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1. RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso trata da origem e aplicações da 

metodologia “TBWS” Team Based Work System (Sistema de Trabalho Baseado 

em Time), apresenta o comprometimento de todos os indivíduos da empresa, 

desde o operário até o gerente. Consiste numa forma de gestão orientada para 

a maximização da produtividade e da rentabilidade e que não implica em 

significativo aumento de custos. As atividades da metodologia envolvem não 

apenas os processos produtivos, mas também as áreas de marketing, vendas, 

desenvolvimento, administrativas e financeiras. Os benefícios para as 

organizações são: aumento de produtividade sem investimentos significativos; 

reduções nos custos de produção; capacidade de realização às mudanças de 

mercado e motivação dos colaboradores. Como exemplo prático este trabalho 

traz estudos de casos de uma montadora automobilística onde é mostrado todo 

seu processo, as etapas realizadas durante seu desenvolvimento, os 

resultados obtidos durante o processo, até a elaboração da apresentação final.  

 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Sempre foi de interesse de toda organização se destacar no mercado e 

exceder a expectativa dos seus clientes, e um fator essencial para isso é 

oferecer produtos e/ou serviços de qualidade. Para manter um cliente satisfeito 

com a qualidade oferecida, conforme MARCHIORI, 2002 é preciso que uma 

empresa esteja sempre em processo de melhoria contínua, seja na fabricação 

de um determinado produto ou na prestação de um tipo de serviço, buscando 

sempre minimizar os erros, eliminar os desperdícios, buscando novas maneiras 

para aperfeiçoar seus métodos organizacionais para se posicionarem com 

maior competitividade no mercado global.  

A competitividade nos dias de hoje tornou-se uma das preocupações 

centrais nas mais diversas áreas. Em uma indústria automobilística não é 

diferente, saber reconhecer o que agrega valor em um processo de produção 

torna determinante para viabilidade do negócio. 



 
“Objetivo principal de uma empresa é satisfação das necessidades das 

pessoas: consumidores (através da qualidade), empregados (através 

do crescimento do ser humano), acionistas (através da produtividade) e 

vizinhos (através da contribuição social) ” CAM (1992) 

 

3. OBJETIVO 

 

Este Artigo de Conclusão de Curso tem como objetivo levar ao 

conhecimento do leitor uma explicitação sobre o TBWS através da filosofia 

Kaizen e como mensurar seus resultados, tangíveis e intangíveis abrangendo 

sua aplicação. Também será descrita a sua metodologia, assim como será 

desenvolvida uma reflexão sobre a utilização em uma empresa Automobilística, 

contemplando uma demonstração dos resultados alcançados e uma pesquisa 

(Coleta de Dados) para se ter uma real percepção dos colaboradores com 

relação à aplicação da filosofia. 

 

4.  METODOLOGIA  

 

Seu processo de trabalho é gerenciado por um sistema o “TBWS” que 

é o Sistema Baseado em Times. Os membros de um time têm conhecimento 

de todas as informações é capaz de administrar suas próprias atividades de 

maneira a produzir um conjunto de resultados. 

Promover a cultura da mudança incentivando a criatividade e a participação de 

todos os colaboradores na implementação de melhorias contínuas dos 

processos, objetivando o autodesenvolvimento, motivação e reconhecimento 

dos mesmos, além do sucesso do negócio utilizando como base a ferramenta 

kaizen. Em japonês, kaizen significa melhoria contínua. A palavra implica 

melhoria que envolve todos os gerentes, trabalhadores e envolve relativamente 

poucas despesas. Embora as melhorias sejam pequenas e incrementais, o 

processo kaizen proporciona resultados significativos ao longo do tempo. O 

conceito kaizen explica porque as empresas não podem ficar estáticas durante 

muito tempo. 

 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O macroprocesso “Manufacture and Assemble” está sustentado pelo trabalho 

de times, os quais são estruturados no formato de estrela de 5 pontas, onde 

cada ponta possui uma diretriz a ser desenvolvida pelo grupo. Visa possibilitar 

o autogerenciamento de cada atividade de responsabilidade do time, e delegar 

autonomia para solucionar problemas e atendimento das metas definidas. 

Existem times constituídos para os ambientes de fábrica, onde cada time 

possui uma liderança definida e facilitadores definidos para cada ponta, sendo 

que para estes há a possibilidade de mudanças entre os membros que 

compõem o time. 

Essas pontas são gerenciadas pelo "TBWS" que por sua vez delega objetivos e 

metas para cada Ponta que representada por membros do time como 

facilitadores de Custo, Qualidade, Produtividade, Segurança & HouseKeenping 

e Desenvolvimento Pessoal, com total de 30 Times na área da fabril.  

 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como resultado desenvolvemos uma estrutura auto gerenciável, incentivando o 

envolvimento das pessoas a trabalharem em time, atribuindo responsabilidades 

com autonomia aos times vinculando os objetivos definidos pelos clientes com 

metas visivelmente medidas para serem atingidas, incentivando a criação de 

projetos de melhoria baseados nos objetivos definidos pela empresa. 
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