnóstico – é realizada a primeira abordagem ao cliente. Os
gestores de cliente iniciam os procedimentos com a abertura da folha de veículo, realizando de
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seguida um pré-diagnóstico para a identificação de alguma anormalidade, como por exemplo,
uma luz acesa no painel de instrumentos ou um ruído irregular. Antes do veículo ser
direcionado para o parque e aguardar por intervenção, é avaliado na área do Ripómetro.


Ripómetro – é avaliado o alinhamento das rodas diretrizes dos veículos, o estado dos
componentes da direção, o estado do sistema de suspensão e o sistema de travagem. Reforçase que todas as viaturas, após saírem da zona de receção e pré-diagnóstico, passam por este
procedimento.



Zona do chefe de oficina – área de organização do responsável pela gestão oficinal, onde
recebe as obras para análise e alocação aos técnicos. Além disso, existem um computador
para comunicação com os outros departamentos da empresa e consulta do estado das
intervenções através do sistema informático denominado SIO.



Armazém de peças – tem o propósito de guardar em inventário as peças para as intervenções
a decorrerem nas oficinas, de manter stock de segurança para as restantes instalações
localizadas na região da grande Lisboa e, ainda, tem um balcão comercial de venda direta ao
cliente.



Zona standard – são efetuadas as intervenções inferiores a duas horas ou de revisão. Nesta
área os equipamentos que existem são: oito elevadores de veículos, quatro computadores para
aceder ao sistema SIO, uma impressora, bailarinas de óleo e travões e contentores de
abastecimento de combustível, óleo e líquido anticongelante.



Zona mura – é onde ocorrem as intervenções mecânicas demoradas. Nesta área existem seis
postos de intervenção, todos com elevadores de viaturas e, à semelhança da zona standard,
estão dispostas bailarinas de óleo e travões e contentores de abastecimento de combustível,
óleo e líquido anticongelante.



Zona de diagnóstico – são realizadas as reparações elétricas e, caso o processo de prédiagnóstico não tenha sido conclusivo, é continuada a investigação das causas das queixas
identificadas. Esta zona, apesar de ter oito postos de intervenção, só dois estão equipados com
elevadores para tarefas que exijam a elevação do carro. Dispõem ainda de um computador e
uma impressora.



Zona de intervenção nos motores – em determinadas intervenções é necessário efetuar
correções dentro do motor, obrigando a sua desmontagem e posteriormente a respetiva
montagem. Dado que é uma tarefa com requisitos de espaço e utilização de ferramentas
especiais, o motor é transportado desde o posto onde se encontra a viatura até a esta zona
para efetuar as devidas retificações.



Lavagem – A limpeza da viatura é o último procedimento antes de ser entregue. Esta zona tem
três postos de limpeza e as tarefas são realizadas por uma empresa externa (outsourcing).



Parque – enquanto as viaturas aguardam por intervenção ou pelo levantamento do cliente,
permanecem na zona de parque. Esta área tem disponibilidade para 22 viaturas.
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2.2.2

Serviços prestados

A oficina em estudo presta dois tipos de serviços distintos, o de manutenção e o de reparação de
viaturas ligeiras. É de salientar que o serviço de reparação exclui intervenções de choques, isto é,
reparação de veículos de colisão.
Na sua maioria, as operações de manutenção são agendadas previamente pelos clientes e tem uma
duração máxima de 2 horas. Estas intervenções são essencialmente procedimentos de mudança de
óleo ou de revisão, recomendadas pela marca entre determinados intervalos de tempo ou distâncias
percorridas para a manutenção do correto funcionamento da viatura. Este tipo de serviço é realizado
na zona standard (Figura 2).
As intervenções de reparação são operações com duração expectável acima das duas horas e podem
ser de carácter mecânico, executadas na zona mura, ou elétrico, efetuadas na zona diagnóstico (Figura
2). Por norma, ocorrem quando o cliente identifica uma luz de aviso no painel de instrumentos ou uma
anomalia no funcionamento normal do veículo.
As intervenções não dependem só do tipo de serviços prestando, incluem também outros
condicionantes, tal como será abordado na próxima secção (secção 2.2.3).
2.2.3

Diferenças entre intervenções

Na última década tem havido um aumento da variedade do portfólio de componentes de viaturas para
melhor satisfazer as exigências dos clientes. A marca XYZ conta com 16 modelos de viaturas ligeiras
de passageiras, para as quais tem cerca de 7 motorizações a gasolina e 5 a gasóleo para cada modelo.
Esta diversidade de especificações nos modelos e motorizações também se reflete nos sistemas de
travagem, extras eletrónicos, caixas de velocidades e até mesmo variações, dentro do mesmo modelo,
devidas a diferentes séries de produção. Tendo ainda em conta as renovações de modelos (ocorrem
com intervalos de cerca 4 anos), entre duas viaturas da marca podem existir centenas de diferenças, o
que leva a execução de diferentes tarefas para o mesmo procedimento.
Por exemplo, o procedimento de mudança de pastilhas de travões para dois veículos do modelo A pode
ser diferente, levando assim a diferentes tarefas de operação. No entanto, para um veículo do modelo
A e um veículo do modelo B, ambos com o mesmo sistema de travagem, o procedimento de mudança
de pastilhas de travões tem a mesma sequência de tarefas. Dadas as variações ilustradas, podemos
apreender que as intervenções para cada viatura são praticamente customizadas, apesar de cada
tarefa estar definida pela marca.
Assim, a intervenção de uma viatura pode incluir diferentes procedimentos. Por sua vez, para cada
procedimento pode haver dezenas de sequências de tarefas possíveis. Contudo, com a descrição do
modelo e número de chassi, é possível a partir do sistema informático SIO saber qual a sequência de
tarefas para cada viatura.
Após a explicação sobre diferenças entre intervenções, a próxima fase descreve os recursos humanos
envolvidos nas operações oficinais e qual o papel de cada um.
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2.2.4

Recursos humanos

As viaturas intervencionadas requerem sempre a atuação de um gestor de cliente, do chefe de oficina,
de pelo menos um técnico e de um controlador de qualidade. Em operações de reparação é necessário
também a avaliação do responsável técnico. De seguida, serão apresentadas as tarefas e o número
de elementos em cada função.
Gestor de cliente (GC)
Existem três elementos com esta função na oficina, cuja responsabilidade é servir de intermediário
entre o cliente e as operações oficinais.
Quando um cliente se desloca à oficina, o gestor de cliente recebe a viatura e abre a folha de obra
(work in progress – WIP) no sistema SIO com os dados do cliente, da viatura, intervenções anteriores
e eventuais queixas devido a comportamento anómalos. Caso o cliente tenha efetuado marcação prévia
este procedimento é realizado pelo departamento de call centre aquando o agendamento. De seguida,
o GC fotografa o estado físico do veículo, efetua a avaliação do ripómetro, entrega a WIP impressa ao
chefe de oficina e, por último, encaminha a viatura para o parque para aguardar por intervenção (Figura
3).

Figura 3 – Fluxo Tarefas Gestor Cliente – Entrega da viatura

Em situações onde é detetada uma irregularidade no veículo durante a intervenção, o GC contacta o
cliente a fim de obter a aprovação do orçamento respeitante à extensão da intervenção. Por outro lado,
quando ocorre rutura de peças necessárias para a intervenção ou em caso de alteração da data de
levantamento prevista devido a atrasos é dever do GC de informar o cliente e conciliar o reagendamento
(Figura 4).
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Figura 4 – Fluxo Tarefa Gestor Cliente – Contato Intermédio com Cliente

Na altura de levantamento da viatura, o gestor de cliente direciona o veículo para a zona de entrada
(receção e pré-diagnóstico), conclui a folha de obra, descreve ao cliente, de forma sucinta, os
procedimentos executados e recebe o pagamento pela intervenção (Figura 5).

Figura 5 – Fluxo Tarefa Gestor Cliente – Levantamento Viatura

Chefe de Oficina (CO)
O chefe de oficina tem o encargo de gerir as operações dentro da oficina, isto é, adjudicar obras aos
técnicos, atribuir prioridades, rever orçamentos elaborados, alocar obras que aguardavam por peças
devido a ruturas de inventário, prestar auxílio técnico e, se solicitado, esclarecer especificações
técnicas aos clientes.
Após receber a WIP do gestor de cliente, o CO aloca a obra num dos separadores individuais dos
técnicos (com a identificação e localizados junto ao seu computador) de acordo com urgência da
intervenção e disponibilidade/obras em fila de espera do operador.
As restantes tarefas são realizadas em função da necessidade.
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Figura 6 – Fluxo Tarefas Chefe Oficina

Técnico de intervenção
A oficina conta com uma equipa de técnicos de 12 elementos, que são responsáveis pela execução do
pré-diagnóstico, das intervenções e pela elaboração de orçamentos, caso surja necessidade no
decorrer da intervenção. As figuras 6 e 7 representam a sequência de tarefas incumbidas a esta função.

Figura 7 – Fluxo de Intervenção Técnica

Na primeira fase do ciclo, o técnico identifica a próxima viatura a intervencionar, indica o início de
intervenção no sistema SIO, efetua o pedido de peças necessárias de acordo com os procedimentos
especificados na WIP ao armazém e procede ao respetivo levantamento. De seguida, já com o material
necessário e a viatura colocada no respetivo posto de intervenção, de acordo com o serviço a realizar
(standard, mura ou diagnóstico), o técnico executa a intervenção planeada.
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Caso seja detetada alguma irregularidade no veículo, não planeada no âmbito da atual intervenção, é
elaborado o orçamento para a intervenção adicional e entregue ao chefe de oficina.
É de salientar que quando o procedimento de pré-diagnóstico não é conclusivo é efetuado novo
procedimento de diagnóstico (na zona de diagnóstico) a fim de determinar o tipo de intervenção a
realizar, redirecionar a viatura para a devida área e, se pedido, elaborar o respetivo orçamento.
Após a conclusão da intervenção ou orçamentação, o técnico encaminha a viatura para o parque para
aguardar o procedimento de controlo de qualidade ou autorização do orçamento, respetivamente.
Tal como mencionado anteriormente, fora do ciclo de intervenções, os técnicos estão também
responsáveis pela realização do pré-diagnóstico. Esta responsabilidade está encarregue diariamente a
um dos técnicos e é rotativa dentro da equipa.

Figura 8 – Fluxo Tarefa Pré-Diagnóstico

Paralelamente à abertura da WIP pelo gestor de cliente, o técnico efetua o pré-diagnóstico, isto é, a
verificação de uma checklist para despistar as causas das anomalias.
Controlador de qualidade (CQ)
Existem dois elementos na função de controlador de qualidade e têm o objetivo de garantir a fiabilidade
das operações realizadas de acordo com as especificações da marca XYZ.
No início da avaliação, o CQ identifica a próxima viatura para a execução do procedimento e confere
se as intervenções estão de acordo com os procedimentos previstos, com o orçamento elaborado e
com as queixas indicadas pelo cliente (se existirem). Posteriormente, executa o teste estático, isto é a
avaliação do comportamento da viatura imobilizada de acordo com uma checklist da marca. Se as
operações realizadas incidiram sobre os sistemas de travagem, direção e rodas ou outros que
requeiram teste de estrada para despiste de comportamentos anómalos e que comprometam a
segurança é então realizado o teste dinâmico, baseado nas especificações exigidas.
Caso a avaliação tenha resultado de aprovação, a viatura é encaminhada para o parque a fim de
aguardar pelo último procedimento, a respetiva lavagem. Caso contrário, o chumbo na avaliação é
comunicado ao chefe de oficina indicando os motivos e a WIP é novamente alocada a um dos técnicos,
sendo a viatura encaminhada para o parque para aguardar nova intervenção.
A sequência de tarefas descritas está ilustrada na figura 9.
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Figura 9 – Fluxo Tarefas Controlo de Qualidade

Responsável Técnico (RT)
O responsável técnico auxilia a execução da ação diagnóstica, quando o procedimento de prédiagnóstico não é conclusivo, e de tarefas de reparação, nomeadamente em situações de
especificidades técnicas particularmente incomuns. Além disso, caso seja pedido, e à semelhança do
chefe de oficina, deve esclarecer especificações técnicas aos clientes.

Figura 10 – Fluxo Tarefas Responsável Técnico

Em situações de ausência do chefe de oficina é o RT que assume essa função.
Para melhor compreender o fluxo da viatura ao longo da intervenção, impõe-se a caracterização das
instalações da oficina (secção 2.2.5).
2.2.5

Fluxo da viatura

A figura seguinte ilustra todas as fases da intervenção de viaturas.
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Figura 11- Fluxo da viatura na oficina de Alfragide

Assim que a viatura entra nas instalações da oficina, passa pelo procedimento de pré-diagnóstico com
o objetivo de identificar as causas das queixas indicadas pelo cliente e ainda despistar outras
anomalias. De seguida, o gestor de cliente executa a avaliação do ripómetro e encaminha a viatura
para o parque enquanto aguarda intervenção.
Quando o técnico adjudicado fica disponível, avalia o tipo de intervenção, requisita as peças que vai
necessitar ao armazém, recolhendo-as e preparando o posto de intervenção. Posteriormente, aloja o
veículo e efetua a intervenção. Caso seja identificada uma irregularidade durante o procedimento é
elaborado o orçamento e reencaminhado novamente para o parque para aguardar intervenção. Quando
é verificado junto do armazém que não existem as peças necessárias, a viatura também é coloca no
parque até haver provisão das mesmas. Por outro lado, se a intervenção ocorrer como planeada, é
direcionada para o parque para aguardar pelo teste de controlo de qualidade.
Após a avaliação do controlador de qualidade, se o resultado for positivo, a viatura é encaminhada para
a zona das lavagens. Caso contrário, é conduzida para o parque a fim de aguardar por nova
intervenção.
Por último, o veículo é recolhido e entregue ao cliente no seu levantamento.
Após a descrição dos processos e fluxos de informação, pessoas e materiais é necessário abordar os
indicadores que monitorizam, a partir dos quais é avaliado o desempenho das operações oficinais.
2.3

Definição do problema

Um dos objetivos estratégicos da empresa ABC é aumentar a faturação e a margem bruta no âmbito
da reparação e manutenção de veículos ligeiros de passageiros. Para tal, pretende realizar um estudo
no processo operacional na oficina localizada em Alfragide e explorar alternativas para melhorar a sua
eficiência, com a expectativa de reduzir custos e/ou aumentar capacidade de intervenções utilizando
os recursos já existentes.
Numa otica interna, a partir da análise por parte dos responsáveis pela gestão da oficina, foi apurada
que os valores dos indicadores de produtividade estão aquém das expectativas.
Assim, o problema identificado é o grau de eficiência do processo de manutenção e reparação de
viaturas ligeiras não ser o desejado.
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2.4

Conclusão do capítulo

Durante este capítulo foram identificadas e caracterizadas as entidades envolvidas no desenvolvimento
da dissertação. Além disso, foi também determinado o problema em estudo.
Sendo o Kaizen Institute uma empresa de consultoria especializada em excelência de gestão e que
criou uma abordagem de satisfazer os compromissos para com os seus clientes, o Kaizen Management
System, com inspiração no modelo de produção da Toyota e recorrendo às suas ferramentas, permite
alcançar um aumento de resultados em todo o tipo de indústrias.
Por outro lado, a empresa ABC insere-se no mercado automóvel como representante da marca XYZ
em Portugal, nomeadamente na área comercial e pós-venda. O objeto de estudo será a oficina de
média dimensão localizada em Alfragide, que conta com dezanove recursos humanos e vinte e dois
postos de intervenção.
O problema identificado é o facto de o desempenho operacional estar abaixo do pretendido, que por
sua vez está desalinhado com as metas estratégicas estabelecidas.
De forma a resolver o problema indicado serão explorados modelos e ferramentas que poderão
enquadrar e adaptar-se à estrutura em estudo e assim atingir o objetivo proposto.
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3

Estado da Arte

Neste capítulo é feita o estudo do Estado da Arte dos modelos que são desenvolvidos e aplicados pela
comunidade científica.

3.1

Introdução

Numa análise preliminar com o intuito de explorar as investigações conduzidas pela comunidade
científica no âmbito da área pós-venda automóvel foram utilizados os termos “Manutenção Automóvel”,
“Pós-Venda Automóvel”, “Oficinas”, “Automotive Maintenance”, “After sales Automotive”, “Maintenance
Garage”. Infelizmente, a pesquisa resultou num reduzido número de referências.
Dombrowski & Engel (2014) aborda o impato da mobilidade eléctrica nos serviços de pós-venda na
indústria automóvel, nomeadamente que alterações provoca no mercado e como devem as oficinas
proceder para selecionar as estratégias de adaptação. No entanto, não menciona as estratégias que
se referem ou alterações nos procedimentos.
Num estudo de instalações de reparação de veículos no Gana, o objetivo foi de levantar os problemas
sentidos com foco no material em falta (Michael, 2014). Também afastado do contexto de mercado,
Sari, et al. (2015) estruturam uma framework de avaliação de performance baseada em empresas de
automóveis malaias.
Murali, et al. (2016) destacam a importância da qualidade dos serviços pós-venda na retenção e
qualidade do cliente, nomeadamente para a marca dos veículos. Contudo, não descrimina os seus
processos.
No entanto, é reconhecido que para alcançar vantagem competitiva é determinante numa unidade de
manutenção e reparação de viaturas a sua capacidade de planeamento, uma estrutura organizacional
robusta, com responsabilidade e procedimentos definidos objetivamente (Younus, et al., 2016).
Mesmo repartindo os conceitos, a pesquisa posterior não foi relevante. Assim, surge a necessidade de
explorar ferramentas utilizadas em outras áreas. Para tal, em primeira instância é necessário classificar
os processos e tarefas do serviço pós-venda automóvel em estudo (secção 3.2).

