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RESUMO 

O trabalho ora exposto tem como objetivo estruturar parte do processo produtivo de 

uma indústria de caminhões para o aumento de produção previsto pelo aumento de demanda 

do mercado, segundo análise de especialistas e órgãos de apoio dentro do segmento. 

Definindo metas, objetivos e compartilhando a visão e missão definidas.  

Este trabalho foi desenvolvido dentro de uma montadora de caminhões extrapesados 

pertencente a um grupo americano que neste trabalho será denominado como ZZZ e a 

empresa objeto do estudo será denominada XXX. 

Destacando ainda que o grupo ZZZ está há 75 anos consecutivos no mundo gerando 

lucros anualmente aos seus investidores, de forma que se apresenta como uma empresa 

extremamente sólida dentro do cenário mundial, presente, principalmente nos continentes 

americanos e europeu. No Brasil teve sua linha de produção inaugurada em Outubro de 2013 

e tornou-se a primeira fábrica da marca fora da Europa. 

O grande desafio da implementação do planejamento estratégico é organizar de forma 

convergente ações e posturas existentes e criar outras que ainda não existe, onde todos 

trabalhem focados em um bem comum, que é alcançar a visão definida para áreas, objetos de 

estudo. 

Denominando-se assim como planejamento estratégico. 
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1. OBJETIVOS E PILARES PARA O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

1.1 Objetivo 

O principal objetivo do planejamento estratégico é definir de forma clara e estruturada 

quais serão as estratégias que a empresa em questão adotará para obtenção dos resultados 

esperados. Tratando a respeito do tema do trabalho que é a preparação da fábrica para o 

aumento de produção em virtude do aumento de demanda do mercado de caminhões pesados 

e extrapesados, o objetivo é tornar a fábrica apta para os volumes de produção necessários. 

“A era da política empresarial se formou, durante os anos de 1950 e 1960, a partir de 

cursos básicos de administração que colocavam estudantes de administração de empresas 

diante de questões gerenciais envolvendo toda a organização”. (Andersen, 2013, p.8) 

Porém o objetivo do planejamento estratégico não se limita apenas a definir de forma 

estruturada ações da empresa para um determinado assunto, mas sim desenvolver e buscar 

garantir a perenidade da empresa. 

“Boa estratégia é aquela que garante a formação, a renovação e sobrevivência da 

empresa como um todo. ” (Andersen, 2013, p.10) 

1.2 As Cinco Forças de Porter 

Segundo Porter, existem cinco forças que podem permear nossa análise estratégica no 

que diz respeito ao posicionamento de nossa empresa, sendo: 

a. Rivalidade entre concorrentes analisa a rivalidade entre os concorrentes, ou seja, qual 

o grau de competição existente 

b. Poder de barganha dos fornecedores tem por objetivo determinar o quanto a sua 

posição no mercado fica nas mãos de quem fornece matéria prima. 

c. Poder de barganha dos clientes segue os mesmos princípios dos itens acima de forma a 

medir o nível de competição dentro do mercado em questão de tal forma que quanto 

maior a competição do mercado, maior será o poder de controle do processo de venda 

deles. 



11 

 

d. Ameaça de novos concorrentes analisa a possibilidade de novos concorrentes dentro 

do mercado inserido. Dependendo do segmento, a entrada de novos concorrentes é 

mais restrita por várias questões. 

e. Ameaças de novos produtos ou serviços analisam a possibilidade de um novo 

lançamento no mercado tornando obsoleto o produto que você oferece. 

 

1.3 Pilares da Gestão Estratégica 

 

1.3.1 Elementos Básico do Modelo Genérico de Gestão Estratégica 

Declaração de Missão: Compreende em um direcionador e forma sucinta de como a 

empresa em questão funciona, pensa e permeia seus valores. Esta deve contar a razão da 

empresa existir, aspirações e metas definidas pela organização e os valores que definem o 

comportamento da empresa. 

Análise Externa: Esta análise deve abranger três principais questões: 

a. Macro Ambiente, onde se considera e observa as questões políticas, sociais e 

tecnológicas. 

b. A dinâmica competitiva do mercado em que a empresa está inserida. 

c. O desempenho da própria empresa frente ao mercado inserido. 

Análise Interna: Trata-se de uma análise introspectiva da empresa, onde podemos 

mapear a estrutura existente na empresa, a forma como as transações comerciais são 

definidas, os sistemas de informação existentes e a visão geral dos recursos que geram ou não 

riquezas para a empresa. 

Análise SWOT: Trata-se de uma ferramenta comumente utilizada para análise de 

cenários onde podemos identificar as fraquezas e fortalezas (ambiente interno), as ameaças e 

oportunidades (ambiente externo) do contexto em que a organização está inserida. Com base 

nestas informações a organização é capaz de tomar as decisões e iniciar os planos de ações 

para potencializar as fortalezas e mitigar as fraquezas, bem como aproveitar da melhor 

maneiras as oportunidades e se proteger das ameaças. 

Planejamento Estratégico: Trata-se das medidas que serão tomadas mediante as 

análises realizadas nos blocos anteriores que permitiram atingir a nova posição desejada. 
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Fonte: inspirada em De Kluyver (2000) 

O modelo de gestão estratégica apresentada acima, é organizada em sequencial em 

fluxo com o objetivo de ter uma visão macro global do que se trata o planejamento 

estratégico. Tal forma de demonstrar o planejamento estratégico facilita a compreensão da 

situação de cada empresa ou mesmo em qual etapa a equipe está dentro do desenvolvimento 

do plano estratégico. Vale destacar que este não se trata apenas de um plano engessado e 

podemos construí-lo conforme a necessidade de particularidade de cada empresa e segmento. 

