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ANÁLISE DO FLUXO DE VALOR DE UMA OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA 

DA VOLKSWAGEN DO BRASIL 

 

1. RESUMO 

Este trabalho de graduação irá analisar os fluxos de informação e materiais de uma 

oficina de funilaria e pintura da Volkswagen do Brasil com o auxílio do mapeamento 

do fluxo de valor e ferramentas de Lean Manufacturing, identificar as oportunidades 

de melhoria e mensurar os recursos necessários para implantá-las. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A importância do presente trabalho é otimizar o processo de funilaria e pintura 

através da eliminação dos desperdícios encontrados a partir de uma análise do fluxo 

de valor de uma oficina. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo primário do projeto é identificar e propor soluções para eliminação dos 

desperdícios no processo de reparo e pintura que impedem as oficinas de terem 

maior produtividade através de uma análise de fluxo de valor. Como objetivos 

secundários, têm-se a melhoria do resultado financeiro, redução do tempo de espera 

pelo serviço, adequação do número de funcionários ao processo e diminuição no 

número de reclamações relacionadas aos serviços prestados na oficina estudada. 

 

4. METODOLOGIA 

No presente trabalho foi utilizada a Pesquisa-ação como ferramenta metodológica. 

De acordo com Thiollent (1980), “a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com 

base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 

ou uma resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes da situação ou do problema estão envolvidos e de modo cooperativo 

ou participativo”, ou seja, nesse tipo de pesquisa o pesquisador possui um papel 

ativo e participativo no equacionamento dos problemas encontrados, de acordo com 

Barros e Lehfeld com essa abordagem metodológica o pesquisador não permanece 

só levantando problemas, mas procura desencadear ações e avaliá-las em conjunto 

com a população envolvida. 

Existem alguns aspectos importantes que servem para identificarmos a estratégia 

metodológica da pesquisa-ação sendo o primeiro a interação efetiva e ampla entre 

pesquisadores e pesquisados, que diferencia a pesquisa-ação de uma simples 
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pesquisa descritiva. O segundo é que o objeto de estudo é constituído pela situação 

social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nessa situação, outro 

tópico levantado é que a pesquisa-ação volta-se para a resolução e esclarecimento 

da problemática observada e não apenas para sua documentação como a pesquisa 

descritiva. O ultimo ponto que os autores julgam importante sobre o método é: 

“pesquisa não é um simples ativismo, mas há o objetivo de aumentar o 

conhecimento dos pesquisadores e o nível de consciência das pessoas e grupos 

considerados.” Ou seja, não só apenas os pesquisadores obtém informação sobre o 

assunto pesquisado, mas sim os próprios pesquisados que participam na operação 

do dia-a-dia ampliam seu conhecimento sobre seus trabalhos e ajudam a melhora-lo 

juntamente com os pesquisadores. (BARROS; LEHFELD, 2000). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram utilizadas várias fontes de dados para a realização do trabalho, entre elas 

livros, entrevistas, observações, discussões com a equipe de projeto da Volkswagen 

entre outras. 

O procedimento de coleta de dados foi expontâneo e seguiu a ordem indicada na 

estrutura da figura 1.  

6.  

FIGURA 1 - METODOLOGIA APLICADA 
FONTE - Os Autores, 2013 

Nas primeiras visitas às oficinas em que os projetos pilotos de melhorias seriam 

implantados aconteceram diversas entrevistas abertas nas quais as operações das 

oficinas foram explicadas e diversos dados sobre os processos foram coletados de 

forma informal. Nas mesmas visitas foram realizados inventários iniciais a fim de 

conhecer o cenário atual no dia da visita e começar a trabalhar do mapeamento do 

fluxo de valor das mesmas. Ao final foi realizada juntamente com o orientador uma 
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obervação com análise de métodos procurando perceber se os mesmos utilizados 

eram de fato os melhores para a situação. Através de tais análises iniciais foram 

detectadas diversas anomalias a serem corrigidas ao longo do trabalho para que 

haja uma melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

Posteriormente foi realizada uma visita focada na oficina alvo do projeto para medir 

os tempos de cada processo e incrementar a analise de fluxo de valor, começar a 

dimensionar o layout e pegar os ultimos dados necessários para a finalização do 

trabalho. Os dados coletados nas visitas foram divididos com os demais grupos do 

projeto Body and Paiting da Volkswagen e vice-versa, de maneira que dados 

faltantes e utilizados no trabalho podem ter sido coletadas por outros grupos do 

projeto. 

 

7. RESULTADOS PRELIMINARES 

Uma vez que os dados foram coletados através de entrevistas e cronoanalises 

durante as visitas, foi montado um Mapa do Fluxo de Valor do estado atual que foi 

revisado pelo orientador e gerente de projetos Cleber Lorenzi a fim de verificar se o 

mapa refletia a realidade das oficinas. Com o mapa montado foram questionadas 

todas as etapas do fluxo, tanto de informação quanto de material, criando assim 

diversos pontos de melhoria. Pontos estes que foram criticados e melhorados 

através de ferramentas de Lean Manufacturing e Lean Thinking na montagem do 

cenário futuro. Quando o estado futuro do Mapa do Fluxo de Valor foi montado e 

revisado obteve-se os alvos a serem abordados na implantação. 
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