3.2

Produto ou Serviço

Existe um grande debate na comunidade científica quanto às diferenças entre definição de produto e
serviço.
Essa discussão já advém desde os inícios dos anos de 1970, no entanto foi na década de 80 que surgiu
um claro desacoplamento entre os dois conceitos. Mais tarde, no final do século passado é levantada
a relação entre a perceção de qualidade do serviço e o desempenho operacional. No seguimento,
reapareceu uma polémica convergência entre produto e serviço, onde os marketeers identificam as
suas diferenças, enquanto os eruditos de produção exploram as suas semelhanças (Johnston, 1999).
As suas diferenças prendem-se essencialmente na intangibilidade de output, que em contraste com a
gestão de bens, a produção de um serviço ocorre simultaneamente com o seu consumo, não sendo
possível o seu armazenamento e a expectativa de qualidade é subordinada a cada cliente. Esta
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dissonância provoca também um desfasamento entre os processos de produção, as estratégias de
produção e a avaliação da organização (Bowen & Ford, 2002).
Empiricamente, quer na indústria de produção de moldes, quer no serviço de manutenção e reparação
de veículos, o objeto de tratamento atravessa um processo customizado, seguindo-se os testes de
controlo de qualidade, efetuados de forma objetiva, de acordo com as especificações exigidas.
Tendo em conta os conceitos explorados por Johnston (1999), as diferenças identificadas por Bowen
& Ford (2002), o exemplo das duas indústrias distintas, a análise dos processos oficinais de reparação
e manutenção de viaturas é encaminhada para uma abordagem semelhante aos processos de
produção.
Assim, de forma a restringir o espectro de pesquisa, serão explorados modelos de produção ao longo
do estudo do Estado da Arte, discriminando os seus objetivos (práticas) e as técnicas aplicadas
(ferramentas).

3.3

Evolução Modelos de Produção

As evoluções tecnológicas e socias pós-2ª Guerra Mundial suprimiram a viabilidade da produção em
massa, ou seja, as tradicionais linhas de assemblagem baseadas no modelo de Ford. Além disso, a
crise financeira sentida mais tarde veio desvendar os impactos das limitações internas de produção no
desempenho das empresas (Dohse, et al., 1985).
A solução de uma crise tem passagem em duas etapas: pelo desenvolvimento de tecnologias ou
reorganização do trabalho e na restruturação organizacional. Nesse sentido, surgiram os conceitos de
Neo-Fordismo, Fordismo Global e o Pós-Fordismo, que diferenciam do paradigma do modelo
tradicional. Nesse último, devido à crise económico-social japonesa, destaca-se o crescimento dos
modelos nipónicos, nomeadamente o Toyotismo e Fujitsuismo, criando um novo padrão de consumo
em massa (Kenney & Florida, 1989).
Bartezzaghi (1999), efetua o levantamento do processo de mudança e a evolução de modelos de
produção até à data, nomeadamente o modelo Lean, o modelo Agile, o modelo Virtual, o modelo
Holónico, o modelo Biónico e, por último, o modelo Fractal.
Além disso, identifica três competências necessárias para que uma empresa tenha sucesso:


Compreender os altos níveis de competitividade, quer em termos de eficácia, quer de eficiência;



Aplicar melhoria contínua nos processos e produtos;



Sentir e precaver mudanças disruptivas emergentes.

Impõe-se às empresas a necessidade de construir o seu modelo de processos para melhor ir ao
encontro das suas necessidades: quer seja de raiz ou de adaptações de outros existentes. Por
exemplo, Clarke (2005), efetuou a análise do modelo Mercedes-Benz Production System, verificando
a incorporação de diferentes metodologias, tais como Lean e REFA.
Por outro lado, a evolução tecnológica tem permitido a adaptabilidade dos modelos existentes por parte
das organizações, provocando o desenvolvimento de sistemas e ferramentas que integrem todos os
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processos das empresas. É o caso da implementação de smart objects que permitem o fluxo de
informação on time, aumentam a coordenação e a rapidez de reação dos órgãos de gestão (Musa, et
al., 2014).
Isto traduz-se na flexibilidade das empresas, oferendo uma vantagem competitiva crítica, preconizando
o conceito de revolução Industria 4.0 (Brettel, et al., 2016).
Após a apresentação das definições de serviço, produto e modelos de produção são claros os modelos
dominantes na investigação por parte da comunidade científica. Assim, o estado da arte focar-se-á nos
modelos Lean (secção 3.4), Agile (secção 3.5) e a utilização de objetos inteligentes nos processos
produtivos (secção 3.6). Para tal, a pesquisa será efetuada a partir dos termos dos modelos e
explorados os conceitos enraizados em cada um.

3.4

Lean Management

Nas últimas décadas, a intensificação das pressões dos mercados, relacionadas com as cinco forças
de Porter (1979), vem desequilibrar a estabilidade das empresas, obrigado assim à procura e
implementação de novas estratégias de produção. A aplicação do Lean Management (LM) pode trazer
vantagem competitiva na perspetiva global, particularmente na eficiência dos seus processos,
aumentando a produtividade, a qualidade e o cumprimento dos prazos de entrega (Chen, et al., 2010).
3.4.1

Origem

A filosofia Lean teve origem nas inovações no shopfloor nas empresas japonesas, particularmente da
Toyota Motor Corporation. Na situação pós-guerra que se vivia no Japão, a falta de recursos e a
intensificação da competição doméstica do mercado automóvel, devido à pegada americana, surgiu a
necessidade de alterar o paradigma das estratégias de produção. A mudança de visão passou de
produção em massa, quantidades elevadas por lote e investimentos pesados em ativos para o foco na
eliminação de processos sem valor acrescentado (Hines, et al., 2004).
Mais tarde, só na década de 80, as empresas dos países ocidentais reavaliaram as estratégias e
constataram a abordagem disruptiva líder das empresas nipónicas, incluindo o “Toyotism” (Kenney &
Florida, 1989).
O livro “The Machine that changed the World” de Womack, et al. (1990) foi o resultado da aprendizagem
dos processos e melhores práticas nas indústrias automóvel e têxtil japonesas, incluindo os modelos
Toyota Production System (TPS) e Just-in-Time (JIT). Foi então pela primeira vez publicado o termo de
Lean Production (Holweg, 2007).
A partir da segunda metade da década de 1990, Hines, et al. (2004) estabelecem uma alteração no
objetivo da implementação do Lean Management. Desde então passou a haver a integração da filosofia
em toda a cadeia de forma a aumentar a eficiência, com foco no cliente, acompanhando as suas
exigências e a suas expectativas de definição de valor. (Hines, et al., 2004).
Recentemente, Kolberg & Zühlke (2015) definem os princípios Lean Management como os drivers da
framework para a implementação de dispositivos inteligentes e tecnologias autónomas, possibilitando
uma rápida comunicação e resposta entre processos com elevado grau de eficiência.
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3.4.2

Definição

As definições dadas pela comunidade científica são por vezes desfasadas. No entanto, tendo em conta
a literatura existente, Lean pode ser definido como um modelo cujo objetivo principal é a eliminação de
desperdícios, permitindo a redução da incerteza interna, do fornecedor e do cliente (Shah & Ward,
2007). Assim, tal como no modelo Toyota Production System, para perceber qual o sistema ideal é
fundamental compreender o que é desperdício (Spear & Bowen, 1999).
Esse conceito está relacionado com o facto de a tarefa acrescentar ao produto os atributos expectáveis
pelo cliente final. É de salientar que nem todas as tarefas que não acrescentam valor são possíveis de
eliminar, pois podem ser necessárias para o sistema de produção implementado (por exemplo, os
departamentos de controlo financeiro).
Os desperdícios podem também ser divididos em sete categorias: espera, transporte, movimento,
inventário, defeitos, sobreprodução e sobre processamento (Womack & Jones, 2003) (Melton, 2005).
Este modelo adota uma visão com base nos processos e cadeias de valor e tem por base cinco
princípios (Hicks, et al., 2015):


Criação de valor para o cliente;



Eliminação dos desperdícios;



Criação de fluxo;



Produção em sistema pull;



Melhoria contínua.

3.4.3

Práticas

As práticas do LM correspondem às capacidades estruturais da filosofia de abordar e resolver as
causas das ineficiências das instituições através das suas ferramentas.
Em 1977, Sugimori, et al. (1977) exploraram a utilização dos conceitos oriundos do Toyota Production
System, como “one piece production and conveyance” (produção unitária) e as operações a jusante
abastecem as operações a montante, ao contrário do que era feito até então, levando
consequentemente a um sistema puxado, de fluxo constante, lotes reduzidos e redução de inventários.
Destaca ainda as vantagens da inclusão das equipas de trabalhadores na gestão de produção,
aumentando a motivação e por sua vez a produtividade.
Um estudo de motivações da implementação do LM no Reino Unido acrescentou aos benefícios
anteriores, os programas de melhoria contínua, o nivelamento de capacidade através de equipas com
competências transversais e redução de tempos de equipamentos parados através de manutenção
preventiva (Voss & Robinson, 1987).
A estas práticas anteriores podemos também adicionar os programas de formação, de forma a tirar
partido do desenvolvimento de equipas autónomas, transversais e multidisciplinares, produção flexível
em células e tempos de ciclo reduzidos (Flynn, et al., 1999).
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Em resumo, as práticas da implementação da filosofia Lean estão ilustradas na tabela abaixo (Shah &
Ward, 2003):
Tabela 1 – Práticas Lean. Fonte: Shah & Ward, (2003)

Lean practises
Bottleneck removal

Focused factory production

Celular manufacturing

Cycle Time reductions

Competitive
benchmarking

JIT/
continuous
production

Quick
techniques

Maintenance Optimization

Lot size reduction

Preventive Maintenance

Pull system

Cross-funcional work force

Continuous
improvement programs
Safety
improvement
programs
Maintenance
optimization

Planning and scheduling
strategies

Process
capability
measurements
Quality
Management
programs

Reengineered
process

flow

Self-directed work team

changeover

production

New process equipment

Total Quality Management

No entanto, é necessário também analisar as ferramentas que acompanham e suportam a aplicação
das práticas descritas (secção 3.4.4).
3.4.4

Ferramentas

Neste subtópico serão apresentadas as ferramentas de Lean Management relevantes para este
projeto. Em algumas delas a sua framework permanece inalterada desde o Toyota Production System,
assim a sua abordagem será feita por ordem alfabética.
Gestão visual
Uma das ferramentas é a gestão visual, que procura dispor informação relevante de uma forma
acessível e de rápida análise, onde estão incluídas as ferramentas diagramas de Ishikawa, VSM e 5S
(Melton, 2005).
Os diagramas de Ishikawa (Kelleher, 1995), também conhecidos como diagramas de espinha de peixe
dada sua estrutura, são uma forma de aprofundar as situações e identificar as causas raiz dos
problemas. Jayswal, et al., (2011) utilizam esta ferramenta para identificar as origens dos obstáculos e
para atingir a sustentabilidade do processo em estudo de uma forma fácil e eficaz.
Os 5S caracterizam-se por seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke e que significa triar, arrumar, limpar,
normalizar e manter, respetivamente. Esta ferramenta permite criar um local de trabalho limpo,
organizado e acessível, que pode reduzir o tempo de procura de materiais e melhorar a motivação dos
colaboradores (Waldhausen, et al., 2010).
O Value Stream Mapping é o mapeamento de todos os processos necessários para entregar o produto
ao cliente, incluindo as entradas e saídas de material/informação e principais fluxos, desde a matériaprima até ao produto final (Rother & Shook, 1999). As etapas que caracterizam o VSM são: definir valor
do ponto de vista do nosso cliente, desenhar a cadeia de valor e eliminar desperdícios, manter fluxo
contínuo e procurar melhoria contínua (Womack & Jones, 2003). Tyagi, et al., (2015) acrescentam ainda
que deve incluir também o input e output de todos os recursos, tempos de ciclo e tempo utilizado.
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Num caso de estudo, a aplicação desta técnica permitiu identificar tarefas que não acrescentavam
valor, o que levou a uma redução estimada do lead time em 50% (Tyagi, et al., 2015).
Melhoria Contínua
Disseminada como Kaizen pelo senhor Imai (1986), esta ferramenta apresenta não só soluções a
problemas de equipa, como também aos processos em si.
A melhoria contínua, baseada no ciclo de Demming, também conhecido como ciclo PDCA, explora
iterativamente a situação atual e possíveis melhoramentos, a implementação das sugestões, o
levantamento dos resultados da situação piloto e por último a normalização das tarefas, sendo então
iniciada uma nova fase do estudo da situação atual (Bond, 1999).

Act

Plan

Check

Do

Figura 12 – Ciclo PDCA

Por norma, não tem o foco de mudanças radicais, mas sim de alterações graduais e de baixo custo
com uma rotina diária (de Lange-Ros & Boer, 2001). Os resultados da utilização da melhoria contínua
refletem-se, frequentemente, num maior envolvimento dos órgãos de gestão nos processos, no
aumento da motivação dos colaborados, no aumento da eficiência da utilização de recursos, na criação
de equipas transversais e no aumento da eficácia de definição de objetivos e resultados (GarciaSabater & Marin-Garcia, 2011).
Nivelamento
O nivelamento permite reduzir a variabilidade do sistema, aumentando assim a eficiência na cadeia
de valor (Hopp e Spearman, 2008). Assim, é possível prevenir rupturas de material e tirar partido de
toda a capacidade existente.
Normalização
Incluída também em outras ferramentas, a normalização de tarefas (Womack & Jones, 2003) permite
partilhar as melhores práticas e garantir que essas são utilizadas por todos dentro da organização.
Assim, diminuimos também as flutuações de produção e de qualidade dos processos. (Bortolotti, et al.,
2015).
Pull Flow: sistemas Kanban
Este mecanismo de controlo permite colocar a quantidade certa, à hora certa, no local certo de acordo
com a necessidade de componentes da produção (Graves, et al., 1995).
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A utilização deste sistema de cartões para comunicação interna teve origem no modelo TPS, no entanto
é regular a necessidade de alterar a sua forma original para melhor se ajustar à estrutura da empresa
(Tardif & Maaseidvaag, 2001).
A comunicação visual abrange ainda a utilização dos sistemas Kanban, que permitem controlar
inventário, produção e abastecimento de componentes, fomentanto o fluxo puxado (Junior & Filho,
2010).
Naufal, et al., (2012) apresentam um caso onde a implementação desta ferramenta conduziu à
diminuição do lead time, inventário de componentes e produtos e espaço.
Mizusumashi
A ferramenta de mizusumashi, à semelhança da ferramenta in plant Milk-run, é um sistema de logístico
interno de abastecimento. No contexto logístico, o Milk-run é um modelo de procurement para definir
rotas de entregas (Novaes, et al., 2015). Neste sentido, também o Mizsumashi é um modelo logístico
interno, isto é, dentro das instalações fabris, para abastecer as linhas de produção utilizando um
sistema puxado baseado na utilização de kanbans (Marques, et al., 2013).
Desta forma, são evitadas as rupturas de stock nas linhas garantindo o constante funcionamento das
mesmas. Para tal, é definida um circuito de passagem com tempos de ciclo estipulados, onde o
mizusumashi pára em cada estação e repõe os materiais necessários. Por último, retoma ao
supermercado de componentes para repor as caixas vazias recolhidas (Emde, et al., 2012).
Na sua implementação não existe uma framework definida que possa ser aplicada em todos os
contextos, pelo que múltiplos estudos académicos analisam a correlação da constituição do comboio
logístico da ferramenta e o seu percurso com a procura existente e cadência de produção. Além disso,
realça-se a sua utilização em toda a industrial automóvel e outros contextos onde o grau de maturidade
na ótica da eficiência é elevado (Emde, et al., 2012) (Faccio, et al., 2013)
Coimbra (2009) identifica as vantagens da implementação da ferramenta:


Aumento da produtividade dos postos de trabalho;



Redução de grandes volumes de materiais nos postos de trabalho;



Redução de Lead-Times;

.
Workshops Kaizen
Os workshops Kaizen, também conhecidos por Kaizen Blitz, workshops de desenvolvimento acelerado,
entre outros, são grupos transversais de trabalho, com elementos de diferentes áreas, cujo objetivo é
identificar e desenvolver soluções para um problema (Marin-Garcia, et al., 2009).
Por norma, o caminho entre o problema e a solução desejada não é conhecido, assim é necessário
utilizar uma framework que auxilie a equipa a não divergir do objetivo. Para tal, o ciclo PDCA, já
mencionado, é uma ferramenta frequentemente utilizada, onde numa primeira fase permite documentar
o estado inicial, recorrendo também ao VSM, e então elaborar e implementar um conjunto de hipóteses
teste com as causas identificadas (Do). Na terceira fase a equipa analisa os resultados preliminares e
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reavalia as hipóteses testadas. Por último, são então adaptadas as ferramentas que estão direcionadas
para a meta estabelecida. Este processo é realizado iterativamente até à solução pretendida (Stefanic,
et al., 2012).
Num caso de estudo onde esta ferramenta foi utilizada entre 11 empresas da indústria automóvel, os
Kaizen Workshops (KW) permitiram desenhar as soluções pretendidas, num curto espaço de tempo. É
de salientar ainda que os KW promoveram a melhoria de relações, quer internas, quer externas e foram
desdobrados para outros projetos das empresas (Marin-Garcia, et al., 2009).
3.4.5

Limitações Lean Management

Apesar das vantagens que se constata deste modelo, torna-se necessário avaliar as suas restrições e
limitações de forma a antecipar e compreender os obstáculos, na sua implementação, minimizando-os.
O LM provoca alterações na cultura da própria empresa. Melton (2005) identifica que podem ocorrer
constrangimentos, como sabotagem às alterações e resistência à mudança, devido à fraca resiliência
das organizações e à dificuldade de ultrapassar paradigmas, tornando a manutenção da metodologia
pouco sustentável. Para o sucesso da sua implementação é importante um plano robusto e o apoio
total dos órgãos superiores de gestão (Bateman, 2005).
Além disso, na aplicação da produção Lean pode ser difícil de perceber e definir objetivos tangíveis
(Melton, 2005).