No segmento automotivo, que é objeto de estudo de trabalho, este será o modelo adotado. 

 

2. ANÁLISE DO CENÁRIO BRASILEIRO 

2.1 Previsão de Crescimento da Economia 

Segundo divulgado pelo Banco Central, o crescimento da economia brasileira em 2018 

será em torno de 2,6%. Isto é, 1,6% melhor que o resultado divulgado em 2017 após 

sequentes anos de retrações da economia, principalmente liderada pelas indústrias. Este 
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resultado de 2,6% aproxima-se de resultado de 2013, ano em que a indústria de caminhões 

bateu recorde de vendas devido ao aumento da demanda nas áreas de construção civil. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

Ainda segundo o Banco Centra, o crescimento da indústria passa de 2,9% para 3,1% 

conforme previsto inicialmente, liderado principalmente pelas indústrias de transformação 

que aumentaram suas expectativas de 3,4% para 4% de crescimento para o ano de 2018. 

Outro setor que vale o destaque é o agropecuário, onde se registra a redução da perda 

de produção de 0,4% para 0,3%. Gabriel Caprioli, 29 de Março 2018, Disponível em 

http://www.valor.com.br/brasil/5416945/bc-mantem-previsao-de-crescimento-de-26-para-

economia-em-2018. Acesso em 26 de Maio de 2018. 

 

2.2 Previsão do Aumento de Demanda para Caminhões Pesados 

Analisando a previsão de vendas para o ano de 2018, segundo publicado pela 

ANFAVEA (Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores), observa-se um aumento 

de 24,7% dos licenciamentos realizados em comparação ao ano de 2017 para o seguimento de 

caminhões pesados. 

http://www.valor.com.br/brasil/5416945/bc-mantem-previsao-de-crescimento-de-26-para-economia-em-2018
http://www.valor.com.br/brasil/5416945/bc-mantem-previsao-de-crescimento-de-26-para-economia-em-2018
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Fonte: ANFAVEA 

 

Isto significa que teremos o emplacamento de 15.800 unidades a mais que o realizado 

no ano anterior. 

Observa-se também que a partir do ano de 2015 houve uma queda brusca no 

licenciamento de caminhões pesados, onde em 2015 foram realizados 60% a menos de 

emplacamentos, impactando negativamente a performance da indústria de caminhões. 
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Fonte: ANFAVEA 

 

3. Breve História da XXX 

A XXX Caminhões do Brasil tem como proprietária da marca a empresa ZZZ 

Company, situada nos Estados Unidos da América. A ZZZ Company é detentora de outras 

três marcas de caminhões, onde é uma das líderes de mercados na América e Europa.  

No ano de 1994, após a empresa XXX, originalmente holandesa, declarou falência 

pela 3 vez, sendo então comprada pela ZZZ Company que já era líder de mercado nos Estados 

Unidos da América. 

O grande motivador para a realização da compra era a tecnologia da construção de 

motores, pois até o momento a ZZZ Company comprava 100% dos motores de uma empresa 

terceira. 

Após a aquisição da marca XXX pela ZZZ Company, esta mesma tecnologia de 

motores começou a equipar os caminhões que eram comercializados também nos Estados 

Unidos. 
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Com o crescimento emergente da economia brasileira a ZZZ Company viu como 

grande oportunidade a instalação de uma fábrica no Brasil para o abastecimento do mercado 

Latino Americano. Iniciou-se o projeto Brasil então no ano de 2011, onde a fábrica instalada 

na região dos Campos Gerais do Paraná foi oficialmente inaugurada em Outubro de 2013, 

tendo o primeiro caminhão produzido. A decisão da ZZZ Company em trazer a marca XXX 

para o Brasil deveu-se ao atendimento a legislação vigente no Brasil no que diz respeito ao 

comprimento dos veículos transportadores, uma vez que esta é similar a legislação da Europa. 

Destaca-se ainda que atualmente a ZZZ na Europa produz diariamente em torno de 

200 caminhões para o abastecimento do mercado europeu e africano.  

Todo o parque industrial instalado no Brasil foi custeado com dinheiro próprio da ZZZ 

Company, não sendo necessário o financiamento federal ou qualquer tipo de financiamento 

bancário. 

Atualmente a ZZZ Company atua em três principais negócios em ordem de 

lucratividade: 

 Bancário, onde é possível realizar o financiamento dos caminhões fabricados por ela. 

 Mercado de reposição, focado no pós-venda e nas manutenções programadas. 

Atendendo não somente as marcas do grupo, mas também marcas de outros 

concorrentes com peças para manutenção. 

 Produção e venda de Caminhões. A fabricação de caminhões é outro segmento da 

empresa, onde a construção de caminhões se torna apenas a criação de um motivo para 

o financiamento e necessidade de manutenção gerando receitas nos três negócios de 

forma que um depende do outro. 

 

4. A Fábrica 

4.1. Capacidade Instalada 

A fábrica está localizada no interior do Paraná em um terreno de 2,3 milhões de m², 

tendo 270 mil m² de área destinada a fabricação. Inicialmente a fábrica tem capacidade para 

produção de 40 caminhões por dia, sendo necessário um investimento de pequeno porte para 

atingir esta capacidade. Atualmente a fábrica está produzindo 4 caminhões por dia e a 

expectativa é de construir 14 caminhões por dia em 2018. Aproximadamente 2.800 caminhões 

produzidos em 2018. 
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4.2 Operações Gargalo 

Dentro de suas operações estão mapeadas as operações de menor autonomia e que 

requerem investimento prioritário para a absorção do aumento de produção, conforme ilustra 

a figura abaixo. 

