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OBJECTIVOSOBJECTIVOS

O Ciclo de Formação e Treino em Melhoria Contínua e Metodologias de Resolução deCiclo de Formação e Treino em Melhoria Contínua e Metodologias de Resolução de
ProblemasProblemas irá abordar os temas da melhoria contínua dos processos e a resolução de problemas à
luz  da  Qualidade,  segundo  metodologias  principalmente  desenvolvidos  no  âmbito  da  indústria
automóvel,  nomeadamente pela  Ford Motor Company e pela  Toyota,  bem como as metodologias
clássicas de resolução de problemas desenvolvidas noutros contextos.

Destaca-se no ciclo o terceiro curso que contempla a metodologia de resolução de problemas em
equipa – Global 8D da Ford Motor Company, também conhecido por TOPS – Team Oriented Problem
Solving.

QUEM DEVERÁ PARTICIPARQUEM DEVERÁ PARTICIPAR
 Directores  e  Responsáveis  das  áreas  da  Qualidade,  Operações,  Produção,  Manutenção  e

Comercial

 Engenheiros da qualidade, de processo, de produção e de investigação e desenvolvimento

 Gestores de produto

 Técnicos da qualidade, produção, manutenção

 Agentes Lean

 Qualquer  pessoa  que  deseje  aprender  ou  melhorar  os  seus  conhecimentos  nas  matérias
versadas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICOCONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 O  Ciclo  de  Formação  e  Treino  em  Melhoria  Contínua  e  Metodologias  deCiclo  de  Formação  e  Treino  em  Melhoria  Contínua  e  Metodologias  de
Resolução  de  ProblemasResolução  de  Problemas está  estruturado  em  três  cursos,  um  dedicado  à  melhoria
contínua, outro focando uma abordagem genérica à resolução de problemas e às metodologias
clássicas e um terceiro dedicado às metodologias avançadas de resolução de problemas.

 Em todos os cursos, acompanhando as matérias teóricas, são dados exemplos e realizados
exercícios de aplicação.

 São também facultadas referências a bibliografia e  sites e fornecida documentação de apoio
(apresentações, livros e artigos). 

 A estrutura e o programa dos três cursos são os seguintes:

Partes do Curso de
Formação e Treino

Programa
Duração
(horas)

AA – Kaizen – Melhoria 
contínua

Inovação e melhoria
Melhoria contínua
O “bombeirismo” e a melhoria contínua
PDCA e SDCA – Ciclos de Shewart-Deming
Origens, definição, objectivos, aplicação e tipos de Kaizen
O conceito Gemba e o Gemba Kaizen
Desenvolvimento do Kaizen
O Kaizen de melhoria contínua
O acontecimento Kaizen
O papel do Facilitador Kaizen
Ferramentas de apoio ao Kaizen
Obstáculos e benefícios do Kaizen

12

BB – Metodologias 
clássicas de 
resolução de 

O que é um problema?
As causas dos problemas
Os problemas podem estar escondidos

12



Ciclo de Formação e Treino em Melhoria Contínua
e Metodologias de Resolução de Problemas

PROGRAMA

2

 
problemas Cultura de resolução de problemas

Metodologias aplicadas na área empresarial
Modelo de Polya (4 etapas)
Modelo das 6 Etapas
Modelo Toyota de Resolução de Problemas em 8 Etapas
Ferramentas de apoio à resolução de problemas
As 7 ferramentas clássicas da Qualidade
As 7 ferramentas de gestão
Brainstorming
5W+1H e 3W+2H
5 Porquês (5Whys - Why-Why analysis)

CC - Resolução avançada
de problemas – 
Global8D e TRIZ

As metodologias avançadas de resolução de problemas
Problemas – definição e tipos
O que é a metodologia 8D – G8G?
Conceitos chave
As 8 disciplinas
D0 – Preparar o G8D
D1 – Criar a equipa
D2 – Descrever e definir o problema
D3 – Desenvolver as acções de contenção interinas (ACI)
D4 – Determinar e verificar as causas raiz nos pontos de 
fuga
D5 – Escolher e verificar as acções correctivas permanentes 
(ACP)
D6 – Implementar as ACP
D7 – Prevenir a recorrência
D8 – Reconhecer a equipe e as contribuições individuais
As ferramentas de apoio à G8D
A metodologia TRIZ - Teoria da Resolução Inventiva de 
Problemas

21

 1ª MÓDULO :  MELHORIA CONTÍNUA KAIZEN

Local, duração e datas: SERS- Sindicato dos Engenheiros - Av. Guerra Junqueiro 30, 1º esq Lisboa,
dias 15, 16, 17 e 18 de novembro das 18,30h às 21,30h.

Programa: Inovação e melhoria, Melhoria contínua, o "bombeirismo" e a melhoria contínua, PDCA e
SDCA-ciclos de Shewart-Deming, Os conceitos de  Gemba e  Kaizen, Desenvolvimento do Kaizen, O
papel do facilitador Kaizen, Ferramentas de apoio ao Kaizen, Obstáculos e benefícios do Kaizen.

Formador:  Eng.  José  Pedro  Rodrigues  da  Silva,  consultor  e  formador  (ver  CV  detalhado  em
www.sers.pt), jparsilva@sapo.pt

Comparticipação: sócios 70 €, não sócios 90€, estudantes 50€  

Inscrições e pagamento: Através dos telefones 218 473 059, 966 051 110 ou engenheiro@sers.pt, 
indicando as suas referências: Nome completo, telefone, e-mail e NIF. O pagamento será feito para o
IBAN: PT 50 0033 0000 0078 0132 0710 7.

Documentação  e  apoio  técnico:  Será  fornecida  uma  ampla  documentação e  a  indicação  de uma
biblioteca de livros e artigos sobre o tema e outras fontes de pesquisa., bem como um diploma atestando
a frequência.

mailto:engenheiro@sers.pt
mailto:jparsilva@sapo.pt
http://www.sers.pt/
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Melhores cumprimentos

O Diretor de formação