3.5

Modelo de Produção Agile

Turbulência nos mercados não é nada de novo e por isso é fundamental no mundo empresarial sentir,
perceber e antecipar essas mudanças. Uma empresa com uma produção Agile não tem só capacidade
de responder a essas alterações, mas também tirar vantagem das mesmas (Sharifi & Zhang, 2000).
Em 1991 um grupo de investigadores do Instituto Iaccoca elaborou um relatório junto de diversos
diretores de empresas apresentando um novo modelo de produção com o intuito de apoiar as
organizações americanas. Este novo modelo procura proporcionar vantagem competitiva através da
flexibilidade e permitir os processos de se reconfigurarem de acordo com as mudanças das exigências
dos mercados. Por este motivo foi batizado como modelo Agile Manufacturing (AM) (Yusuf, et al., 1999).
A partir deste modelo e tirando partido de uma resposta rápida às necessidades dos clientes, as
empresas conseguem destacar-se das demais e ganhar a lealdade da marca e do cliente, aumentar
cota de mercado, estipular os padrões e dificultar a reação dos competidores (Youssef, 1992).
Para tal, é fundamental a cooperação entre as entidades da cadeia, permitindo uma melhor
compreensão do ambiente envolvente e das suas alterações (Preiss, et al., 1996).
Booth (1996) e Harrison (1997) são dois dos autores que contrastam a filosofia Lean com o modelo
Agile, afirmando que este novo sistema vem colmatar as falhas quanto ao facto do LM não contemplar
as crescentes flutuações dos requisitos dos clientes. Assim, de uma evolução do LM, o AM não se
baseia em ligeiras mudanças incrementas de melhorias contínua, mas representa uma nova visão da
forma de abordar o negócio (Gunasekaran, 1999a).
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Os drivers das estratégias de uma situação pós-guerra, onde a procura era elevada, no entanto os
recursos eram limitados, são diferentes da situação do final da década de 1990, assim Yusuf (1999)
descrever os drivers do modelo Agile como sendo:


Automação e consideração da relação preço-custo;



Aumentar o poder de escolha do cliente e as suas expectativas;



Prioridades competitivas;



Integração e iniciativa;



Atingir requisitos de produção através de sinergias.

Na tabela 3 estão representadas as práticas de um sistema Agile identificadas por Yusuf (1999)
Tabela 2 – Práticas do modelo de produção Agile. Fonte: Yusuf (1999)

Domínio

Prática

Domínio

Prática

Integração

 Informação acessível aos colaboradores
 Integração de atividades de execução
simultânea
 Equipas transversais na empresa
 Descentralização de órgão de decisão
 Equipas multifuncionais
 Responsabilidade e autonomia dos
colaboradores

Competência

 Liderança no uso de tecnologias
utilizadas
 Conhecimento e competência no uso de
tecnologias
 Tecnologias de produção flexível
 Melhoria Contínua
 Cultura de mudança
 Organização de aprendizagem
 Pessoas flexíveis e com diferentes
competências
 Melhoria das competências da mão-deobra
 Formação Contínua

Parcerias

 Desenvolvimento de modelos difíceis
de copiar
 Capacidade de iniciativa
 Qualidade invés vida do produto
 Produtos com substancial valor
acrescentado
 First-time right design
 Tempos
de
ciclo
de
desenvolvimentos curtos
 Formação rápida de parcerias
 Relação estratégica com clientes
 Relações baseadas em confiança
Fornecedores-Clientes

Team
Building

Tecnologia

Mudança
Educação

Qualidade

Bem-Estar

 Satisfação dos colaboradores

Mercado

 Introdução de novos produtos
 Inovações Customer-driven
 Satisfação do cliente

Também incluído no âmbito do modelo Agile está a implementação de tecnologias de sistemas de
integração. Assim é possível atingir uma maior autonomia nos processos e, essencialmente, reduzir o
lead-time troca de informações (Gunasekaran, 1999b). Harmozi (2001) concorda que a automação
pode ser um elemento chave na flexibilidade de uma empresa, no entanto, alerta para a necessidade
de alinhar a sua implementação com o conceito de desperdício, não devendo ser um requisito para a
aplicação do modelo Agile.
3.5.1

Modelo Leagile

Apesar do desfasamento das definições de Lean Management e Agile Manufacturing, é possível os
dois sistemas coexistirem e assim surgir o conceito Leagility (Naylor, et al., 1999).
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Naylor, et al., (1999) sugerem que a utilização de Lean Manufacturing deve ser usado a montante do
decoupling point, enquanto para maior customização e flexibilidade, o Agile Manufacturing deve ser
usado a jusante. O decoupling point é o ponto da cadeia que separa as atividades que respondem
diretamente aos pedidos dos clientes e as atividade que são baseadas em previsões e planeamento
de procura.
Brown & Bessant, (2003) argumentam que algumas ferramentas do LM são essenciais no outro modelo,
como o JIT e TQM. Além disso, ambos estão associados à formação transversal dos colaborados,
estruturação em equipas e células, reforçar relações com fornecedores, redução de tempos de setup e
uma estratégia de produção robusta (Brown & Bessant, 2003) (Inman, et al., 2011).
Ainda, Vazquez-Bustelo, et al., (2007) identificam que o LM é adequando em mercados estáveis, a
procura é equilibrada e os produtos são standard, enquanto o AM é apropriado para mercados voláteis
e com alta variedade de produtos.
3.5.2

Casos de estudo

Num caso de estudo, na metade da década de 1990, a utilização das tecnologias de informação num
projeto de desenvolvimento da Boeing, permitiu a comunicação eficaz e rápida entre as 250 equipas
(Goldman, et al., 1995).
No estudo de McCullen & Towill (2001) a integração dos processos através de sistemas de informação,
a implementação de linhas de assemblagem de fluxo unitário, parcerias ao longo da cadeia e redução
dos ciclos de planeamento de um mês para uma semana permitiu alcançar melhorias na resposta ao
cliente, reduzir variabilidade e inventário em cerca de 45%.
Também na implementação do modelo Agile de quatro centros de produção de indústrias diferentes
em Espanha são claras as melhorias resultantes. A aplicação da normalização de tarefas e processos,
Total Quality Management, integração virtual e criação de parcerias permitiu à OPEL Espanha a
redução do lead-time de novos modelos para valores históricos em toda a empresa. Por outro lado, a
3M Espanha passou a ser líder na qualidade, inovação e serviço ao cliente através da alteração da
configuração e redução do tamanho das linhas, bem como da normalização dos processos. A John
Deere Ibérica alcançou benefícios na qualidade e serviço ao cliente com a implementação de sistemas
kanban, TQM, redesign dos processos, células de produção e produção focalizada. Na última análise,
a abordagem de produção por projeto e a integração física e virtual dos diferentes departamentos na
Airbus Espanha resultou na melhoria na qualidade e reconhecimento como centro de excelência
(Vázquez-Bustelo & Lucía, 2006).
Tal como ilustrado na figura 13, no estudo de Narasimhan, et al., (2006) é possível observar a diferença
de performance entre modelos. Por um lado, as empresas com sistemas de gestão de produção
tradicionais (low providers) são as que apresentam piores resultados, enquanto as que usam AM
apresentam os melhores em todos os critérios, excetuando na variável custo onde o LM se destaca
dos restantes.
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Figura 13 – Diferenças performance entre modelos Fonte: Narasimhan, et al., 2006

Elmoselhy, (2013) apresenta um estudo abrangente da implementação dos modelos Lean e Agile em
simultâneo numa cadeia de produção do sector automóvel. Descreve os modelos, os seus atributos
técnicos, os requisitos de implementação a curto e longo prazo e identifica as ferramentas utilizadas
em cada fase da cadeia. Por exemplo, agrupa a utilização de TPM, 5S e pull flow no planeamento e
controlo da produção, recorrendo também a sistema virtuais de controlo dos processos.
Noutro levantamento de casos (Leite & Braz, 2016) , a implementação do modelo Agile em empresas
portuguesas de áreas de negócio distintas também conduziu a uma melhor posição estratégica no
mercado. A elaboração de melhorias nos processos como cooperação entre clientes e fornecedores e
formações de parcerias estratégicas refletiu-se, no aumento da qualidade da produção, na diminuição
dos custos de produção e do time-to-market.
3.5.3

Limitações

A implementação de tecnologias no âmbito do modelo Agile pode incorrer a investimentos fora da
disponibilidade para algumas empresas (Ng, et al., 2015). Além disso, dada a fraca distinção de
conceitos, salienta-se a dificuldade de levantar e distinguir os resultados pelas diversas medidas
implementadas (Leite & Braz, 2016).

3.6

Smart Objects

É notória a crescente necessidade de as estratégias de produção incorporarem tecnologias tal como
se verificou nos modelos anteriormente descritos. Desta forma, nesta secção será explorada a
utilização de smart objects nos processos de produção.
3.6.1

Apresentação

A noção de “smart product”, apresentada por Wong, et al., (2002), é o conceito chave para a integração
dos produtos nos sistemas de informação e na comunicação com outros produtos, processos e
stakeholders (Putnik, et al., 2015).
Nesse sentido, são desenvolvidos objetos inteligentes capazes não só de se identificarem, mas também
de interagir com outros objetos. Musa, et al., (2014) indicam que as vantagens destas tecnologias são
29

o facto de permitirem às empresas uma maior coordenação, serem mais ágeis, eficientes e produtivas.
Mesmo tendo em conta o capital inicial de investimento exigido para a implementação destes sistemas,
as empresas recorrem aos smart objects dadas as alterações das variáveis dos mercados,
nomeadamente, margens cada vez mais reduzidas, aumento da competitividade, cadeias de
abastecimentos extensas e dispersas (Musa, et al., 2014).
Por um lado, os objetos inteligentes podem ser classificados como sistemas de recolha de informação
em tempo real, applicações agent-based (objectos de suporte e que já possuem autonomia para alterar
fluxos e tarefas nos processos) e serviços WEB, que permitem comunicação direta entre diferentes
entidades da cadeia (Zhang, et al., 2011). No entanto, (Putnik, et al., 2015) definem, de forma
parcialmente diferente, como objetos de recolha de informação, como códigos de barras, sensores e
RFID, ou podem ser sistemas de suporte, por exemplo, Manufacturing Execution Systems (MES).
3.6.2

Codigos de barras

A utilização de códigos de barras foi uma das primeiras formas de introduzir informação nos produtos
e permitir o reconhecimento desses dados a toda a organização de forma rápida e eficaz. A sua
implementação é pouco dispendioso e pode ser aplicada a toda a estrutura da empresa, desde a gestão
de inventários ao marketing (Manthou & Vlachopoulou, 2001).
No entanto, as suas limitações prendem-se com o facto de só poderem ser lidos um de cada vez, é
necessário estarem no espaço visual e, na sua maioria, necessitar de intervenção humana, o que pode
gerar a introdução de informação incorreta (White, et al., 2007) (López, et al., 2011).
3.6.3

Sensores

De forma a monitorizar os estados e as condições dos produtos são regularmente utilizados sensores,
que por sua vez disponibilizam informação através dos seus sistemas de suporte. Os sensores podem
ser magnéticos, químicos, acústicos, térmicos, de radiação ou eletromagnéticos (López, et al., 2011).
No caso de estudo de Desforges & Archimede, (2006), a implementação de sensores inteligentes com
multi-agentes permitiu à produção monitorizar, identificar e acomodar, reduzindo tarefas redundantes
e desperdício de energia.
3.6.4

Radio Frequency Indentification

Os sistemas RFID (Radio Frequency Identification) permitem controlar e seguir os movimentos dos
produtos. Na sua aplicação são utilizadas etiquetas, que são colocadas no produto, os leitores RFID,
que indicam se e quais os produtos que se encontram naquela posição, e os sistemas de suporte
(Huang, et al., 2008).
Apesar da frequente implementação nas áreas de logística e transportes, estes smart objects também
tem sido implementados na área de produção (Johnson, 202) (Kohn, et al., 2005).
3.6.5

Wireless Manufacturing (WM)

Não só os objetos de captar informação têm tido atenção por parte da comunidade, como também a
forma de encaminhar essa informação para os sistemas de suporte. Huang, et al., (2008) introduzem o
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conceito de “Wireless Manufacturing”, onde os objetos permitem comunicar entre si via wireless. Essas
redes de comunicação entre objetos wireless possibilita a redução de tamanho, de energia, de custo e
aumenta a distância entre dispositivos, de software e sensores. Além disso, torna a estrutura
implementada é mais ágil já que viabiliza uma maior frequência de atualização de equipamentos
(López, et al., 2011). Num caso de estudo de Huang, et al., (2008), tal como esperado, a integração do
WM e RFID permitiu um sistema de planeamento e de controlo mais flexível.
3.6.6

Internet das coisas – Internet of Things (IoT)

Dado o aumento da valorização de informação dos processos, a recolha de dados é também mais
exigente e detalhada. O termo “Internet of Things” divulgado pelo Massachussetts Institute of
Technology (MIT), no final da década de 90, vem auxiliar as empresas nessa necessidade. O IoT pode
ser definido como um mundo dinâmico de dispositivos e sensores interligados, onde os objetos são
conectados, monitorizados e otimizados (Zhou, et al., 2015). Por exemplo, uma das práticas chave da
customização em massa é o postponement que requer informações detalhadas e para que a empresa
tenha uma imagem completa precisa das características do cliente. Para tal, o IoT vem auxiliar na
alteração individual dos produtos através da comunicação entre processos (Ng, et al., 2015).
Os sistemas de suporte podem ser de produção ou de visualização e avaliação de performance. Os
objetos dentro do primeiro grupo podem ser de gestão, de produção e controlo. Vulgarmente
conhecidos também por ERP (Enterprise Resource Planning), os sistemas de gestão contêm toda a
informação dos processos da empresa. Por outro lado, normalmente os production systems, ou MES
(Manufacturing Execution System), permitem planear e agendar a produção, monitorizar os
equipamentos, gerir o consumo de matéria-prima e produtos intermédios, analisar performance e gerir
a manutenção de máquinas. Por último, os sistemas de controlo industrial controlam os processos
individualmente, células de trabalho e equipamentos. Os objetos do segundo grupo, podem ser
dashboards ou sistemas de análise de KPI. Em grande parte, estes sistemas são customizados aos
processos e às necessidades das empresas (Putnik, et al., 2015).
Estes modelos podem ser aplicados em todos os sectores e tem múltiplas vantagens, nomeadamente,
na melhoria da comunicação dentro da empresa, no aumento da flexibilidade e na diminuição de
tempos de reação a alterações de mercado. Contudo, a implementação de smart objects tem alguns
constrangimentos, além dos custos de investimento inicial, já mencionados, Ng, et al., (2015),
acrescentam ainda a dificuldade em saber que informação realmente é relevante, o tratamento e
complexidade do tratamento dos dados recolhidos, que por sua vez podem assimétricos e incompletos.