 

 

Dentro de um total de 63 estações ao longo do processo produtivo, 3 foram 

classificadas como restritivos para o aumento para 12 caminhões por dia, onde sua capacidade 

está alcança o limite a partir de 16 caminhões por dia. Isto é, para o aumento esperado de 14 

caminhões não há necessidade de investimento incremental além do já realizado inicialmente, 

sendo apenas necessária a contratação de mão de obra adicional. 

4.3 Objeto de estudo 

A planta de caminhões da XXX é hoje dividida nas seguintes linhas de montagem: 

 Linha de chassi 1 responsável pela montagem estrutural do caminhão e trem de força. 

Ou seja, o conjunto de eixos, chassi, caixa de transmissão e motor em formas gerais. 

 Linha de cabines, que é responsável pela montagem dos acabamentos das cabines tais 

como forrações, bancos, painéis, para brisas e outros acabamentos. 

S102

CAB 1

S101 S101 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109 C110 C111 C112 C113 C114 C115

Antiroll Bar Antiroll Bar Cab line feed (R) Doors off (CC) Sunroof Insulation Tool box Pneumatic central Trimming and Headershelf Storage box Main bed A/C Module Central box (CC) Wipers mechanism Steering column Steering column 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart in 

development process

1. Kitting cart in 

development process

1. Kitting cart in 

development process

1. Kitting cart in 

development process

1. Kitting cart in 

development process

1. Kitting cart in 

development process

1. Assembly demands 

more time for 

training 

2. Kitting cart in 

development process

1. Kitting cart in 

development process

1. Kitting cart in 

development process

1. Kitting cart in 

development process

CAB 2

C232 C231 C230 C229 C228 C227 C226 C225 C224 C223 C222 C221 C220 C219 C218 C217 C216

Door steps and Under cab fittings   Quality gate Sunshield Wipers assembly Grill assembly (R) Doors assembly Side spoilers Steering Wheel Seats assembly Wiring harness Windshield Various internal Trailer brake Air intake 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Quality critical 

(attention to water 

ingress) 

2. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

1. Kitting cart 

Implemented 

CHASSIS 2

A219 A220 A221 A222 A223 A224 A225 A226 A227 A228 A229 A230 A2DY A2AL Water test

Frontal mudguard Batteries assembly Noise insulation Cab on Chassis Steering bar 5th wheel Spare wheel Wheels assembly Fluids filling Tests Davie tests Quality inspection Dyno Aligment Water test
1. Assembly demands 

more time for 

training 

1. Equipment with 

higher maintenance

CHASSIS 1

A118 A117 A116 A115 A114 A108 A107 A106 A105 A104 A103 A102 A101

Rear brake EAS Assembly ( R ) A-Frame assembly AS-Tronic Engine fit ( R ) Axles alignment Brackets (CC) Brake fittings (CC) Chassis Turn over Propeler shaft Axles assembly Front Under Chassis line feed 

1. Process 

improvements in 

progress (time 

reduction)

1. Bottleneck for 

22TPD

1. ME analyzing WIP 

with 32 chassis 

(bottleneck for 20tpd)

Equipments/Test position - Capability analysis

Capability

A110 Couple Fitting 16 TPD

A105 Turnover 20 TPD

A2AL Alignment (axles) 22 TPD

C112 Teste Elétrico Sixtau 34 TPD

A109 Pipe Cutting 37 TPD

A229 Davie EOL 511 37 TPD

A228 Davie EOL 509   42 TPD

A108 Alignment 46 TPD

A227 Fill Combinated 48 TPD

A2DY Dyno 50 TPD

A228 Depletion Test 51 TPD

A223 Alignment 53 TPD

A2AL Alignment (lights) 62 TPD

C217 Glue Cell 64 TPD

C218 Windshield Fixing 74 TPD

OutSide Water Test 77 TPD

A220 Fill Power 85 TPD

A117 Pneumatic Test 89 TPD

C112 Davie_509 93 TPD

A223 Tilt 2 103 TPD

A222 Tilt 1 145 TPD

C105 Pneumatic Center 194 TPD

BAP EQUIPMENT & TEST POSITION LAYOUT 
(Jan 2018)

Cab Roof subassembly

1. Quality critical (attention to water 

ingress) 

A109 - A113

Piping process (CC)

Bottlenecks

1. Assembly demands more time for training 

2. 110 Bottleneck 16tpd
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 Linha de Motores, que a linha que monta efetivamente os motores, fornecendo 

posteriormente os mesmos para a linha de Chassi 1 acoplá-los nos chassis. 

 Área de Testes, onde são realizados os últimos testes e reparos necessários para a 

entrega do caminhão ao cliente final. 

Como trata-se de um planejamento estratégico operacional, as linhas de produção que 

serão objetos de estudo serão as linhas de cabines e área de testes. 

 

5. VISÃO E MISSÃO 

1.1. Visão 

Ser um provedor de Conforto para meus clientes diretos e indiretos 

1.2. Missão 

Prover conforto aos nossos clientes através da pontualidade de entrega, níveis de 

qualidade de acordo com expectativa de nossos clientes com custos competitivos. 

 

6. ANÁLISE SWOT 

Dentro das expectativas da empresa no que diz respeito a preparação da fábrica para o 

aumento de produção, foi realizada uma análise SWOT onde tivemos os resultados abaixo 

conforme ilustra o quadro abaixo. Destacando ainda que esta análise foi realizada partindo da 

visão do aumento de produção, já com o mercado e oportunidades externas avaliadas pela 

diretoria. 

 

S1 Conhecimento técnico do time de testes sobre o produto

S2 Operadores se apresentam engajados em realizar suas atribuições, não fugindo das responsabilidades.