3.7

Integração e selecção de ferramentas

Dada a ambiguidade da divisão de conceitos pelos modelos, a integração e seleção de ferramentas
será realizada sem essa descriminação, mas com a agregação por práticas. A Figura 14 apresenta a
integração das ferramentas selecionadas na resolução do problema.
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Figura 14- Integração de ferramentas

Tal como referido anteriormente na metodologia (secção 1.3), após a realização do estudo do Estado
da Arte foi efetuado o levantamento de causas raiz. Nesta fase, recorrer-se-á à ferramenta Kaizen
Workshops para que, junto de um grupo transversal com elementos de diversas equipas, se possa
fazer o mapeamento dos processos, utilizando a ferramenta Value Stream Mapping, classificar as
tarefas de valor acrescentado ou muda e levantar as causas raiz do problema identificado, através da
ferramenta diagrama de Ishikawa. No entanto, é preciso ter em consideração que o período em
workshop por parte dos elementos da oficina é considerado muda, sem valor acrescentado para o
cliente.
Com expectativa de melhoria significativa e já numa fase de implementação, foi implementado a
ferramenta de mizusumashi com o objectivo de garantir que os técnicos dispõem constantemente de
viaturas para intervencionar. Além disso, procurar-se-á eliminar a alocação das obras aos técnicos de
forma individual, com o intuito de nivelar as ordens de trabalho entre todos os elementos da equipa.
Também será elaborado o desenho de um software de gestão oficinal e a implementação de etiquetas
RFID. Desta forma, será possível alocar as obras automaticamente e saber a localização e o estado
de intervenção de cada viatura em tempo real. É de salientar que estas ferramentas podem implicar
um custo elevado, pelo que o sistema de informação não deve ser mais complexo que as
necessidades/possibilidades da empresa e em alternativa ao sistema RFID poderá ser utilizado o
sistema de códigos de barras.
Numa perspetiva modesta de melhoria, com foco na motivação e organização, foi aplicado o programa
de melhoria contínua, a ferramenta 5S, para a organização do espaço de trabalho, e a normalização e
partilha das melhores práticas entre todos os elementos das equipas. Ainda, caso haja aprovação dos
órgãos de gestão, serão desenvolvidos programas de formação para as diferentes funções na oficina.
32

3.8

Conclusões do capítulo

Neste capítulo foi realizado o levantamento de ferramentas viáveis a utilizar na resolução no problema
anteriormente descrito.
A literatura disponível no âmbito da pós-venda automóvel é reduzida, por isso é indispensável explorar
a adaptabilidade de ferramentas com foco na melhora de eficiência utilizadas em outras áreas. Assim,
primeiramente é essencial classificar os processos executados na oficina.
A principal disparidade entre serviço e produção prende-se primordialmente com a expectativa de
qualidade do cliente. Tendo em conta as características de cada, foi optado por identificar os
procedimentos em estudo como processos produtivos.
Neste sentido, o Estado da Arte aborda os modelos de produção dominantes, nomeadamente o Lean
Management, Agile Manufacturing e a aplicação de objetos inteligentes.
O LM, baseado no TPS, incide sobre a redução de tarefas sem valor acrescentado, utilizando
ferramentas como a melhoria contínua, a gestão visual e mizusumashi. Por outro lado, o AM procura
equipar as empresas com capacidade de resposta às variações de exigências dos mercados. É
necessário também reconhecer o peso das novas tecnologias nas estratégias de gestão da produção.
Dada a ambiguidade encontrada na definição dos modelos e de prática, a ordenação de alternativas
selecionadas teve em consideração os benefícios esperados, a possível aplicabilidade e as limitações
previstas.
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4

Avaliação preliminar e dados iniciais

No capítulo 4 é efetuada a avaliação preliminar e o estudo da situação inicial da oficina, ou seja, serão
exploradas e quantificadas as oportunidades de melhoria existentes e planear as iniciativas discutidas,
de acordo com as prioridades da empresa ABC, identificadas pelos órgãos de gestão responsáveis.
A primeira secção do capítulo 4 descreve a metodologia abordada para a realização da avaliação
preliminar do caso em estudo, nomeadamente a utilização de Kaizen Workshops. Quanto à secção 4.2
será apresentado o mapeamento do procedimento atual de manutenção e reparação de veículos
ligeiros através da ferramenta de Value Stream Mapping, seguida da secção 4.3, onde será
caracterizada a situação inicial de performance da oficina. Por último, nas secções 4.4 e 4.5 são
identificadas as causas raiz das limitações e são priorizadas as suas iniciativas estruturadas,
respetivamente.

Kaizen Workshops – avaliação preliminar

4.1

A secção 4.1 explicita o suporte utilizado ao longo de toda a realização da avaliação preliminar,
nomeadamente a recorrência à ferramenta Kaizen Workshops. Tal como explorado na secção 3.4, os
Kaizen Workshops são sessões de trabalho compostas por equipas multidisciplinares, com o foco no
brainstorming e resolução de problemas. Estas sessões de trabalho iniciam-se com a definição de uma
pequena agenda e de objetivos sucintos a atingir até ao final da sessão e com uma duração de uma
hora e trinta minutos ou até os pontos delineados estarem alcançados. A sua conclusão incluía um
breve resumo do que havia então sido analisado.
Além disso, tal como a metodologia indica, para os Kaizen Workshops houve a preocupação de incluir
elementos da área de intervenção ativa, da área de receção, da área do armazém e dos órgãos de
gestão. Por motivos de disponibilidade foram criadas duas equipas: uma equipa permanente e uma
equipa eventual. Os membros da equipa permanente participaram em todas as sessões da avaliação
preliminar, enquanto a equipa eventual era composta por membros convocados contigencialmente com
o propósito de esclarecer dúvidas, validar processos e tarefas ou autorizar possíveis alterações. Assim,
a equipa permanente caracteriza-se por:


Um gestor de frota – nomeado responsável interno para a orientação do projeto;



Chefe de oficina – membro com conhecimento técnico e do funcionamento do quotidiano da
oficina;



Gestor técnico – elemento dos órgãos de gestão da empresa ABC e responsável por toda a
componente técnica nas oficinas da empresa ABC;



Gestor da área da receção das oficinas da empresa ABC – membro dos órgãos de gestão da
empresa ABC, com conhecimento das funções técnicas e do funcionamento do quotidiano da
área da receção;



Gestor de armazém – elemento dos órgãos de gestão da oficina, com conhecimento do
funcionamento do quotidiano da área do armazém.

Por outro lado, a equipa eventual caracteriza-se por:
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Um técnico de intervenção – colaborador com funções técnicas de intervenção e com
entendimento detalhado das tarefas realizadas;



Um rececionista – colaborador cuja função é receber os clientes e comunicar com a área de
intervenção;



Um operador de armazém – colaborador com tarefas de receber material de fábrica, venda de
peças e fornecimento de peças aos técnicos de intervenção aquando requisitado;



Um controlador de qualidade – colaborador que avalia as condições da viatura intervencionada
de acordo com os parâmetros estabelecidos pela marca;



Movimentador – elemento responsável pela logística interna de acordo com o sistema atual;



Gestor da oficina – responsável por toda a oficina e membro dos órgãos de gestão da empresa
ABC.

Dada a descrição do funcionamento dos Kaizen Workshops, cujo objetivo será suportar a utilização das
restantes ferramentas selecionadas para a elaboração da avaliação inicial, a próxima secção irá
introduzir a utilização do Value Stream Mapping para o mapeamento dos procedimentos em estudo.

4.2

Value Stream Mapping

Para melhor compreender todo o procedimento de manutenção e reparação da viatura foi utilizada a
ferramenta Value Stream Mapping. No processo de identificação das tarefas que adicionam valor ao
cliente foi necessário realizar um Workshop Kaizen, incluindo somente a equipa permanente.
O primeiro passo da construção do VSM consistiu na definição das entidades de fornecedor e cliente
no caso de estudo, que tendo em conta a problemática definida no âmbito da produtividade,
correspondem à tarefa anterior da avaliação no ripómetro e a tarefa de lavagem da viatura,
respetivamente. No passo seguinte foi identificada a função do Chefe de Oficina como a entidade de
Controlo de Produção, ou seja, o emissor de informação para o seguimento das operações e arranque
das ordens de fabrico
De seguida foram identificados os processos de transformação (posto da oficina), com o formato de
círculo representando uma tarefa de valor acrescentado, e de inspeção (controlo de qualidade), com o
formato de um triângulo indicando ser uma tarefa de inspecção. O quarto passo do mapeamento
correspondeu à caracterização das operações quanto ao número de colaboradores, tempo de ciclo,
tempo de execução e o Overall Equipment Efficiency (OEE), tal como mencionado por Tyagi, et al.,
(2015). Neste contexto o OEE corresponde ao tempo em operação, de intervenção ou em teste, dentro
do tempo total disponível.
De forma a concluir o mapeamento de valor foi necessário incluir também o fluxo de comunicação. A
Figura 15 representa o VSM realizado.
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Figura 15- Value Stream Mapping da oficina em estudo

Tal como é possível observar a partir da Figura 15, o lead time de uma intervenção de manutenção ou
reparação é de 469 minutos onde estão incluídos 209,2 minutos de valor acrescentado, ou seja, o
tempo que a viatura se encontra no posto de intervenção para operação, ponderando entre a zona
Standard, Mura e Diagnóstico.
Apresentado o mapeamento do processo em estudo é necessário avaliar o estado inicial da oficina em
análise, isto é, antes da fase de implementação de ferramentas. Desta forma, a próxima secção terá
como objetivos tal quantificação, bem como apresentar os indicadores de performance a serem
utilizados ao longo do projeto para a apreciação das alterações implementadas.

4.3

Métricas de Avaliação e Levantamento de Dados Iniciais.

Após a análise da sequência de operações necessárias para a manutenção e reparação de veículos,
nesta secção procede-se à caracterização da oficina e determina-se os indicadores para a sua
avaliação. Para tal, foi necessário recorrer a quatro sessões de trabalho da equipa (KW).
Depois de discussão em equipa, para perceber a capacidade e a procura existente e realizar a análise
do funcionamento da oficina, foi necessário recolher informações quanto ao número de viaturas
intervencionadas, tempo médio de intervenção e o número de horas de presença dos técnicos, obtido
pela picagem do ponto.
A Tabela 3- Dados da análise base do estado inicial representa os dados mencionados respeitantes a
um período de referência selecionado, correspondente a um intervalo de 31 dias úteis.
Tabela 3- Dados da análise base do estado inicial

Standard

Mura

Diagnóstico

Total

Nº de intervenções
Nº de intervenções médio/dia

479
15,5

77
2,5

239
7,7

795
25,6

%
Tempo médio de intervenção (h)
Horas de MO disponivel em média /
dia
Nº de Técnicos em média / dia

60,3
1,97

9,7
6,16

30,1
3,94

100
2,97

36,8

16,8

34,4

90

5,85

2,1

4,3

12,25
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Tal como é possível analisar pela tabela, a totalidade das intervenções realizadas na área standard é
significativamente superior às restantes áreas, correspondendo a cerca de 60% de todas as
intervenções realizadas nas instalações. Esta diferença deve-se ao fato deste tipo de intervenções
requisitarem menor tempo de operação e haver maior procura deste serviço em relação aos restantes.
Por outro lado, os trabalhos na área mura requerem a dedicação de recursos durante um período de
tempo substancialmente elevado, dado serem executadas nesta zona intervenções demorosas, que
requerem maior competência técnica.
Os dados da última linha da tabela, obtida a partir do nº de horas de mão de obra presente em cada
área e o intervalo de trabalho regular estipulado, correspondente a 8 horas diárias, não representa o
quotidiano da oficina. Segundo os colaboradores e o chefe de oficina, por norma e excetuando ocasiões
de pico, só estão afetos à zona de diagnóstico três técnicos, o que indica um desnivelamento de
operadores alocados entre as áreas e a extensão do período laboral para horas-extra.
Contudo, tendo em conta a análise da produtividade da oficina, é necessário ainda aprofundar a sua
caraterização nas vertentes:


Qualidade, que influencia o retorno da viatura ao posto após intervenção;



Produtividade durante a operação – variável que relaciona diretamente os recursos utilizados
em cada veículo na operação;



Motivação – tendo em conta ser uma tarefa que requer know-how e manuseamento de
ferramentas por parte do colaborador, é reconhecido que o seu desempenho é dependente da
sua motivação.

Desta forma, cada vertente será avaliada em subcapítulos distintos.
4.3.1

Qualidade

Iniciando esta análise pela componente da qualidade, foi definido que para compreender as ocorrências
nesta área era necessário obter dados quanto ao número de viaturas reintervencionadas e os aspetos
apontados pelo controlo de qualidade.
A Tabela 4 indica a taxa de viaturas que retornaram ao ciclo de intervenção e identifica as principais
causas apontadas pelo controlo de qualidade.
Tabela 4- Dados respetivos à qualidade

Taxa média de reintervenção

18%

Motivo

%

Fuga de óleo
Luz de painel de anomalia acesa
Falha no sistema de travagem
Eficiência no sistema de travão de mão

11%
22%
3%
1%

Desníveis ou falha na estanquicidade de fluidos
Desvios na direção ou posicionamento do volante
Estabilidade

1%
7%
2%

Ruídos anómalos

43%
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Na tabela destacam-se os ruídos anómalos e a luz de painel de anomalia acesa como causas mais
frequentes das reprovações no teste de qualidade. Dos restantes valores só a Fuga de óleo surge com
valor acima dos 10%, ou seja, não são muito expressivos. Além disso, salienta-se que 10% dos motivos
na falha em controlo apresentam frequências residuais que não estão incluídos na tabela.
Após o ponto da qualidade, passar-se-á ao estudo da situação inicial quanto à produtividade da oficina.
4.3.2

Produtividade

Um dos indicadores utilizados é a produtividade, ou seja, a relação entre as horas faturadas em função
das horas de presença dos técnicos durante o mesmo período, tal como ilustrado pela equação 1.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎

(1)

Equação 1- C álcul o da pr odutivi dade

A marca tem definido o tempo necessário para todos os procedimentos de reparação e manutenção
em veículos da sua marca, pelo que os seus representantes só podem imputar o custo de mão-de-obra
de intervenção relativo a esse tempo, sendo essas as horas faturadas. Por outro lado, as horas de
presença são obtidas pela picagem do ponto por todos os funcionários.
É de salientar que para operações de diagnóstico ou outras situações excecionais não é possível
considerar esse tempo para faturação, dado que não são consideradas como período de intervenção.
No seguimento, decompondo o indicador da produtividade podemos obter dois indicadores:


a taxa de ocupação - as horas em intervenção em função das horas de presença de cada
técnico (equação 2);



a eficiência - as horas faturadas em função de horas de intervenção (equação 3). O início e o
final do ciclo de intervenção de uma viatura são registados no programa SIO pelo técnico,
sendo essas as horas contempladas como duração da intervenção.
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 =

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çã𝑜
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎

(2)

Equação 2- C álcul o da taxa de oc upaç ão

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛çã𝑜

(3)

Equação 3- Cálculo da eficiência

Na Tabela 5 abaixo podemos verificar o resultado de cada indicador por trimestre do ano de 2015
Tabela 5- Indicadores de produtividade

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Produtividade

53,9%

55,4%

53,6%

53,8%

Taxa de Ocupação

65,6%

71,2%

67,7%

66,8

Eficiência

82,2%

77,8%

79,2%

80,5%
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No seguimento da análise, foi identificada a mais valia de quantificar o tempo de ciclo cujo o técnico
não está a intervencionar o veículo, mas com outras tarefas suplementares. Para tal, dado que não é
possível extrair esta informação do programa SIO, foi necessário dividir a equipa, ir ao Gemba e efetuar
medições de tempos. A Figura 16 facilita a exposição dos dados recolhidos.
0.56
Técnico Diagnóstico 2

4.04

Técnico Diagnóstico 1

0.30
4.45

0.39

3.59

0.56

4.19
0.68

Técnico Mura

0.63

6.10

Técnico Standard 2

0.54

2.04

Técnico Standard 1

0.47

2.33
0.00

5.89
0.55
2.26

1.81
0.43

2.23
2.00

1.74

4.00

0.31
0.57

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Horas
Em intervenção

Extra intervenção

Figura 16- Medição de tempos de períodos em intervenção VS extra intervenção

Tal como pode ser observado na Figura 16, no final do acompanhamento de doze ciclos, seis na área
standard, dois na área dos mura e quatro na área do diagnóstico, concluiu-se que cada intervenção
exige um tempo médio de preparação de cerca 30 minutos.
Na categoria da produtividade, ainda foi identificada a influência da flutuação da procura ao longo da
semana, verificando-se que, nos dias úteis de início e de final da semana, o número de entregas de
viaturas é substancialmente menor comparando com os dias úteis restantes da semana. Esta diferença
está refletida na Figura 1735.0
30.0
25.0

Nº Viaturas

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Dias da Semana
Figura 17- Sazonalidade de viaturas entregues ao longo da semana

Tendo em conta o número médio de carros entregues, o tempo médio de execução e a capacidade
técnica total (horas disponíveis), é possível determinar que cada técnico está em média em inatividade
cerca 2,3h no 1º e no 5º dia útil da semana. É necessário ainda destacar que em média cerca de 32%
das viaturas entregues foram agendadas previamente pelo call centre junto do cliente.
De seguida será avaliada a motivação da equipa de técnicos.
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4.3.3

Motivação

Reconhecido, quer empiricamente, quer com o exemplo do caso de estudo da Toyota, o desempenho
dos colaboradores está interligado com a sua motivação na execução das tarefas da sua função. Por
este motivo, tornou-se relevante a opinião da equipa técnica, nomeadamente quanto aos órgãos de
gestão, a nível pessoal e competências, espaço oficinal e equipa. Para tal foi elaborado um questionário
para preenchimento de todos os técnicos, com diversos pontos em cada categoria a serem avaliados
numa escala de Likerd, sendo 1 indicador de “Descordo completamente” e 5 de “Concordo
completamente”. A Tabela 6 resume o levantamento realizado.
Tabela 6- Parecer geral da oficina

Categoria
Órgãos de gestão
Pessoal & Competências
Espaço oficinal
Equipa

Parecer
global
3
2
3
4

Tal como se pode verificar pela tabela, a categoria de opinião da equipa é a melhor pontuada. Em
contraste, está a categorias do parecer quanto a pessoal e competências.
A partir do levantamento realizado nesta secção, conclui-se não só que os índices atuais de ocupação,
eficiência e reintervenção, como também a motivação da equipa impactam negativamente o caso de
estudo. Neste sentido, a próxima secção terá como objetivo a avaliação de problemas e limitações,
procurando identificar as suas causas raiz.