S3 Líderes atuais tem pleno conhecimento das montagens da linha de sua respnosabiliade.

S4 Estilo de gestão implementado dentro da linha de cabines e testes

S5 Capacidade de reação do time frente aos obstáculos do processo apresentado

S6 Clima organizacional dentro do departamento

S7 Estabilidade financeira da PACCAR, refletindo nas ações da DAF Brasil

Forças (Strenghts) - Internas
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W1 Falta de fluxo desenhados para movimentação de peças a serem retrabalhadas

W2 Processo de treinamento na DAF Academy precisa se adequar a realidade da linha de produção

W3 Times de cabines e testes não exploram todo o potencial de trabalho em conjunto

W4
Gerencimento das pendências de ações de suporte das áreas não são controladas de forma a termos plena ciência dos prazos e 

responsáveis

W5 Não existem substitudos aptos e definidos para os líderes atuais das áreas de cabines e testes.

W6 Grande quantidade de operadores novos na função trabalhando na linha de cabines

W7 Não existe plano de desenvolvimento para novos lideres definido e seguido pelo RH

W8 Tempo de resposta das áreas de apoio não são satisfatório

W9 Time operacional ainda está se acostumando com volumes maiores de produção.

W10 Constante falta de peças na linha de cabines

W11 Em torno de 10% dos caminhões que saem da linha são rebocados, gerando atraso no processo de final de linha

W12
Muitas ferramentas da linha de cabines ainda são compartilhadas, gerando desperdício de caminhar para realização das 

operações.

W13
Área de testes não possui máquia de testes pneumáticos, sendo necessário o compartilhamento com o time de produção 

quando das ocasiões em que os caminhões saem rebocados da linha, sem realização de testes finais da linha de produção.

W14 Atualização dos indicadores de produção requerem muito tempo investido para se obter o resultado.

W15 Área de apoio não se posicionam como apoio da produção.

W16 Muitas peças são montadas fora do tacto devido atraso de abastecimento

W16 Gestores da produção permitem que caminhões saiam cripple da linha para serem retrabalhados na área de testes

W17 Cabines sendo transferidas para Chassi 2 com atraso

W18 Não existe control efetivo de red alerts, gerando inclusive falhas recorrentes.

W19 Áreas que geram horas de retrabalho não tratam os problemas dentro de suas áreas.

W20 Informações de indicadores da área de testes não são divulgadas de forma clara aos responsáveis

W21 Gestor operacional está com muita demanda, além da capacidade de realização atual.

Fraquezas (Weaknesses) - Internas

O1 Reaquecimento do mercado de venda de extra pesados, sendo necessário a alteração do build rate previsto

Oportunidades (Oportunities) - Externas

T1 Com o aquecimento do mercado, outras empresas assediarão os nosso operadores.

T2 Brasil terá eleições em 2018, gerando instabilidade na economia do país devido incertezas políticas.

Ameaças (Threats) - Externas
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Dentro desta análise foram apontadas: 

 7 Forças (internas) 

 22 Fraquezas (internas) 

 1 Oportunidade (externa) 

 2 Ameaças (externa) 

 

7. DEFINIÇÕES DOS PLANOS DE AÇÕES 

Para cada item de franqueza, foi aberto uma ação de forma a mitigar o problema 

causado pela fraqueza detectada. 

 

Processo Geradas Pendentes Atrasadas Fechadas

Estacionamento de Ideias 7 4 3 3

Produção 40 12 9 28

Logística 4 4 4 0

SQA/Fornecedor 2 2 2 0

Plan. Materiais 0 0 0 0

Eng. Manufatura 7 6 4 1

Eng. Produto 0 0 0 0

RH 0 0 0 0

Compra 5 4 2 1

Outros 3 2 2 1

Planejamento Estratégico 23 12 0 11

Total 91 46 26 45
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Ref. 

item 
Classe PDCA Descrição do problema Ação Responsável Processo Dias Início Fim Status Observação / Comentarios

91
Gestão de 

Pessoas

Com o aquecimento do 

mercado, outras  empresas  

assediarão os  nosso 

operadores .

Desenvolver plano de carreira  

para  todos  os  níveis  

operacionais

Ferraz
Planejament

o Estratégico
90 04/06/2018 02/09/2018

90
Gestão de 

Pessoas

Gestor operacional  está  com 

muita  demanda, a lém da 

capacidade de rea l ização 

atual .

Contratar novo supervisor para  

l inha de cabines
Ferraz

Planejament

o Estratégico
1 04/06/2018 05/06/2018

04/06 - Ferraz - Supervisor já  

contratado em Abr-18

89
Processo 

interno

Informações  de indicadores  da  

área  de testes  não são 

divulgadas  de forma clara  aos  

responsáveis

Desenvolver forma de 

comparti lhamento dos  

indicadores  da  área  de testes

Carlos  Ol iveira
Planejament

o Estratégico
30 04/06/2018 04/07/2018

88 Financeiro

Áreas  que geram horas  de 

retrabalho não tratam os  

problemas  dentro de suas  

áreas .

Defini r ações  junto ao time de 

produção de forma a  elevar o 

índice de test ready através  

das  resoluções  de problemas  

dentro da  l inha de montagem

Ferraz
Planejament

o Estratégico
210 04/06/2018 31/12/2018

87
Processo 

interno

Não exis te controle efetivo de 

red a lerts , gerando inclus ive 

fa lhas  recorrentes .

Divulgar nas  reuniões  diárias  

o s tatus  dos  read a lerts

Marcos  

Marinho 

Planejament

o Estratégico
1 04/06/2018 05/06/2018

86 Cl ientes
Cabines  sendo transferidas  

para  Chass i  2 com atraso

Desenvolver a  pontual idade 

de entrega de forma a  

obedecer os  tactos  de 

montagem

Sammanta
Planejament

o Estratégico
1 04/06/2018 05/06/2018

85
Processo 

interno

Gestores  da  produção 

permitem que caminhões  

sa iam cripple da  l inha para  

serem retrabalhados  na  área  

de testes

Defini r ações  junto ao time de 

produção de forma a  elevar o 

índice de test ready

Ferraz
Planejament

o Estratégico
210 04/06/2018 31/12/2018

84 Cl ientes

Muitas  peças  são montadas  

fora  do tacto devido atraso de 

abastecimento

Implementação de 

abastecimento de l inha 

através  de gestão visual

Pel l i s sari
Planejament

o Estratégico
1 04/06/2018 05/06/2018 04/06 - Ferraz - Implementado

83 Cl ientes

Área de apoio não se 

pos icionam como apoio da  

produção.

Trabalhar junto aos  di retores  

de forma a  mudar o mind set 

de suas  equipes .

Ferraz
Planejament

o Estratégico
210 04/06/2018 31/12/2018

82
Processo 

interno

Atual ização dos  indicadores  

de produção requerem muito 

tempo investido para  se obter 

o resultado.

Revisar a  matriz de regis tro 

dos  indicadores  diários  de 

forma a  faci l i tar a  atual ização 

dos  mesmos

Carlos  Ol iveira
Planejament

o Estratégico
1 04/06/2018 05/06/2018 04/06 - Ferraz - Revisado

81 Cl ientes

Área de testes  não possui  

máquina de testes  

pneumáticos , sendo 

necessário o 

comparti lhamento com o time 

de produção quando das  

ocas iões  em que os  

caminhões  saem rebocados  da  

l inha, sem real ização de 

Providenciar equipamento de 

testes  gera is  para  área  de 

testes  através  de EEA

Ricardo 

Kostrzevicz

Planejament

o Estratégico
60 04/06/2018 03/08/2018

06/06 Carlos  - Atual ização 

"Ferraz, por favor a l terar este 

i tem para  o Ricardo K., 

atualmente ele é o responsável  

pela  área  de testes .

Em conversa  com o mesmo que 

nos  lê em cópia , obtive a  

informação de que o EEA 51326 já  

esta  aberto para  este i tem." 

80
Processo 

interno

Muitas  ferramentas  da  l inha 

de cabines  a inda são 

comparti lhadas , gerando 

desperdício de caminhar para  

rea l i zação das  operações .

Revisar a  necess idade de 

compras  de ferramentas  

adicionais  para  l inha de 

cabines  e testes

Leandro Santos
Planejament

o Estratégico
60 04/06/2018 03/08/2018

13/06 - Leandro Santos  - 

Aprovado EEA para  compra de 

ferramentas , e  o mesmo já  esta  

em execução. Prazo 30 dias  a  

contar da  data  de hoje.

Planos de Ações - Linha de Cabines & Área de Testes
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79 Cl ientes

Em torno de 10% dos  

caminhões  que saem da l inha 

são rebocados , gerando atraso 

no processo de fina l  de l inha

Defini r ações  junto ao time de 

produção de forma a  elevar o 

índice de test ready

Ferraz
Planejament

o Estratégico
210 04/06/2018 31/12/2018

78
Processo 

interno

Constante fa l ta  de peças  na  

l inha de cabines

Implementação de 

abastecimento de l inha 

através  de gestão visual

Pel l i s sari
Planejament

o Estratégico
1 04/06/2018 05/06/2018 04/06 - Ferraz - Implementado

77 Financeiro

Time operacional  a inda está  

se acostumando com volumes  

maiores  de produção.

Trabalhar junto ao time de 

produção de forma a  sempre 

buscar a  produção máxima 

capaz. Não necessariamente 

produzir apenas  a  meta do dia

Ferraz
Planejament

o Estratégico
1 04/06/2018 05/06/2018 04/06 - Ferraz - Implementado

76
Processo 

interno

Tempo de resposta  das  áreas  

de apoio não são satis fatório

Desenvolver processo de 

esca lation
Ferraz

Planejament

o Estratégico
1 04/06/2018 05/06/2018 04/06 - Ferraz - Implementado

75
Gestão de 

Pessoas

Não exis te plano de 

desenvolvimento para  novos  

l ideres  definido e seguido 

pelo RH

Desenvolver plano de 

desenvolvimento dos  l ideres  e 

gestores  da  l inha de produção

Ferraz
Planejament

o Estratégico
30 04/06/2018 04/07/2018

74
Gestão de 

Pessoas

Grande quantidade de 

operadores  novos  na  função 

trabalhando na l inha de 

cabines

Atual izar matriz de 

competências  de forma a  

formal izar as  habi l idades  em 

postos  de cada operador

Sammanta
Planejament

o Estratégico
30 04/06/2018 04/07/2018

19/07 (Sammanta) matriz 

revisada quanto aos  cri térios  de 

avançoe  também com a  

habi l idade de cada operador.

05/06 - Sammanta - Todas  as  

turmas  estão atual izadas  com 

exceto a  turma para  10TPD.

73
Gestão de 

Pessoas

Não exis tem substi tudos  aptos  

e definidos  para  os  l íderes  

atuais  das  áreas  de cabines  e 

testes .

Defini r substi tutos  para  os  

l ideres  das  áreas  produtivas

Sammanta

Carlos

Planejament

o Estratégico
20 04/06/2018 24/06/2018

19/07 - Sammanta -  Será  

investido inica lmente no TL 

Antonio como substi tuto. Na 

proxima reunião, aprensento os  

GAPs  identi ficados  e que serão 

trabalhados  em conjunto.