4.4

Avaliação de problemas e limitações

Nesta secção, a partir do desenho do processo e dos dados iniciais analisados, serão levantadas as
causas que originam o problema definido. Para tal, foram necessárias duas sessões de trabalho, onde
da equipa eventual foram convocados o técnico de intervenção e o controlador de qualidade.
Após as análises das secções 4.2 e 4.3 foram destacados quatro problemas, para os quais, utilizando
a metodologia descrita na secção 3.4.4, foram elaborados os respetivos diagramas de Ishikawa:


Baixa taxa de ocupação dos técnicos;



Taxa de eficiência 6% inferior ao estipulado, de acordo os tempos oficiais determinados pela
marca;



Taxa de reintervenção;



Baixo nível de motivação.
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INDIVIDUAL

ARMAZÉM

Espera para requisição
de peças

Motivos
fisiológicos

Conversa com
colegas

Tempo para
recolher viatura

Falta de
disponibilidade pelos
operadores de
armazém

Falta de identificação no
armazém
Desorganização do parque

Sazonalidade

Viaturas em
segunda fila

Desorganização
de chaves
PLANEAMENTO

BAIXA TAXA DE
OCUPAÇÃO

PARQUE

Figura 18- Diagrama de Ishikawa Baixa Taxa de Ocupação

A Figura 18- Diagrama de Ishikawa Baixa Taxa de Ocupação representa o desdobramento da baixa
taxa de ocupação para as suas causas raiz, de acordo com o âmbito enviesado, salientando quatros
áreas: parque, planeamento e individual.
De caracter individual destaca-se o tempo de espera para a requisição de peças e o tempo para
recolher a viatura e alocar no posto para intervenção. Por outro lado, o parque representa também um
ponto de bloqueio, dada sua desorganização, as viaturas estacionadas em segunda fila e a localização
desordenada das chaves das viaturas. Ainda, foram identificados os períodos de indisponibilidade dos
operadores de armazém para fornecimento de peças e os picos de sazonalidade dentro da semana.
No segundo ponto problemático identificado, o tempo de intervenção não corresponde ao tempo
standard, foram reconhecidos 3 parâmetros: o espaço individual, isto é, a bancada de trabalho de cada
técnico, competências técnicas e fator individual.
ESPAÇO
INDIVIDUAL

Falta de
consumíveis

COMPETÊNCIAS

Falta de
conhecimentos
técnicos

Desorganização da
bancada de trabalho
Espera por equipamento

Conversas
improdutivas
INDIVIDUAL

BAIXA TAXA
DE EFCIÊNCIA

Procura por
ferramentas
especiais

Figura 19- Diagrama de Ishikawa Baixa Taxa de Eficiência

Para melhor interpretação, a Figura 19 expande cada limitação para as respetivas causas de origem,
salientando a desorganização da bancada, falta de consumíveis (por exemplo spray de limpeza e spray
para bornos de bateria), falta de conhecimentos técnico, procura por ferramentas especiais e espera
por equipamento.
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Complicações na qualidade comprometem também a taxa de eficiência, no entanto, tendo em conta a
especificidade do tópico, foi fundamentado em Kaizen workshop a necessidade da sua divisão para
maior clareza da abordagem.

COMPETÊNCIAS

PROCEDIMENTO

Falta de
conhecimento técnico

Tarefas executadas
de forma incorreta

Falta de cuidado na
intervenção realizada
QUALIDADE
Falta conhecimento
técnico

Anomalias com
sintomas semelhantes
DIAGNÓSTICO
INCORRECTO

Figura 20- Diagrama de Ishikawa Qualidade

Tal como ilustrado pela Figura 20, a falta de conhecimento técnico, erros na execução do procedimento
e erros no diagnóstico por anomalias com indícios semelhantes, refletem-se no número de intervenções
realizadas que não são aprovadas pelo controlo de qualidade.
Por último, a Figura 21 ilustra as causas raiz no âmbito da falta de motivação por parte dos
colaboradores.
EQUIPA

ÁREA OFICINAL
Conflitos
Intraequipa
Espaço
desarrumado

Diferenças
salariais

Falta de formação
Horas extra

Falta de equipamento/
Ferramentas especiais

Espaço sujo

FALTA DE
MOTIVAÇÃO

Falta de abertura
à comunicação

Falta de valorização
INDIVIDUAL

Baixa remuneração

Figura 21- Diagrama de Ishikawa Falta de Motivação

Observando a figura, podemos destacar as horas extra, a falta de abertura à comunicação, a falta de
formação, a área de oficina suja e desarrumada e a falta de equipamento/ferramentas especiais.
Após a identificação das causas raiz que comprometem a produtividade do funcionamento da oficina
em estudo, é necessário definir a abordagem para a sua resolução. Desta forma, na secção seguinte
serão apresentadas as iniciativas para cada problema exposto, incluindo o objetivo, as ferramentas e
a sua prioridade de implementação.
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4.5

Definição e priorização de iniciativas

De forma a criar uma abordagem objetiva de resolução para os problemas identificados, na secção 4.5
serão estruturadas as iniciativas necessárias. Estas iniciativas, isto é, frentes de trabalho com foco na
melhoria de pontos específicos delineados, foram caracterizadas em dois Kaizen workshops,
consoante os pontos a ultrapassar, as ferramentas previstas a serem utilizadas, o impacto das
melhorias previsto e a sua complexidade de implementação.
De forma unanime, os órgãos de gestão destacaram a preferência de maior prioridade na
implementação das iniciativas disruptivas, isto é, aquelas em que se prevê alterações acentuadas na
estrutura e fluxos de operação existentes. A Tabela 7 representa visualmente a repartição mencionada:
Tabela 7- Priorização de iniciativas

Iniciativa

Objetivo

Impacto

Diminuição do tempo dos
Fluxo
de intervenientes diretos em
Alto
abastecimento tarefas extra intervenção

Organização
oficinal

Diminuição do tempo à
procura de ferramentas
Aumento da motivação Alto-Médio
Diminuição da taxa de
reintervenção

Alteração de Diminuição dos períodos
Alto-médio
agendamento sem procura
Aumento da motivação
Aumento da flexibilidade de
Gestão
de
recursos
Média-Baixa
equipa
Melhoria na comunicação
de equipa
Aumento da motivação
Melhoria
Aumento da flexibilidade de
Média-Baixa
individual
recursos
Diminuição de erros

Complexidade Prioridade Ferramentas

Alta

1

mizusumashi
Códigos de barras
Protótipo
sequenciador
RFID
Software de gestão oficinal
Gestão Visual: 5S e sistema
Kanban
Normalização

Baixa

2

baixa

3

Nivelamento
Protótipo Agendamento

Baixa

4

Gestão
Programa
continua

Média

5

Programas de formação
Criação de fluxo de
feedback

de

Visual
melhoria

A primeira iniciativa a ser implementada teve como objetivo a diminuição de tempo dos técnicos em
tarefas extra intervenção, nomeadamente em espera ou a recolher a viatura. Desta forma, a utilização
de recursos diretos em intervenções irá aumentar, conduzindo à redução de tempo de execução e por
sua vez de ciclo, sendo por isso classificada como de impacto alto. No entanto, será necessário incluir
recursos indiretos dedicados ao abastecimento dos postos, alterando assim todo o procedimento de
alocação de viaturas aos postos, ou seja, de complexidade alta. Consequentemente, será necessário
recorrer as ferramentas de mizusumashi, códigos de barras, RFID e à criação de um software dedicado
à gestão oficinal. No entanto, tendo em conta o know how e tempo necessário para a implementação
das duas últimas ferramentas referidas, esta opção foi atribuída à equipa de sistemas de informação
da empresa, estando assim só dentro do âmbito da equipa de projeto o protótipo de sequenciador de
viaturas.
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A iniciativa de prioridade dois tem como propósito a diminuição das tarefas extra intervenção em si, ou
seja, enquanto a iniciativa anterior pretende desagregar essas tarefas dos técnicos, a organização
oficinal irá sustentar as alterações anteriores e reduzir as etapas sem valor acrescentado.
A arrumação do espaço estima-se permitir reduzir o tempo de comunicação e a procura de materiais
de uma forma simples (impacto alto, complexidade baixa). Para isso, recorrer-se-á aos sistemas
kanban, 5S e à normalização de processos.
Tal como verificado na Figura 17, a sazonalidade ao longo da semana interfere com a taxa de
ocupação, pois em picos de procura baixa os técnicos estão inativos. Para contrariar esta tendência,
de impacto quantificado na mesma secção e avaliado como alto-médio, procurar-se-á agendar as
intervenções junto dos clientes para os dias esperado com menor procura. Assim, através do
nivelamento irá ser alcançado maior sincronismo entre a procura e a capacidade existente.
As duas últimas iniciativas definidas terão o propósito de reformar o método de gestão da equipa, quer
a nível coletivo, quer individual. Para tal, será recorrido à gestão visual e à criação de programas de
melhoria contínua, formação e feedback. Tendo em conta a sua difícil quantificação de impacto
esperado e os poucos requisitos para a sua implementação, estas iniciativas foram avaliadas como de
médio-baixo impacto e baixa complexidade.

4.6

Conclusões do capítulo

O presente capítulo teve como objetivo a avaliação do desempenho inicial da oficina em estudo. Como
tal, foi realizada a análise do fluxo, a caracterização e o levantamento de ineficiências dos processos,
bem como a respetiva estruturação de resolução.
Inicialmente foram estruturadas as sessões de trabalho, ou Kaizen workshops, e a equipa presente,
nomeadamente constituída por elementos de diferentes áreas com responsabilidades no projeto de
forma permanente ou eventual, consoante as necessidades do mesmo. Estas sessões de trabalho
permitiram não só desbloquear nós de decisão como também condensar os períodos de análise,
reduzindo o tempo total despendido por cada elemento em relação a outros projetos, salientando-se o
foco e a eficácia na comunicação. Em seguida, procedeu-se ao mapeamento da cadeia de valor.
O mapeamento mencionado foi realizado através da ferramenta VSM, no entanto, dada a necessidade
do detalhe da análise, a sua aplicação não ofereceu o beneficio esperado, tendo sido apenas
desenhada uma macro visão em relação à pretendida.
Na terceira parte do capítulo realizou-se a sua quantificação dos procedimentos quanto à qualidade, à
produtividade e à motivação. Na componente da qualidade identificou-se a taxa de reintervenção de
18%, o que corresponde a cerca de 4 viaturas que diariamente requerem de nova intervenção, tendo
na sua maioria como causa a ocorrência de ruídos anómalos. Quanto à produtividade destacou-se a o
seu indicador, que no último ano corresponde a 54,2%, com base na taxa de ocupação e de eficiência.
Por último, numa escala de 1 a 5, a motivação teve uma classificação de 3 salientando positivamente
a equipa e negativamente o aspeto pessoal e competências.
Na secção 4.4 foi realizado o desdobramento dos problemas para as suas causas raiz. Quanto à taxa
de ocupação foi desdobrada para aspetos individuais, do parque e do armazém, por outro lado a
eficiência foi explorada quanto a pontos individuais, de competência e espaço individual. Ainda, as
causas raiz da qualidade foram agregadas em competências, procedimento e diagnóstico incorreto.
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Por último, para a motivação, foram levantados aspetos de caracter de equipa, espaço oficinal e
individual. As limitações levantadas foram obtidas a partir da utilização dos diagramas de Ishikawa
estudados, que permitiram estruturar as dificuldades de forma objetiva e resumida. Contudo, salientase numa situação de maior abrangência, o desenho visual das causas raiz pode-se tornar confuso.
De modo a finalizar o capítulo, as causas raiz foram estruturadas em frentes de trabalho, isto é, em
iniciativas, às quais realizou-se a sua caracterização quanto aos objetivos, impacto, complexidade e
ferramentas a utilizar ao longo da sua implementação.
Após esta fase de planeamento e estruturação do problema, o próximo capítulo focar-se-á no processo
de implementação do projeto, nomeadamente das ferramentas selecionadas, de forma a eliminar as
ineficiências existentes que atualmente afastam a empresa ABC do seu objetivo.
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5

Implementação

Neste capítulo apresentar-se-á a fase de implementação das iniciativas descritas no capítulo anterior,
o que permitirá explorar as vantagens e limitações das ferramentas estudadas, permitindo com a sua
aplicação ao caso de estudo a avaliação de resultados no capítulo seguinte.
Na primeira secção é descrito o planeamento das implementações, isto é, a sequência e a estrutura da
aplicação das ferramentas abordadas. As seguintes secções irão apresentar as adaptações
necessárias das ferramentas ao contexto do caso de estudo e as respetivas implementações,
terminando na secção 5.6.

5.1

Planeamento de implementações

Nesta secção será delineado a implementação das iniciativas anteriormente definição (secção 4.5).
Assim, mais tarde, será facilitado a análise da correlação da aplicação das ferramentas com os
resultados.
Tal como referido na Tabela 7 a sequência de implementação de iniciativas foi: 1) fluxo de
abastecimento; 2) organização oficinal; 3) alteração de agendamento; 4) gestão de equipa; 5) melhoria
individual. No entanto, é necessário ainda ordenar as ferramentas, cuja a aplicação de cada pela
seguinte estrutura: adaptação, teste, verificação e seguimento.
A adaptação consiste em apropriar a ferramenta ao caso em estudo, tendo a ação de teste sido o
instrumento de ajuste da ferramenta ao contexto da oficina, seguindo-se a verificação, onde foram
levantadas as dificuldades sentidas, permitindo que, as ações de teste e verificação fossem realizadas
de forma recursiva, ajustando-se até à estabilização do seu novo funcionamento, consolidando-se com
o seguimento da nova laboração das tarefas.
Destaca-se que a implementação de uma nova ferramenta só foi realizada aquando a confirmação da
estabilização das anteriores, excetuando situações de emparelhamento de forma a tirar partido de
sinergias. A Figura 22 ilustra a ordem das iniciativas mencionadas, bem como salienta as ferramentas
utilizadas em cada uma.

Figura 22- Planeamento de ferramentas

Dentro da primeira iniciativa, a ferramenta com maior carácter disruptivo, considerando o fluxo de
abastecimento existente, é o mizusumashi. Como tal foi a primeira a ser implementada, seguido do
protótipo do sequenciador de viaturas junto da utilização do código de barras.
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De seguida, no âmbito da organização oficinal, foi aplicado a gestão visual, os 5S, de forma a incentivar
o cumprimento da disposição correta dos materiais, e a utilização do sistema Kanban para uma eficiente
reposição de consumíveis. Após esta alteração de estrutura, quer de localização de equipamentos,
quer de comunicação, foram criadas normas de procedimentos e a divulgação do modo operatório dos
auxílios de execução.
Na iniciativa 3 foi efetuado o nivelamento das intervenções através da criação de um procedimento.
A iniciativa com o objetivo da melhoria da gestão da equipa contou com o apoio da gestão visual na
criação do programa de melhoria contínua. A ferramenta teve por base a elaboração do quadro de
comunicação de equipa, promovendo assim a discussão frequente de dificuldades e de planos de
resolução.
Por último, de forma a desenvolver as competências e a motivação dos técnicos, para a iniciativa de
prioridade 5, recorreu-se à criação de um fluxo de feedback e de um programa de formação técnica.
No seguimento deste capítulo serão exploradas as fases de implementação de cada iniciativa.

5.2

Etapa 1 – Fluxo de abastecimento

Tal como mencionado anteriormente, a primeira etapa está direcionada para a alteração do fluxo de
abastecimento usando três ferramentas distintas, no entanto complementares. Consequentemente,
será separada a descrição da aplicação do mizusumashi da aplicação emparelhada do sequenciador
e do código de barras. As sub-etapas exploradas estão representadas na Figura 23.