05/06 - Sammanta - Será  

rea l i zada uma conversa  com o 

72
Processo 

interno

Gerencimento das  pendências  

de ações  de suporte das  áreas  

não são controladas  de forma 

a  termos  plena ciência  dos  

prazos  e responsáveis

Desenvolver quadro para  

acompanhamento de 

pendências  das  áreas  de 

apoio

Sammanta
Planejament

o Estratégico
1 04/06/2018 05/06/2018

04/06 - Ferraz - Implementado 

quadro de acompanhamento de 

pendências .

71
Gestão de 

Pessoas

Times  de cabines  e testes  não 

exploram todo o potencia l  de 

trabalho em conjunto

Defini r programa de 

desenvolvimento dos  l íderes  

com foco em trabalho em 

equipe

Sammanta
Planejament

o Estratégico
1 04/06/2018 05/06/2018

70
Gestão de 

Pessoas

Processo de treinamento na  

DAF Academy precisa  se 

adequar a  rea l idade da  l inha 

de produção

Revisar o programa de 

treinamentos  da  DAF Academy 

para  novos  operadores

Fernando 

Toledo

Planejament

o Estratégico
1 04/06/2018 05/06/2018

69
Processo 

interno

Falta  de fluxo desenhados  

para  movimentação de peças  a  

serem retrabalhadas

Desenhar fluxo de peças  

retrabalhadas , bem como a  

identi ficação de cada uma 

delas

João Moura
Planejament

o Estratégico
20 04/06/2018 24/06/2018
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Os itens descritos acima têm sua evolução acompanhada por seus gestores 

semanalmente em reuniões com os supervisores da linha de produção. 

Além disso, semanalmente quando existem itens vencidos, o responsável pela ação é 

formalmente notificado sobre o atraso e requerido o replanejamento da mesma. 

 

8. ESTRUTURA EQUIPE DE CABINES E TESTES 

Focado em absorver as demandas de aumento de volume, o time de engenharia de 

manufatura realizou o cálculo de necessidade de mão de obra dos operadores. A metodologia 

utilizada foi a do MODAPTS onde existe um valor padrão para cada tipo de movimento do 

operador. Desta forma, uma vez estabelecida a forma padrão de montagem, é possível realizar 

o cálculo ignorando a variante habilidade do operador. 

Estas tomadas de tempos foram realizadas através de filmagem dos operadores que 

posteriormente eram também analisadas e transformadas em tabelas de valores. 

Baseando-se no tempo de ciclo necessário para cada caminhão, são calculadas e 

ajustadas as operações, dentro do limite de cada tacto de produção. Para as operações que 

excedam o tempo do tacto, são utilizadas técnicas de balanceamento de operação. 
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Após os estudos realizados chegou-se a necessidade de operadores conforme abaixo: 

 

 

 

 

 

 

TPD Chassi 1.1 Chassi 1.2 Chassi 2 Cabin 1 Cabin 2 Engine Test Materials Quality Maintenance Total 

Current 5 10 6 8 6 5 5 19 14 6 84

6 6 12 8 10 8 4 5 20 14 6 93

7 7 13 9 12 9 5 6 21 14 9 105

8 8 15 10 13 10 7 7 23 15 9 117

9 9 17 11 14 11 8 8 24 16 11 129

10 9 18 12 16 12 8 9 25 16 12 137

11 10 20 14 17 13 9 10 26 18 12 149

12 11 22 15 18 14 9 11 27 18 13 158

Manpower 2018 XXX



25 

 

9. INDICADORES DE GESTÃO 

Foram definidos os indicadores de gestão de forma a monitorar o progresso de cada 

um dos principais resultados esperados pela empresa. Estes por sua vez são acompanhados 

mensalmente conforme as figuras abaixo. 

 

Indica a quantidade de horas que um caminhão precisa ser retrabalhado após a 

finalização das montagens dentro da linha. A percepção deste indicador é quando menor o 

número melhor. Além disso, mostra quanto ineficiente tem sido a linha de montagem na 

conclusão das montagens da forma correta, acarretando desperdício de atividades. 
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Trata-se de um indicador que mede o percentual de caminhões que são aprovados logo 

na primeira submissão dos testes de freio ABS, programação, alcance de torque e velocidade 

atingida. Estes testes são realizados em equipamento chamado de Dyno, sobre rolos que 

simulam o caminhão em rodagem. Para todos estes testes são emitidos relatórios que atestam 

as entregas de desempenho supracitadas. 
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Este indicador controla a quantidade de caminhão que sai da linha de produção apto 

para ser submetido para nos testes de Dyno, alinhamento e estanqueidade da cabine 

(infiltração de água). Para algumas situações de falta de peças para a montagem parcial do 

caminhão, o indicador de Test Ready não é afetado. Por outro lado, no caso da falta de um 

para-brisas, por exemplo, não é possível a realização do teste de estanqueidade da cabine. 

 

O indicador de chamado de Reliability mede o quanto a linha de produção entrega os 

caminhões nas datas estabelecidas. Exemplo, se um caminhão é planejado para ser finalizado 

no dia 20/06/2018, por exemplo e é finalizado no dia 21/06/2018, este indicador é penalizado. 

Vale destacar que este indicador não está atrelado ao volume fabricado diariamente e sim 

apenas a pontualidade do programado contra o realizado. 

Normalmente os atrasos acontecem quando temos a situação de problemas mais 

críticos que saem da linha de montagem, como por exemplo uma caixa de câmbio com 

problemas. Como estamos tratando de uma montadora, não existe fabricação de componentes 

dentro da planta. Sendo que todos os componentes são recebidos de fornecedores. 
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O indicador de Truck hours é a medição da quantidade de horas que são necessárias 

para a montagem dos caminhões. Desta forma, a quantidade de operadores que são 

contratados influencia diretamente este resultado. O objetivo deste indicador é medir a 

eficácia do processo estabelecido. Vale destacar ainda que as horas extras realizadas são 

também somadas neste indicador. Em linhas gerais soma-se a quantidade de horas registradas 

pelo time operacional no cartão ponto e divide-se pela quantidade de caminhões produzidos.  
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O indicador de Overtime nada mais é do que a medição da eficácia também do meu 

processo. Isto é, a quantidade de horas adicionais que eu estou me dispondo a fazer para 

realizar as atividades definidas. Destaco que horas extras medidas neste indicador são horas 

mais onerosas no que diz respeito a custo e por isso também, precisam ser evitadas. De forma 

geral, são necessárias horas extras em situações que ocorrem e fogem de nossa administração. 
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Este indicador mede o percentual de pessoas que se desligam ou são desligadas da 

empresa dentro da área medida. O objetivo deste indicador é medir a satisfação dos 

funcionários através da manutenção da permanência deles dentro do quadro de funcionários.  

Para os casos de alta rotatividade de time, pode se ter a possibilidade de baixa da 

qualidade do produto e por consequência maior necessidade de horas de retrabalho devido a 

inexperiência dos operadores. Além disso, uma grande quantidade de saídas pode gerar um 

clima ruim e muitas vezes até inflamar problemas dentro dos processos. 

 

O indicador de Scrap mede em valores a quantidade de material danificado no 

processo de montagem por caminhão produzido. Ou seja, valor total de material danificado, 

dividido pela quantidade de caminhões produzidos. Dentro deste indicador são considerados 

apenas os materiais que não possuem possibilidade de recuperação. Atualmente existe um 

time dentro da fábrica que é responsável pela recuperação destes materiais. 



31 

 

 

A terminologia PQI significa Inspeção de qualidade do produto, isto é, a última 

inspeção realizada no caminhão antes de ser embarcado para o cliente. Esta inspeção busca 

identificar possíveis falhas dentro da visão do cliente. Além disso e até mesmo para calibrar o 

nível de qualidade entre as plantas do grupo, trimestralmente existe uma auditoria sobre os 

caminhões que são produzidos, seguindo as mesmas normas e regras da auditoria do PQI. 
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O indicador Média de DPU tem por objetivo mensurar quantitativamente os defeitos 

que são identificados antes do caminhão passar pelos pontos de fechamento de qualidade. 

Destacando que nas linhas de produção que são três: Chassi 1, Chassi 2 e Cabines, existem 

três pontos de fechamento de qualidade. Caso o defeito que foi apontado pela qualidade passe 

por estes pontos de fechamento, o caminhão tem o DPU registrado. Frisando que para cada 

defeito identificado é, este é registrado na VQR e quando o mesmo é retrabalhado o operador 

que o executou registra o fechamento carimbando seu nome no campo de fechamento. 
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Este indicador mede a quantidade de caminhões que saem da linha sem defeitos 

classificados como operacionais, ou seja, defeitos que não comprometem a funcionalidade do 

caminhão. 
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Dentro dos conceitos de Lean Manufacturing a pontualidade no que diz respeito a não 

ter produção em excesso e nem falta ser um dos principais temas abordados, entende-se que 

medir a pontualidade das entregas é algo de grande importância. Desta forma podemos 

entender o quão impactado está sendo meu cliente interno pelas entregas da linha. Reforçando 

que este indicador é um de controle interno de entregas, não direcionado para a entrega final 

para o cliente ou concessionário. 

 

Uma das grandes preocupações enquanto gestão de equipes deve ser o clima. Uma das 

formas quantitativas de se medir este clima é a quantidade de pessoas que saem do time, seja 

por decisão da empresa ou mesmo do empregado. Para isso foi criado o indicador de turnover. 
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Como estamos falando de uma indústria, no caso uma montadora, o volume produzido 

é algo importante e deve ser acompanhado. Vale ressaltar que os volumes de vendas definidos 

o foram pelo time de estratégia corporativa, que não é o objeto de estudo deste trabalho. 

 

10. BALANCED SCORECARD 

O principal objetivo do Balanced Scorecard (BSC) é ligar de forma clara os objetivos 

da empresa, ou seja, o planejamento estratégico, com as metas operacionais. Isso traz para 

próximo da operação os objetivos de forma prática e por mais que tenham se envolvido no 

desenvolvimento do planejamento, tornam-se participantes ativos. 

Dentro do BSC desenhado para o planejamento estratégico da XXX, este foi divido 

em quatro pilares. Gestão de Pessoas, Processos Internos, Clientes e Financeiro. 

10.1 Gestão de Pessoas 

O pilar Gestão de Pessoas tem como foco acompanhar a performance de tudo o que 

está ligado a pessoas. No caso do planejamento objeto deste trabalho dois indicadores estão 

diretamente ligados a este pilar. Turn Over e Absenteísmo. A ideia é medir o quão presentes 
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no ambiente de trabalho os funcionários estão. Entendendo que isso é reflexo de um ambiente 

salutar e a crença dos funcionários no projeto apresentado. 

10.2 Processos Internos 

O pilar Processos Internos está ligado a todas as atividades que acontecem dentro da 

operação de forma a atingir os objetivos que foram definidos pela empresa. Neste caso o 

aumento de volume previsto pelo mercado de caminhões extrapesados. Dentro deste pilar 

estão os indicadores de PQI, DPU e Test Ready. Todos eles ligados mais diretamente a 

qualidade dos produtos e também a forma que a linha de produção entrega o produto no final 

das montagens, antes dos testes finais. 