Figura 23 - Sub-etapas da 1ª Iniciativa

5.2.1

Mizusumashi

A ferramenta mizusumashi, cuja origem remete para a metodologia Lean Production que já foi
explorada na secção 3.4.4, tem o propósito de criar fluxo no abastecimento de materiais. Desta forma
são evitadas paragens nos pontos de trabalho, incluindo nos processos críticos que acrescentam valor
para o cliente, aumentando assim o output gerado.
Já referido anteriormente, nomeadamente na secção 4.5, para o âmbito de estudo devemos maximizar
o tempo que os técnicos estão em intervenção através da redução da sua permanência em tarefas
suplementares. Tendo em conta o investimento efetuado num trabalhador, isto é a formação,
experiência e know-how passado, a valorização de um técnico para a empresa é extremamente alta.
Por isso, para a primeira fase de teste de implementação desta ferramenta foi necessário introduzir um
novo elemento indireto na equipa da oficina. A este novo colaborador foi atribuída a responsabilidade
de abastecimento dos postos de intervenção com viaturas por intervencionar e os materiais necessários
para a operação. A Figura 24Figura 24 representa as etapas do ciclo criado para o mizusumashi.
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Figura 24- Ciclo Mizusumashi

De seguida serão exploradas cada etapa do ciclo representado na figura Figura 24
Etapa 1
Para indicar a finalização da intervenção, os técnicos passaram a colocar um cone de sinalização de
estrada à frente da viatura respetiva. Esta ação assinala o início do ciclo do mizusumashi. Na primeira
etapa do abastecimento, o colaborador retira a viatura do posto e estaciona-a no lugar descriminado
para este ponto de transição de veículos (indicado pelo ponto 2 na Figura 24).
Etapa 2
De seguida, o operador desloca-se para a zona do chefe da oficina para proceder ao levantamento da
chave e da obra de intervenção da viatura seguinte a ser operada, onde está apresentada a descrição
do veículo, do procedimento e dos materiais necessários para o efeito (indicado pelo ponto 3 na Figura
24). Tendo já a lista de componentes, o mizusumashi dirige-se para a o armazém a fim de realizar o
pedido de peças ao operador de armazém (indicado pelo ponto 4 na Figura 24).
Etapa 3
No seguimento ao levantamento de componentes, o colaborador conduz o veículo para o parque e
estaciona no parque (indicado pelo ponto 5 na Figura 24). Por último, o mizusumashi transfere para
próxima viatura a ser intervencionada o saco contendo as peças e encaminha-a para o posto de
trabalho anteriormente desocupado (indicado pelo ponto 6 na Figura 24). O ciclo termina com a etapa
de colocar a chave da 2ª viatura manuseada no chaveiro localizada na zona do chefe de oficina.
A partir da análise do tempo de ciclo de intervenção (17,4 minutos) e o tempo necessário até à data de
preparação de cada intervenção (30 minutos) torna-se evidente a criticidade de criar buffer de viaturas
preparadas nos postos aquando o início do horário laboral dos técnicos. De forma a acompanhar o
ritmo de intervenções foi destacado a imprescindibilidade do abastecimento no final do dia de todos os
postos finalizados para um arranque e o seguimento de funcionamento eficiente no dia seguinte.
Após a definição do ciclo do mizusumashi procedeu-se a um período de teste. Dadas as recentes
alterações no fluxo de abastecimento, esta fase foi acompanhada de perto pela equipa de projeto com
o propósito de uma rápida análise ao novo procedimento.
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Ao final do terceiro dia surgiu a necessidade de realizar uma fase de verificação a fim de discutir as
dificuldades sentidas pelo mizusumashi. Devido às oscilações de tempos em intervenção das viaturas,
às deslocações durante as etapas do ciclo e ao período de espera pelos operadores de armazém para
o fornecimento de peças, por vezes o abastecimento de materiais não suportava a cadência de
finalização de intervenções, levando à permanência em inatividade dos técnicos. Por isso, surgiu a
necessidade de reestruturação do fluxo inicialmente estipulado.
De forma a contrariar os períodos de espera no armazém foram alteradas as tarefas dos operadores
dessa área, para assim atribuir a um colaborador as tarefas administrativas que não requerem a
presença física no espaço de inventário, como por exemplo a gestão de pedidos para inventário e a
gestão de transhipment de peças para outras oficinas da empresa, e ainda o fornecimento dos
componentes às WIPs (Work In Progress). Esse colaborador passou a estar disposto na zona do chefe
de oficina a fim de controlar a chegada de novas folhas de obra e por sua vez o material necessário
para a respetiva intervenção. A primeira etapa do seu ciclo inicia-se com a entrada de uma nova wip,
de seguida a sua função passa por analisá-la, recolher do armazém os componentes necessários,
identificar o saco contendo as peças com o número da wip e colocá-lo no armário junto da zona do CO
(indicado pelo ponto 3 da Figura 25). Nos períodos de intervalo entre chegada de novas folhas de obra
são executadas então as tarefas administrativas.

Figura 25- Novo ciclo do Mizusumashi

Este novo suporte permitiu agilizar as etapas do ciclo do mizusumashi. A Figura 25 ilustra a sequência
do novo ciclo implementado.
Esta nova estruturação idealizada pela equipa de projeto permite assim reduzir as deslocações e o
tempo de espera pelo mizusumashi. Neste novo ciclo, à semelhança do que acontecia anteriormente,
a primeira etapa é despoletada após a colocação do pino de sinalização pelo técnico. Então, o operador
do abastecimento retira a viatura intervencionada do posto e estaciona junto da zona do CO. De
seguida, o mizusumashi levanta a folha de obra e a chave do próximo veículo bem como as respetivas
peças necessárias para a operação. A sequência das restantes etapas permaneceram inalteradas, ou
seja, estacionar viatura no parque, transferir peças e alocar o novo veículo ao posto desocupado. Após
a alteração de fluxo descrito procedeu-se a uma nova fase de teste.
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Passado um período de treze dias de funcionamento a equipa concluiu que o processo estava
estabilizado, no entanto carecia de seguimento contínuo para confirmar o cumprimento das etapas e
reagir caso ocorressem falhas no abastecimento aos postos que perturbassem o funcionamento
eficiente da oficina. Na análise efetuada no final da fase de testes, o período de preparação por
intervenção passou para uma duração de 10,3 minutos, o que permite operar com flexibilidade em
relação ao tempo de ciclo das intervenções.
Dado que a implementação do mizusumashi já se encontrava na fase de seguimento com o suporte da
equipa de projeto, seguiu-se a aplicação do sequenciador e código de barras.
5.2.2

Sequenciador e código de barras

Com o mesmo objetivo da implementação da ferramenta anterior, isto é, a redução dos períodos que
os técnicos não estão a executar uma intervenção, foi desenhado um sequenciador de viaturas à
espera de intervenção recorrendo ao auxílio de códigos de barras.
Dentro das causas identificadas como causas do défice na taxa de ocupação, como por exemplo os
tempos de espera para a requisição de peças e alocar a viatura no posto, já combatidas através da
aplicação do elemento mizusumashi, também o tempo para recolher a viatura foi ponto destacado,
nomeadamente as deslocações e as discussões com o chefe de oficina a determinar qual das viaturas
abastecidas nos postos seria a próxima a intervencionar. É neste sentido que o sequenciador vem de
forma a colmatar as ineficiências identificadas. Por outro lado, a complementaridade do código de
barras vem evitar os erros de inserção de dados pelo operador.
Tendo em conta o conhecimento em linguagens de programação da equipa de projeto e o facto de
representar um protótipo, a construção deste emparelhamento de ferramentas foi limitado à linguagem
Visual Basic disponibilizado pelo Microsoft Office Excel. A sua simplicidade e a possibilidade de
utilização sem custos associados determinaram a seleção unanime desta alternativa pela equipa.
Na fase de adaptação, o sequenciador eletrónico opera em dois ciclos: 1) a inserção da informação
segundo a ordem da viatura; 2) a recolha da informação do próximo veículo a intervencionar. Ambos
os ciclos requerem a adaptação dos modos operatórios do mizusumashi e dos técnicos.
No primeiro ciclo de operação o mizusumashi, aquando a sua etapa de recolha da folha de obra no seu
ciclo de abastecimento, desloca-se ao computador, abre o ficheiro Excel do sequenciador e introduz o
posto onde irá alocar a próxima viatura. Para tal utiliza um leitor de códigos de barras e uma etiqueta
com o código de barras identificando o posto. A Figura 26 representa o front-end do sequenciador para
o mizusumashi.
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Figura 26- Front-End Sequenciador Mizusumashi

O segundo ciclo do sequenciador inicia-se quando o técnico termina a intervenção de uma dada viatura,
onde em vez de iniciar a próxima intervenção numa sequência aleatória ou por indicação do chefe de
oficina, recebe essa informação através do ficheiro do sequenciador. Assim, o técnico desloca-se a um
dos computadores dispostos na oficina, de seguida abre o ficheiro mencionado e acede à fotografia do
próprio, onde, mediante a área onde está alocado, é-lhe indicado o próximo posto a intervencionar. A
Figura 27 representa o front-end do sequenciador para os técnicos.

Figura 27- Front-End Sequenciador Técnicos

Nesta fase, os testes decorram durante dez dias, seguindo-se uma fase de verificação junto do chefe
de oficina. Durante esse período foi identificado o constrangimento da impossibilidade de alteração de
prioridades, caso fosse necessário antecipar uma determinada intervenção. Além disso, dado que a
comunicação necessária entre os técnicos e o CO diminuiu substancialmente, surgiram oportunidades
de melhoria com foco no aumento da informação transmitida ao CO, para assim permitir uma melhor
gestão das intervenções em curso.
Nesse sentido, foi criado um terceiro ciclo da responsabilidade do chefe de oficina que permite priorizar
determinada viatura. A Figura 28 representa o front-end do chefe de oficina.
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Figura 28- Front-End sequenciador Chefe de Oficina

Por outro lado, foi introduzida o número da folha de obra no sistema protótipo, associando assim o
posto e a viatura alocada. Com esta alteração, no primeiro ciclo do sequenciador, o colaborador
responsável pelo abastecimento introduz o posto a ser ocupado, bem como o número da WIP.
utilizando o código de barras indicado na folha. A Figura 29 representa o novo front-end do ficheiro a
ser utilizado pelo mizusumashi, enquanto a Figura 30 ilustra uma das folhas de registo da folha de obra
com o código de barras.

Figura 29- Novo Front-End Sequenciador Mizusumashi

Figura 30- Folha de registo de observações
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Por último, foi criada uma página HTML com atualização automática de 30 segundos em 30 segundos
que expõem o ponto de situação de todos os postos da oficina, indicando o número da WIP, o estado
em que se encontra (se está em intervenção ou se aguarda por intervenção), a duração que se encontra
nesse estado (que, caso seja superior a 2 horas, fica preenchido a vermelho para maior atenção do
CO) e o técnico alocado. Desta forma, permite não só CO acompanhar o estado de situação, como
também os órgãos de gestão. A figura seguinte representa a página mencionada.

Figura 31- Página HTML representando o ponto de situação das intervenções em curso

Após as respetivas alterações, foi realizado, por um período de dez dias, uma nova fase de testes.
Findo esse período, procedeu-se à fase de verificação, na qual não foram levantadas quaisquer
indicações pelo que se seguiu a fase de seguimento, isto é o acompanhamento regular de eventuais
constrangimentos. Esta terceira fase da implementação da ferramenta do protótipo do sequenciador
representou simultaneamente a conclusão desta iniciativa.

5.3

Etapa 2 – Organização Oficinal

A segunda etapa de implementação teve o foco na organização oficinal, nomeadamente da disposição
dos equipamentos e da descrição dos modos operatórios. No entanto, à semelhança das ferramentas
já implementadas, será explorada a aplicação da gestão visual de forma isolada em relação à
normalização dos processos. As sub-etapas exploradas estão representadas na Figura 32.

Figura 32- Sub-etapas da 2ª Iniciativa

5.3.1

Gestão Visual: 5S e Sistema Kanban

A gestão visual procura dispor a informação relevante de forma acessível e de rápida análise. Como
tal, o sistema 5S procura identificar a disposição correta dos equipamentos e incentivar a manutenção
de um local de trabalho limpo e arrumado. Tal como indicado pela metodologia, a ferramenta 5S está
dividida em 5 passos:

53

Triar
No primeiro passo foram selecionados todos os equipamentos da oficina relevantes para a operação
de intervenção. Em primeiro lugar foram analisadas as ferramentas das bancadas individuais e numa
segunda fase foram estudados os equipamentos de partilha, isto é, os equipamentos que podem ser
utilizados por todos os técnicos. Em ambas as situações verificou-se a existência de equipamentos
partidos, obsoletos e de pouca utilização referentes a modelos de viaturas antigos. Consequentemente,
as ferramentas inutilizáveis foram encaminhadas para uma entidade responsável para a sua reciclagem
ou destruição, dependendo do material constituinte. Quanto às ferramentas de baixa frequência de
utilização foram dispostas numa zona especial de forma a serem partilhadas. Além disso, foram
detetadas falhas de existência de materiais de economato necessários para o funcionamento regular
da oficina, como resmas de papel e agrafos.
Arrumar
Na segunda etapa da metodologia, os equipamentos foram organizados de acordo com a sua
frequência de utilização, tamanho e peso. Neste sentido, de forma a diminuir movimentos, as
ferramentas com maior acessibilidade devem estar junto do local de operação, equilibrando, no entanto,
com a limitação do tamanho, que pode impossibilitar a disposição de outros equipamentos, e a limitação
do peso, por motivos de segurança
Por um lado, nas bancadas individuais as ferramentas foram ordenadas pelas gavetas segundos os
critérios mencionados. Quanto aos equipamentos partilhados foram dispostos consoante a sua
necessidade de utilização. Respetivamente às ferramentas especiais, isto é, ferramentas utilizadas em
intervenções especificais, como por exemplo alinhamento de amortecedores e configuração eletrónica,
foram distribuídas pelas áreas respetivas. Nomeadamente, as ferramentas de caracter mecânico foram
dispostas na zona mura, enquanto as ferramentas de caracter eletrónico foram localizadas na zona de
diagnóstico. A Figura 33 ilustra a arrumação e a identificação das ferramentas especiais na zona mura.

Figura 33- Antes de depois da implementação 5S ferramentas especiais Mura
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Limpar
Na etapa seguinte foi estipulado e comunicado a todos os membros das equipas técnica, de limpeza e
administrativa quais são os requisitos mínimos de limpeza do espaço oficinal. Entre os quais não devem
existir quaisquer manchas de óleo na oficina, pelo que na sua ocorrência devem ser imediatamente
limpas ou ainda, todos os papéis sujos devem encontrar-se nos contentores respetivos.
Normalizar
A quarta etapa tem o propósito de identificar e delinear a localização dos equipamentos, reforçando a
ideia de manter cada ferramenta no seu lugar. Tal como já representado na Figura 33, a disposição de
todos os materiais foi normalizada. Também a título de exemplo, apresenta-se os equipamentos de
recolha de óleo na Figura 34.

Figura 34- Aplicação 5 5S: Normalização

Disciplinar
A última etapa descrita na metodologia foi realizada no seguimento as fases de teste e verificação, na
fase de seguimento. Isto é, o acompanhamento da correta utilização e manutenção da ferramenta foi
efetuado após a verificação da correta adaptação dos 5S à realidade do caso de estudo.
Por outro lado, também no âmbito da gestão visual, foi criado um sistema Kanban para a reposição de
consumíveis. A implementação deste tipo de sistema tem o objetivo de criar um sistema puxado para
a reposição de consumíveis, utilizando a gestão visual. Até então, para proceder à troca dos materiais
vazios os técnicos necessitavam de se deslocarem até ao armazém e solicitar a respetiva substituição.
Inicialmente, para a respetiva aplicação da ferramenta, foi levantada uma análise aos materiais
consumíveis necessários a cada técnico e a sua frequência de reposição. Assim, mediante a frequência
de reposição, foi dimensionada uma área com consumíveis que permite a fácil substituição. Essa área
está exemplificada na figura abaixo.
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Figura 35- Exemplo sistema Kanban para materiais consumíveis

Desta forma, em caso de necessidade, os técnicos podem-se deslocar até esta bancada e recolher o
produto em falta, colocando o vazio no contentor próprio. À semelhança das peças necessárias para
as intervenções, o seu abastecimento está a cargo do operador de armazém e é efetuado ao final do
dia caso o espaço indicado a vermelho esteja vazio.
A fase de testes de implementação desta ferramenta ocorreu por um período de 5 dias, pelo que foi
seguido de uma fase de verificação. Mais uma vez, um dos pontos levantados foi a resistência à
adaptação à utilização de ferramenta por falta de resiliência à mudança de paradigmas por parte da
equipa técnica. No entanto, dado que não surgiu nenhum constrangimento que comprometesse o
funcionamento das operações ou uma melhoria ao que foi implementado, procedeu-se à fase de
seguimento. Nesta última fase destaca-se a relevância do sistema de auditorias criado que permite a
continuidade das condutas e reagir em caso de falha das mesmas.
5.3.2

Normalização

O propósito da implementação da normalização dos processos é a partilha das melhores práticas, bem
como suportar o correto seguimento dos procedimentos, para assim garantir a eficiência das
intervenções. Além disso, permite também apresentar a todos os colaboradores o funcionamento do
processo normalizado. Os conceitos de normalização aplicados na etapa 2 diferenciam-se pelo seu
contexto, onde na aplicação dos 5S foram normalizados os espaços, nesta sub etapa são normalizados
os processos.
Através do sistema SIO é possível aceder à lista do procedimento a seguir para cada intervenção. Além
disso, tendo em conta a complexidade e variedade dos processos devido às diferentes especificações
das viaturas, tal como já salientado anteriormente, não é viável a criação de normas visuais para cada
modo operatório. No entanto, não existem auxiliares de utilização de ferramentas ou da sequência das
etapas para cada ciclo de operação.
Nesse sentido, foram criadas normas descrevendo os ciclos de operação de cada função
interveniente na oficina, incluindo as funções implementadas desde o início da Dissertação. A título
de exemplo a Figura 36 ilustra a norma do ciclo do teste de controlo de qualidade e permite através

56

de uma rápida análise compreender a respetiva sequência. Além disso, minimiza as fugas ao método.

Figura 36- Norma de teste de controlo de qualidade

Após a normalização das funções, procedeu-se à normalização do modo operatório das ferramentas
especiais, desde as ferramentas mecânicas utilizadas durante as intervenções até às ferramentas que
suportam o fluxo de operações, tal como o ficheiro Excel sequenciador de viaturas (cuja norma está
representada na Figura 37).

Figura 37- Norma de utilização ficheiro sequenciador - Mizusumashi

Desta forma, caso o colaborador tenha dúvidas no método de uso da ferramenta em questão, não
necessitará de recorrer a um colega ou de proceder à sua utilização de forma empírica, o que por sua
vez evita perda de eficiência e minimiza erros na operação de intervenção.
Por último, foram elaborados auxiliares para as decisões críticas na gestão do fluxo de operações.
Estas normas permitem em situações irregulares e urgentes, capacitar qualquer colaborador de
autonomia para deliberar tais decisões, orientando assim corretamente o desempenho da oficina. A
título de exemplo está a ocorrência da ausência do chefe de oficina, onde seguindo a norma e os
critérios delineados, é possível priorizar de forma apropriada as intervenções e a sequência de viaturas
em fila de espera.
É necessário destacar que, dado o propósito de divulgação do funcionamento dos processos, todas as
normas elaboradas referentes aos procedimentos executados na oficina foram expostas junto da zona
do chefe de oficina. Contudo, foi também reforçada a disposição das mesmas junto das ferramentas
respetivas, como por exemplo junto dos computadores, para aceder ao ficheiro Excel sequenciador, foi
exposto a norma referente para a sua utilização (Figura 37).
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Após a adaptação da ferramenta ao contexto do caso de estudo, seguiu-se a fase de teste. Dado que
não surgiu nenhum constrangimento que comprometesse o desempenho da oficina, esta fase teve uma
duração de cinco dias, pelo que ao fim deste período foi realizada uma fase de verificação. Neste passo
não foram referidos quaisquer desfasamentos na utilização da ferramenta, no entanto, tendo em conta
que a sua implementação foi considerada de impacto médio e a longo prazo, foi levantada a importância
da fase de seguimento. Como tal, foi incluindo no sistema de auditorias medidas de avaliação ao
cumprimento dos modos operatórios descritos nas normas.
Desta forma, na sequência da fase de seguimento da normalização de processo, a segunda iniciativa
foi encerrada, prosseguindo-se então para a etapa 3.

5.4

Etapa 3 – Alteração de agendamento: Nivelamento

Um dos pontos levantados na secção 4.4 na avaliação da oficina que afeta o seu desempenho foi o
desequilíbrio do número de viaturas entregues para intervenção ao longo dos dias da semana, que por
sua vez reflete-se na taxa de ocupação dos técnicos. A partir dos dados observados anteriormente foi
concluído que a equipa técnica está sobredimensionada em determinados dias da semana. A
implementação do nivelamento, através do ajuste da procura recorrendo à alteração ao método de
marcações de agendamento, vem contrariar a tendência descrita.
De forma a alcançar o sincronismo entre a procura e a capacidade de mão de obra da oficina e tendo
em conta a sensibilidade de alterações nos contratos laborais, é necessário alterar o padrão da procura.
Tal como mencionado anteriormente, cerca de 30% de todas as intervenções são agendadas
previamente, no entanto não existia qualquer método de gestão ou marcação das mesmas. É
necessário salientar que a implementação desta ferramenta incidiu na área do call centre, cuja função
de marcações tem impacto direto no desempenho da área oficinal.
Inicialmente, o agendamento de intervenções ocorria consoante a preferência do cliente, beneficiando
unicamente da atribuição de prioridade em relação às restantes viaturas entregues de forma
espontânea. No entanto, a marcação para dias críticos da semana podia resultar em atrasos,
prejudicando a expectativa do cliente.
Neste sentido, para manter o foco de implementação, foi estruturada uma norma de agendamento: os
colaboradores do call centre devem priorizar as marcações das intervenções para o dia de menor
procura, isto é, de acordo com a Figura 17. Caso ocorra a indicação de indisponibilidade por parte do
cliente, devem ser sugeridos interactivamente os restantes dias desnivelados. Na situação da
insistência para a respetiva marcação para outro dos dias não recomendados, o cliente deve ser
alertado para as possíveis implicações, nomeadamente atraso na intervenção e a qualidade de serviço
pode ser comprometida.
Após elaboração do novo modo operatório, seguiu-se por um período de uma semana uma fase de
teste. De seguida, foi realizada uma fase de verificação ao procedimento implementado. Nesta fase,
não foram referidas dificuldades à utilização do mecanismo, no entanto, foi salientada a impossibilidade
de garantir a orientação de todas as marcações para os dias pretendidos.

58

Por último, procedeu-se a fase de seguimento da ferramenta, concluindo assim a terceira iniciativa
planeada.

5.5

Etapa 4 – Gestão de equipa: Melhoria Contínua e Gestão Visual

A melhoria continua tem o objetivo de capacitar as equipas de melhorar o seu desempenho na
execução das suas operações. Como tal, nesta etapa foi criado um programa de melhoria contínua
recorrendo à ferramenta da gestão visual.
No início de cada dia, o chefe de oficina realizava uma reunião de preparação e planeamento do dia,
comunicando os principais pontos à equipa técnica. No entanto, esta reunião era unidirecional e não
era realizada de forma estruturada. Como tal, foi incorporado o programa mencionado nestas reuniões
diárias.
Em primeira instância foram delineados os pontos a serem comunicados aos técnicos, nomeadamente
o número de viaturas esperadas a serem entregues, a alocação de cada colaborador e os principais
constrangimentos esperados. Além disso, foram criados indicadores diários para a avaliação do
desempenho da oficina, dos quais foram baseados nos indicadores analisados na secção 4.3 . Assim,
um dos pontos a serem discutidos passou a ser a análise dos KPI referidos. Por outro lado, foi criado
um ciclo PDCA incentivando a resolução de dificuldades sentidas e o desenvolvimento de melhoria aos
processos existentes de forma objetiva e estruturada. Isto é, quando é levantada uma ocorrência, esta
é introduzida no primeiro passo do ciclo e é delegada a responsabilidade a um colaborador, que
pertence aos órgãos de gestão ou à equipa técnica, dependendo do contexto, para o desenvolvimento
da mesma. Consequentemente, o último ponto da agenda da reunião é a discussão do ponto da
situação do ciclo de PDCA.
De forma a gerir a comunicação mencionada de forma eficaz e para não prejudicar a taxa de ocupação
da equipa técnica, os dados necessários para apresentação durante a reunião foram expostos num
quadro de equipa, representado na Figura 38.

Figura 38- Quadro da reunião diária da Equipa Técnica

Além dos dados mencionados, foi incluído também a agenda da reunião e o mapa de presenças no
quadro de equipa.
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A fase de teste desta ferramenta ocorreu por um período de 3 dias, ao que foi seguido da fase de
verificação. Neste passo, foram apresentados dois pontos de melhoria: por um lado foi salientada a
necessidade da presença de um elemento dos órgãos de gestão para melhor interligar a administração
da oficina com os constrangimentos sentidos; por outro lado, foi referida a vantagem de discutir o
planeamento semanal de tarefas na primeira reunião da semana, nomeadamente a alocação prevista
de cada técnico e antecipando eventuais faltas, atrasos ou períodos de férias, refletindo-se numa
melhor gestão oficinal.
Desta forma, foram incluídas as melhorias referidas na ferramenta implementada, onde foi exposto o
plano semanal no quadro de equipa, garantida a presença diária do gestor técnico e ainda de outro
elemento dos órgãos de gestão da empresa ABC na última reunião de cada semana a fim de efetuar o
balanço semanal. As novas alterações permitiram agilizar a comunicação dentro da empresa,
diminuindo o tempo de reação aos problemas.
Após a fase de verificação anterior, procedeu-se a uma nova fase de teste à ferramenta, cuja duração
foi de uma semana. Findo esse período e sem qualquer ponto levantado na fase de verificação
seguinte, procedeu-se à fase de seguimento, concluindo assim a quarta iniciativa estruturada.
Salienta-se que esta ferramenta permite não só criar oportunidades de melhoria aos processos, como
também suportar as ferramentas anteriormente implementadas.

5.6

Etapa 5 – Melhoria Individual: Feedback e Formação

A última iniciativa planeada está direcionada para a melhoria individual dos técnicos através da criação
de fluxo de feedback e de um programa de formação técnica. Desta forma, tal como referido
anteriormente, com o aumento de competências será alcançada maior flexibilidade na gestão oficinal
e melhoria na motivação da equipa. As sub-etapas exploradas estão representadas na Figura 39.

Figura 39- Sub-etapas da 5ª Iniciativa

5.6.1

Fluxo de feedback

Nas causas levantadas na secção 4.4, estavam incluídas a falta de cuidado durante a intervenção, que
afeta a componente da qualidade, e a falta de reconhecimento, ligado à componente da motivação. As
advertências comunicadas à equipa devido a erros de operação e avaliação de desempenho individual
não eram estruturadas. Assim, foram incorporados estes tópicos no programa de melhoria contínua
implementado na etapa anterior.
Tendo em conta que, mesmo após a implementação da ferramenta de nivelamento analisada na secção
5.4, o primeiro dia da semana apresenta menor procura em relação aos restantes dias e como tal foi
criado um ponto na agenda desse dia para discutir os erros e falhas na avaliação do controlo de
qualidade de maior impacto ou mais recorrentes e criar propostas de resolução às mesmas. Assim,
passou a ser incluído na reunião no quadro de equipa uma matriz que apresenta o problema (o erro),
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a causa (ou possíveis causas) e as contramedidas a adotar, criando assim um auxiliar de contenção
de falhas.
Por outro lado, foram criados indicadores diários de desempenho individuais, com a mesma forma de
cálculo do que já foi instituído para a equipa, o que torna a avaliação de cada técnico transparente.
Evidentemente, os indicadores variam acentuadamente dependendo da área à qual cada técnico foi
alocado e como tal, variam também os objetivos. Também estes indicadores foram colocados no
quadro de equipa.
Após a adaptação da ferramenta ao contexto do caso de estudo, procedeu-se à fase de teste à
utilização da ferramenta. Na fase seguinte de verificação não foram apresentadas sugestões de
melhoria, no entanto foi levantado a discrepância de opiniões dentro da equipa. Por um lado, parte da
equipa compreendeu a avaliação individual no âmbito da melhoria contínua, por outro, alguns
elementos consideraram com sendo crítica destrutiva e de controlo por falta de confiança. Dado que
não havia alterações a efetuar à ferramenta, procedeu-se à fase de seguimento, com a necessidade
de salientar a comunicação construtiva de forma a mudar o paradigma existente.
5.6.2

Programa de formação

O primeiro passo para a criação do programa de formação foi avaliar quais as competências de cada
técnico. Para tal, foi elaborada uma matriz de competências da equipa, tal como ilustrado na Figura 40.

Figura 40- Matriz de competências da equipa técnica

Assim, foi possível analisar as competências técnicas de toda a equipa e alinhar o plano de formação
de acordo com as necessidades da oficina. Tendo em conta o âmbito estratégico e de longo prazo, a
elaboração do planeamento de formação foi realizada pela equipa interna da empresa, com vista a ter
início após a conclusão da presente dissertação. Desta forma e ao contrário das restantes ferramentas,
não foi dado acompanhamento às fases de teste, de verificação e de seguimento.
O fim da preparação da matriz de competências descrita concluiu também a implementação das
ferramentas estudadas cuja responsabilidade era da equipa de projeto.

61

5.7

Conclusões do capítulo

No capítulo 5 foi apresentada a quarta etapa mencionada na metodologia (secção 1.3) da presente
Dissertação, nomeadamente a implementação de soluções. Na figura abaixo está apresentado o
cronograma da fase de implementação descrita. No entanto, dado o know-how necessário e o impacto
a longo-prazo previsto, não foi possível implementar objetivamente algumas das ferramentas
selecionadas

Figura 41- Cronograma da fase de implementação

Tal como referido anteriormente, no contexto de pós-venda automóvel, nomeadamente no serviço de
manutenção e reparação de veículos ligeiros, o problema em estudo foi abordado numa ótica de
produção industrial, dadas as especificidades existentes. Após esta fase de implementação podemos
verificar que as ferramentas oriundas de modelos de produção implementadas podem ser adaptadas a
determinados processos de serviços, a título de exemplo está o caso observado.
Por outro lado, contrariando alguns autores estudados (Booth, 1996, Harrison, 1997), foi possível
verificar a adaptação conjunta de ferramentas de diferentes modelos. Por exemplo, as ferramentas
aplicadas na 1ª iniciativa foram implementadas com um objetivo comum, contemplando-se assim na
resolução do problema. No entanto, não se verificaram alterações significativas no ciclo de cada uma.
Desta forma, foram analisadas a adaptação e implementação de cada ferramenta. Contudo, é
necessário ainda levantar os respetivos resultados. No próximo capítulo será estudado a evolução das
métricas de avaliação anteriormente analisadas no capítulo 4.
.
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6

Análise de Resultados

O capítulo 6 apresenta os resultados obtidos após a utilização das ferramentas estudadas no capítulo
3, através da avaliação das métricas analisadas na secção 0 e interligando com os respetivos impactos
ao longo das 15 semanas descritas no capítulo 5. Assim, a secção 6.1 irá explorar o indicador da
qualidade, seguido da análise à produtividade da oficina (secção 6.2). Por último, a secção 6.33 irá
avaliar a evolução da motivação da equipa técnica.

6.1

Qualidade

Um dos critérios que influencia o desempenho da oficina é o da qualidade, que por sua vez se reflete
no nível de serviço prestado ao cliente e na eficiência das intervenções realizadas. A Figura 42
representa a evolução da taxa de reintervenção ao longo da fase de implementação.
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Figura 42- Evolução da de reintervenção

Tal como podemos observar pela figura 42, a taxa de viaturas que reentraram no ciclo de intervenções,
devido a falhas na avaliação de qualidade, acompanhou a linha a cinzento até à 7ª semana,
representando o estado inicial levantado na secção 4.3.1. No entanto, a partir da oitava semana,
aquando a implementação da iniciativa de organização oficinal, verifica-se a redução do indicador, que
por sua vez estabiliza nas semanas 11 e 12. Durante este período verificou-se uma redução de até 4%
em relação ao valor inicial (18%). A partir da semana 13 é possível notar uma nova tendência
decrescente no indicador, coincidente com a semana de implementação do fluxo de feedback e
comunicação dos principais problemas.
No final da fase de implementação das ferramentas (semana 15), a taxa de reintervenção atingiu os de
16.6 %, cujo valor é inferior em cerca de oito pontos percentuais em comparação com o que foi apurado
na secção 4.3.
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6.2

Produtividade

Outro dos critérios refletidos no desempenho oficinal é o indicador da produtividade, que por sua vez
relaciona os recursos utilizados em cada veículo na operação. Tal como foi referido anteriormente, este
indicador é ponderado entre a taxa de ocupação e a eficiência na operação das intervenções. Também
neste contexto e em paralelo com a secção 4.3, foram analisadas a sazonalidade e o número médio
de intervenções, dada a sua correlação com os indicadores mencionados. Assim, as subsecções
seguintes irão explorar a evolução de cada um.
6.2.1

Eficiência

A eficiência das operações de intervenção é obtida através da relação do tempo standard
parametrizado pela marca e o tempo real que foi necessário para efetuar a intervenção especificada.
A figura abaixo ilustra a variação deste indicador ao longo do período da fase de implementação.
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Figura 43- Evolução do indicador da Eficiência

Como se mostra na Figura 43, não se verificou disparidade acentuada nas primeiras 6 semanas de
implementação em relação à analise efetuada na secção 4.3. Contudo, na semana em que foi aplicada
a ferramenta da gestão visual dentro da área oficinal (semana 8) observa-se um crescimento do
indicador. Além disso, na semana seguinte, após a implementação da normalização de processos, a
figura apresenta um aumento da eficiência, tendo estabilizado nas duas semanas seguintes. Ou seja,
após a implementação da segunda iniciativa (organização oficinal) verificou-se um impacto significativo
no indicador em estudo, passando do estado inicial observado, 79,9%, para cerca de 87%.
Além disso, a partir da semana 13, aquando o incremento dos indicadores individuais dos técnicos no
quadro de equipa e reuniões diárias, é possível observar um ligeiro crescimento da eficiência, cujo
equilíbrio é alcançado nas últimas duas semanas em análise.
Assim, após a análise anterior a partir da figura, podemos verificar uma evolução positiva de cerca de
12% em relação ao ponto de situação inicial levantado na secção 4.3.
Como já mencionado anteriormente, este indicador está relacionado com o tempo de intervenção, logo,
consequentemente, a melhoria na eficiência das operações reflete-se na duração das operações. A
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Tabela 8 apresenta as respetivas diferenças entre o estado inicial e a média das últimas três semanas
analisadas nas diferentes zonas da oficina: standard, mura e diagnóstico.
Tabela 8 - Diferenças de duração de intervenções: Estado Inicial VS Após Implementação