10.3 Clientes 

O pilar Clientes não está ligado diretamente ao cliente final, no caso transportadoras e 

caminhoneiros autônomos e sim aos clientes internos. Como estamos falando de um 

planejamento de duas áreas, linha de cabines e área de testes, os clientes internos são: Para 

área de testes a demanda definida por vendas e para linha de cabines a linha de chassi que 

recebe as cabines montadas para casamento nos chassis e finalização das montagens. 

10.4. Financeiro 

Dentro do pilar Financeiro o foco é entender o quão saudável minha operação tem se 

portado, entendendo que todos os demais pilares convergem para este último pilar. Partindo 

do princípio de que os resultados financeiros são resultados de construções ao longo do 

processo, em termos resumidos este pilar terá como base o quanto estou gerando de riqueza 

para o caso do indicador volume, o quanto tenho sido eficiente no que diz respeito a mão de 

obra que é controlado pelo indicador truck hours e o quanto estou tendo de desperdício na 

minha operação que é medido pelas horas de retrabalho, que nada mais são operações que 

foram feitas de forma incorreta dentro do processo de fabricação todo, ou seja, partindo do 

fornecedor até o final da linha. 
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10.5 Quadro do Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

Meta Atual Meta Atual

Volume 1055 1055 2223 776
Definir ações junto ao time de produção de forma a elevar o índice de test 

ready através das resoluções de problemas dentro da linha de montagem

Truck Hours 125 124 112,5 122,4
Trabalhar junto ao time de produção de forma a sempre buscar a produção 

máxima capaz. Não necessariamente produzir apenas a meta do dia

Horas de Retrabalho 7,13 9,67 6,63 8,11

Desenvolver a pontualidade de entrega de forma a obedecer os tactos de 

montagem

Implementação de abastecimento de linha através de gestão visual

Reliability 95,0% 73,3% 95,0% 76,4% Trabalhar junto aos diretores de forma a mudar o mind set de suas equipes.

Acuracidade de Tacto 90,0% 83,0% 95,0% 86,9% Providenciar equipamento de testes gerais para área de testes através de EEA

Definir ações junto ao time de produção de forma a elevar o índice de test 

ready

Desenvolver forma de compartilhamento dos indicadores da área de testes

Divulgar nas reuniões diárias o status dos read alerts

Definir ações junto ao time de produção de forma a elevar o índice de test 

ready

PQI 0,66 0,76 0,91 0,94
Revisar a matriz de registro dos indicadores diários de forma a facilitar a 

atualização dos mesmos

DPU 0,67 1,3 1,34 0,95
Revisar a necessidade de compras de ferramentas adicionais para linha de 

cabines e testes

Test Ready 90,0% 82,7% 87,8% 69,2% Implementação de abastecimento de linha através de gestão visual

Desenvolver processo de escalation

Desenvolver quadro para acompanhamento de pendências das áreas de 

apoio

Desenhar fluxo de peças retrabalhadas, bem como a identificação de cada 

uma delas

Desenvolver plano de carreira para todos os níveis operacionais

Contratar novo supervisor para linha de cabines

Turn Over 1,5% 1,5% 1,0% 1,0%
Desenvolver plano de desenvolvimento dos lideres e gestores da linha de 

produção

Absenteísmo 1,5% 2,0% 1,0% 6,3%
Atualizar matriz de competências de forma a formalizar as habilidades em 

postos de cada operador

Definir substitutos para os lideres das áreas produtivas

Definir programa de desenvolvimento dos líderes com foco em trabalho em 

equipe

Revisar o programa de treinamentos da DAF Academy para novos operadores
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11. CONCLUSÃO 

Após a implementação do planejamento estratégico para as linhas de cabines e testes, 

observa-se uma mudança considerável dentro da forma de gestão entre os gestores das áreas. 

Diferentemente da situação anterior, sem plano estratégico, não haviam ações focadas em um 

único objetivo. 

Observa-se também a em diversas situações a falta de disciplina no que diz respeito a 

perseguição das metas, bem como as análises de causas raízes e definições de planos de ações. 

Vale destacar que já haviam planos de ações definidos, porém suas ações não estavam 

convergidas para um único objetivo. Após o compartilhamento da visão e missão, bem como 

o trabalho de conscientização da importância dos rumos que as linhas precisavam tomar e 

também a forma de pensar no que diz respeito ao produto que nos proporíamos a entregar, 

observou-se uma mudança comportamental no time, pois com frequência visitavam a visão e 

se questionavam, em todas as situações, se suas ações e forma de fazer as coisas estavam 

conectadas com a visão. 

No que diz respeito ao controle de indicadores, aplicou-se uma maior importância e 

senso de responsabilidade em se atingir as metas. Aliado a isso, vários indicadores 

melhoraram suas performances, como podemos ver no capítulo de Balanced Scorecard. Fruto 

também da conscientização da importância da gestão correta dos indicadores. 

Segundo o resultado dos indicadores, que partiu do objetivo principal deste trabalho, 

que era preparar as linhas para o aumento de produção seguindo o aumento da demanda do 

mercado, até o fechamento do mês de Maio já haviam sido produzidos 776 em 2018, contra 

1055 fabricados até Dezembro em 2017. Mesmo assim, com o aumento dos volumes, 

observa-se através dos indicadores de qualidade, DPU e PQI que os resultados atingidos em 

2018 estão muito mais próximos da meta estabelecida. 

Desta forma podemos concluir que a implementação do planejamento estratégico 

operacional atingiu seu objetivo até o momento e que está tendendo a atingir com o 

encerramento do ano. 
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