Estado
Inicial (h)
Standard
1.97
Mura
6.16
Diagnóstico 3.94
6.2.2

Médias das últimas 3
semanas (h)
1.69
5.54
3.51

Diferença
(%)
-14
-10
-11

Sazonalidade

A flutuação da procura ao longo dos dias da semana foi um dos pontos levantados com maior impacto
na taxa de ocupação. Para tal, foi implementada a ferramenta do nivelamento, descrita na secção 5.4,
cujo foco é de contrariar a tendência detetada. A Figura 44 apresenta o número médio de viaturas
intervencionadas por dia ao longo das três últimas semanas de implementação em paralelo com o
estado inicial estudado anteriormente.
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Figura 44- Número Médio de Intervenções ao longo da semana (últimas 3 semanas de análise) VS Estado Inicial

Na análise efetuada através Figura 44, podemos salientar as acentuadas diferenças entre os dias de
semana no estado inicial, enquanto a linha a azul, representando o último período de implementação,
apresenta um menor desnível ao longo da semana.
No levantamento realizado na secção 4.3.2, os dias com maior procura, nomeadamente a quarta e a
quinta-feira, registavam cerca de 60% superior ao número de viaturas intervencionadas no primeiro dia
da semana. No final das 15 semanas, após a adaptação e aplicação de ferramentas ao caso de estudo,
o primeiro dia da semana e o último mantiveram-se como os dias com menor número de viaturas
intervencionadas, contudo, verifica-se um maior equilíbrio, onde os dias de pico registam apenas 25%
mais intervenções em relação ao dia com menor procura. Além disso, destaca-se o menor
desnivelamento do número registado de viaturas no segundo dia útil da semana em comparação com
os seguintes.
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Esta melhoria teve por sua vez impacto no período de inatividade por parte da equipa técnica nos dias
de segunda e de sexta-feira. Anteriormente, foi apurado que o tempo em desocupação de cada técnico
nesses dias era cerca de 2.3 horas, passando, após a fase de implementação, para cerca de 1.6 horas,
refletindo-se na taxa de ocupação.
6.2.3

Taxa de ocupação

A taxa de ocupação indica o tempo que os técnicos estão em operações de intervenção de viaturas e
está diretamente refletido na produtividade da equipa. A melhoria deste indicador foi um dos objetivos
de algumas das ferramentas implementadas e como tal a figura seguinte ilustra a respetiva evolução
ao longo das 15 semanas.
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Figura 45- Evolução da Taxa de Ocupação dos técnicos

Desde a implementação da primeira ferramenta, o indicador da ocupação registou sempre uma taxa
superior em relação ao estado inicial. Ainda assim, após a evolução positiva ao longo das primeiras
seis semanas, atingindo um máximo de 81.4%, verifica-se o seu declínio durante as semanas 7 e 8.
Pois, dado que a redução das tarefas extra à intervenção através da implementação das ferramentas
da primeira iniciativa foi possível aumentar a capacidade da oficina, refletindo-se assim num maior
número de viaturas intervencionadas. No entanto, estas alterações intensificaram o impacto negativo
da sazonalidade da procura, provocando um aumento das viaturas entregues nos dias de pico, não
afetando, porém, os dias com maiores períodos de inatividade dos técnicos. Consequentemente,
verifica-se um abrandamento do desenvolvimento da taxa de ocupação.
A ferramenta do nivelamento, que visa contrariar o problema da sazonalidade, foi implementada na
semana 10, no entanto, dado tratar-se de um contexto de agendamento antecipado de intervenções, o
seu impacto só é verificado nas semanas seguintes e como tal, a Figura 45 apresenta uma evolução
positiva no indicador a partir da semana 11.
No final das 15 semanas da fase de implementação registou-se um aumento da taxa de ocupação dos
técnicos em cerca de 25% em relação ao levantamento efetuado na secção 4.3.
Todavia, de forma a alcançar as melhorias mencionadas, foi necessário incluir um novo colaborador
indireto na equipa, responsável pelo abastecimento aos postos. Ao considerar o colaborador
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Mizusumashi na equipa com fim a recalcular o indicador, é necessário assumir que é um operador
indireto onde a sua taxa de ocupação é igual a 0%. Por isso, a Figura 46 apresenta o indicador da taxa
de ocupação com o objetivo ilustrar o tradeoff da implementação da ferramenta.
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Figura 46- Taxa de ocupação da equipa incluindo Mizusumashi

Ao contrário do que foi observado na Figura 45, ao incluir o colaborador do abastecimento, o indicador
só é superior em comparação com o estado inicial a partir da semana 3. Tal como mencionado
anteriormente, a entropia e a resistência à mudança por parte da equipa técnica, aquando a
implementação da 1ª ferramenta, amorteceu o crescimento da taxa de ocupação, não compensado a
introdução do novo membro na equipa.
Por outro lado, o desenho e variações do indicador é significativamente semelhante em relação à
análise efetuada para a taxa de ocupação dos técnicos. Desta forma, verifica-se um aumento de 15%
da taxa de ocupação da equipa em comparação com o estado inicial. Por último, verifica-se ainda um
ligeiro crescimento no restante período de implantação devido às duas últimas iniciativas e repercussão
das anteriores.
6.2.4

Produtividade

A evolução da produtividade dos técnicos é o resultado do desenvolvimento dos indicadores
anteriormente analisados. Assim, a figura seguinte resume o impacto das ferramentas implementadas
no desempenho da oficina no contexto da produtividade.
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Figura 47- Evolução do indicador da Produtividade

As melhorias identificadas no indicador da taxa de ocupação nas seis primeiras semanas de análise
refletem-se também na produtividade durante o mesmo período. No entanto, a intensificação do
impacto da sazonalidade na taxa de ocupação é mitigada pela melhoria da eficiência devido à
implementação da segunda iniciativa, resultando assim apenas numa ligeira diminuição do indicador
em estudo.
Na semana 9 verifica-se um novo aumento significativo devido à aplicação da normalização de
processos, cujo impacto foi evidenciado na eficiência das operações. De seguida, na décima primeira
semana, regista-se outro crescimento acentuado resultante do nivelamento da procura, com efeitos
diretos no aumento dos períodos em ocupação dos técnicos.
Assim, em relação à produtividade média do ano de 2015 (54.2%), observa-se um aumento acentuado
em cerca de 40%, registando um máximo de 76.2%.
É necessário salientar que a evolução da produtividade dos técnicos tem por sua vez impacto no
número de intervenções médias diárias.
6.2.5

Número de intervenções diárias

A melhoria da produtividade resulta no aumento da capacidade da oficina, ou seja, no número médio
de intervenções por dia, estando este diretamente interligado com o problema definido na secção 2.3.
Neste sentido, a figura seguinte ilustra a evolução do indicador em análise.
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Figura 48- Número médio de viaturas intervencionadas por dia

Como expectável, as variações deste indicador assemelham-se às flutuações da produtividade. Assim,
na semana 5 verifica-se um pico de intervenções médias por dia de 31.3 viaturas, seguida de um ligeiro
declínio nas três semanas seguintes. Na 9ª semana foi registado um novo crescimento, tendo sido
entregues 33 viaturas. Por último, destaca-se uma evolução positiva e estável a partir semana 11 até
ao fim da fase de implementação.
Assim, no final das 15 semanas de análise verificou-se que a adaptação e implementação das
ferramentas estudas no capítulo 3 conduziram a um aumento de 49% do número médio de intervenções
por dia.
No entanto, mais uma vez, salienta-se que para alcançar os resultados obtidos foi necessário introduzir
um novo colaborador. Por este motivo sugere-se a análise do número de viaturas intervencionadas por
dia e em função do número de elementos da equipa técnicas. Para auxílio da avaliação referida, a
Figura 49 representa a evolução do indicador pretendido.
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Figura 49- Número de intervenções por dia e colaborador

Com base na figura anterior, na primeira semana após a implementação da ferramenta Mizusumashi,
o indicador apresenta um resultado inferior ao observado no levantamento efetuado na secção 4.3, no
entanto verifica-se o breaking point na semana seguinte. Além disso, a evolução no restante período
da aplicação da primeira iniciativa indica a propensão do tradeoff a favor da implementação das
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ferramentas incluídas. De ora em vante, o desenvolvimento do indicador segue o mesmo
comportamento que o representado na Figura 48.
Desta forma, é concluída assim a análise da componente da produtividade na avaliação do
desempenho oficinal no final da fase de implementação de ferramentas, ficando ainda em falta um
critério a observar, a motivação dos colaboradores.

6.3

Motivação

A avaliação da componente da motivação na análise do desempenho da oficina foi realizada com base
no mesmo questionário utilizado na observação do estado inicial (secção 4.3). Dada a subjetividade de
resultados e as resistências sentidas na implementação de determinas ferramentas, este levantamento
só foi efetuado no final das 15 semanas do cronograma. A Tabela 9 resume o parecer geral dos
colaboradores da oficina, sendo 1 indicador de “Descordo completamente” e 5 de “Concordo
completamente”.
Tabela 9- Parecer global dos colaboradores após implementação das ferramentas

Categoria
Órgãos de gestão
Pessoal & Competências
Espaço oficinal
Equipa

Parecer
global
4
4
5
4

A melhoria da opinião em relação aos órgãos de gestão deve-se essencialmente ao facto de a equipa
sentir um maior apoio na resolução de problemas e na disponibilidade a discussão de sugestões de
melhoria. No entanto, os restantes critérios ficaram inertes em relação às alterações efetuadas dado
estarem fora do âmbito das ferramentas aplicadas.
Na segunda categoria também se verifica uma evolução positiva. Por um lado, a equipa sente que o
seu trabalho é valorizado e reconhecido, contudo, dado que o programa de formação foi planeado, mas
não implementado, não houve alterações na opinião da equipa quanto às competências necessárias
para as funções exigidas. Ainda assim do que foi verificado, a comunicação da elaboração de um plano
de formação foi, de um modo geral, recebida com entusiasmo.
A categoria referente ao espaço oficinal foi de uma forma unanime avaliada como muito boa, com
devido destaque à implementação dos 5S no espaço oficinal e à criação dos auxiliares e normas dos
processos.
Na última categoria, na avaliação da equipa, mais uma vez observa-se uma melhor opinião por parte
da equipa, salientando a melhoria na comunicação. No entanto, nos pontos respeitantes à entre ajuda
e espírito de equipa verificaram-se apenas ligeiras alterações.
Desta forma, é concluída assim a análise às três principais componentes na avaliação do desempenho
da oficina.
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6.4

Conclusões do capítulo

No capítulo 6 foi realizada a avaliação do desempenho da oficina após a implementação das diferentes
ferramentas estudadas e selecionadas no capítulo 3, de acordo com as métricas definidas nas três
vertentes exploradas na secção 4.3: qualidade, produtividade e motivação.
A aplicação do mizusumashi e do sequenciador junto do código de barras aumentou significativamente
a taxa de ocupação, mesmo acrescentado um colaborar indireto à equipa técnica, o que permitiu um
maior foco nas tarefas de valor acrescentado por parte dos operadores especializados. Desta forma,
foi possível aumentar a capacidade do número de intervenções diárias da oficina.
Por outro lado, a implementação das ferramentas no contexto da organização do espaço da oficina
resultou na melhoria do indicador da eficiência das operações, com destaque para o impacto da
normalização de processos. Além disso, através da criação de normas e partilha de melhores prática
foi possível reduzir os erros ocorridos, diminuindo também a taxa de reintervenção de viatura.
Após a análise de resultados efetuada, podemos verificar que o nivelamento da procura, através do
processo de agendamento definido, possibilita melhor utilização da capacidade existente, aumentando
assim o número de viaturas intervencionadas por semanas, refletindo-se também na taxa de ocupação.
Através da implementação da quarta iniciativa, nomeadamente a elaboração do programa de melhoria
contínua, a comunicação entre a equipa, bem como a motivação dos colaboradores foram melhoradas.
Porém, tendo em conta a introdução da cultura de melhoria contínua não é evidente o impacto em
outros indicadores ou a perpetuidade da evolução positiva dos mesmos.
Por último, na criação de fluxo de feedback, a introdução dos indicadores individuais permitiu maior
transparência na avaliação individual, incentivando o desempenho de cada operador e melhorando
assim a eficiência das intervenções.
Contudo, tal como já havia sido alertado por Leite & Braz (2016), dada a adaptação sequenciada de
diferentes ferramentas, na análise efetuada não é possível desagregar de forma clara os benefícios
das diferentes soluções implementadas.
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7

Conclusões Gerais

A elaboração da presente Dissertação, cujo objetivo foi de estruturar uma proposta de soluções para
a problemática apresentada, teve por base a colaboração de duas entidades. Por um lado, a empresa
ABC, representante líder oficial da marca XYZ e responsável pelo caso de estudo, nomeadamente a
oficina de viaturas analisada, que identificou o desfasamento do desempenho operacional com os
seus objectivos estratégicos. A segunda entidade, o Kaizen Institute, uma empresa de consultoria
especializada em excelência de gestão e suportada pelo seu modelo Kaizen Management System,
teve o papel de auxiliar na resolução do problema.
O caso de estudo presta o serviço de manutenção e reparação de viaturas ligeiras, caracteriza-se por
dezanove recursos humanos e dispõe de vinte e dois postos de intervenção.
Na abordagem de resolução do problema foi iniciado o estudo aos exemplos semelhantes ao âmbito
publicados pela comunidade científica. No entanto, a literatura existente é reduzida pelo que foi
necessário enquadrar os modelos de operações predominantes. No seguimento, de forma a convergir
o espectro, os processos existentes na oficina foram classificados de acordo com as suas
características como processos produtivos, partindo dos argumentos estudados na Revisão
Bibliográfica. Assim foram explorados os modelos Lean Manufacturing, Agile Manufacturing e a
aplicação de objetos inteligentes.
Dada a utilização comum de ferramentas entre modelos, foi elaborada a selecção de um conjunto de
alternativas mediante o impacto esperado, tais como a melhoria contínua, a gestão visual, o
mizusumashi, o software personalizado de gestão oficinal e o código de barras.
Para a implementação das alternativas foi necessário compreender os ciclos de operações, o fluxo de
abastecimento e identificar as limitações existentes, recorrendo aos Kaizen Workshops, ao Value
Stream Mapping e aos diagramas de Ishikawa. Dentro das causas raiz das dificuldades destacam-se
os períodos alargados que os técnicos se encontravam a realizar tarefas fora intervenção, a
desorganização dos matérias e espaço e a sazonalidade de entrega de viaturas ao longo da semana,
refletindo-se na produtividade, na qualidade das operações na motivação da equipa técnicas. Desta
forma, após o estudo da situação inicial, foi possível estruturar a abordagem da aplicação de
ferramentas para potenciar o impacto pretendido.
A fase de implementação veio demonstrar que a versatilidade de determinadas ferramentas não está
exclusivamente inerente ao que é oferecido ao cliente, se é um serviço ou um produto, ou ao modelo
em que está inserida, mas também à tipologia de processos existentes e ao impacto desejado. A prova
disso é o facto de todas as ferramentas terem sido adaptadas ao contexto do caso e a
complementaridade entre elas.
Por um lado, a ferramenta mizusmashi com o suporte do sequenciador e código de barras tiverem um
impacto significativo na taxa de ocupação dos técnicos, potenciando a utilização das competências
técnicas nas tarefas de intervenção. Além disso, a organização do espaço e normalização dos
processos melhoraram a execução dos procedimentos, refletindo-se na eficiência registada. No

72

entanto, apesar do impacto na produtividade derivado das da aplicação das ferramentas anteriores, a
aplicação do nivelamento permitiu aumentar a taxa de utilização dos recursos existentes de acordo
com a capacidade existente. O dinamismo de equipa criado, quer de comunicação, quer de atribuição
de responsabilidade, através dos quadros de equipa, do programa de melhoria continua, da avaliação
de desempenho e do desenho do programa de formação aumentou a participação de todos os
elementos na discussão da evolução do desempenho oficinal, instaurando uma cultura de melhoria
continua. Além do mais, permitiu ainda reduzir o lead time na reação aos problemas. Ainda assim,
salienta-se a limitação da identificação e análise de resultados de cada solução proposta.
De ora em vante, sobressai a importância na disciplina da utilização das alternativas implementadas,
não obstante a retificação das mesmas em situações de alteração das necessidades da oficina. Para
além do mais, deve ser fomentada a melhoria contínua de forma a garantir o crescimento sustentável.
Ainda, caso seja efetuado o desdobramento para as outras unidades, deve ser tido em conta as
divergências das características em relação ao caso de estudo, pelo que os resultados obtidos nesta
Dissertação poderão não se espelharem nas restantes.
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3 Anexos
N
Total
Zona Standard
Zona Mura
Zona
Diagnóstico
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Anexo 1 – Evolução do tempo médio por intervenção
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Anexo 2- Representação visual da evolução do tempo médio por intervenção
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Técnico
Orgãos de gestão
Os O.G. têm competencias para a sua função
Os O.G. são abertos a sugestões
Sinto apoio nos problemas pelos O.G.
Pessoal & Competencias
Gosto das tarefas que desempenho
Tenho as competencias necessárias para a minha
função
Sinto que reconhecem o meu trabalho
Espaço oficinal
É arrumado
É limpo
Tenho rapidamente os materias que preciso
Equipa
A comunicação é feita de forma eficaz e eficiente
Os meus colegas ajudam-me quando necessito
Recebo feedback de como melhorar
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Anexo 3- Respostas ao questionário final para avaliação da motivação
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