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MARTINS, Vagner Gomes. Kaizen como método de melhoria continua nas 
indústrias. 2018. 26 pag. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Engenharia de Produção) – Universidade Pitágoras Unopar, Londrina, 2018. 
 

RESUMO 

 
Com o crescimento da competitividade no mercado o uso de ferramentas e 
metodologias que proporcione redução de custo, maior organização no trabalho e 
produtividade é cada vez mais procurada. O Kaizen é um exemplo dessas 
metodologias, com sua origem no Japão foi desenvolvido e utilizado inicialmente na 
empresa Toyota para otimizar o uso dos recursos da empresa em meio o cenário 
pós-guerra, onde a economia do pais passou por varias dificuldades devido a 
escassez de recursos e condições de trabalho nada favoráveis imposta após a 
invasão norte americana, quando implementado unificou varias ferramentas de 
melhoria continua que permitiram organizar as tarefas reduzindo os desperdícios na 
produção, tornando processos mais eficientes na qualidade e produtividade, 
refletindo na competitividade da organização. A metodologia aplicada nesse trabalho 
foi baseada em revisões bibliográficas de artigos científicos, livros e sites 
relacionados ao tema com a finalidade de responder se é possível aplicar a 
metodologia Kaizen independente da cultura do país a fim de melhorar a 
competitividade já que a metodologia foi desenvolvida na cultura do Japão.  
 
Palavras-chave: Kaizen; Melhoria continua; Desperdícios; Competitividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTINS, Vagner Gomes. Kaizen as a method of continuous improvement in 
industries. 2018. 26 pag. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Engenharia de Produção) – Universidade Pitágoras Unopar, Londrina, 2018. 
 

ABSTRACT 

With the growth of competitiveness in the market the use of tools and methodologies 
that provide cost reduction, greater organization at work and productivity is 
increasingly sought. The Kaizen is an example of these methodologies, with its origin 
in Japan was developed and used initially in the company Toyota to optimize the use 
of the company's resources amid the post-war scenario, where the economy of the 
country passed on through several difficulties due to Scarcity of resources and 
unfavourable working conditions imposed after the North American invasion, when 
implemented unified several continuous improvement tools that allowed organizing 
tasks reducing waste in production, making More efficient processes in quality and 
productivity, reflecting the competitiveness of the organization. The methodology 
applied in this work was based on bibliographical reviews of scientific articles, books 
and sites related to the theme in order to respond if it is possible to apply the Kaizen 
Methodology independent of the country's culture in order to improve 
competitiveness as the methodology was developed in the culture of Japan. 
 
Key-words: Kaizen; Continuous improvement; waste; competitiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido batalhas no mundo corporativo empresas buscavam cada vez mais 

aumentar sua participação de mercado, essa competição acirrada gerou a 

necessidade de utilizar ferramentas que aumentem o valor agregado em seu 

produto, e para isso após a segunda Guerra Mundial o Japão tentava reerguer-se, 

sem condições de produzir para aumentar a economia o governo junto com 

administradores começaram um programa de estudos na área da administração 

clássica. 

Juntamente com grandes empresas do País, ferramentas como o método 

Kaizen de melhoria continua foi desenvolvido com o propósito de conquistar seus 

objetivos e se posicionar bem no mercado, entre as empresas se destacou a Toyota 

com o compromisso de elevar constantemente os padrões de confiança, 

credibilidade e satisfação do cliente com inovações com o espírito do Kaizen.  

O Kaizen é um método que surgiu na cultura do Japão após a segunda guerra 

mundial que se utiliza de poucos recursos financeiros para melhorar tanto a 

organização ou o individuo, podendo ser aplicado em casa ou no trabalho, ou seja, 

no dia a dia de qualquer pessoa ou empresa, por ser um método da cultura japonesa 

será possível aplicar em qualquer indústria independente da sua cultura local com o 

propósito de adquirir vantagem competitiva? Quando aplicado quais são os 

benefícios alcançados? 

Este estudo pretende demonstrar por meio de pesquisa bibliográfica a 

importância em aplicar o método Kaizen nas indústrias, a fim de adquirir vantagem 

competitiva sem a utilização de grandes investimentos, os objetivos são analisar o 

método Kaizen e os principais conceitos em que se apoia abordar a forma em que é 

aplicado nas indústrias possibilitando então descrever os resultados efetivos que a 

metodologia pode proporcionar.  

A metodologia aplicada nesse trabalho foi baseada em revisões bibliográficas 

de artigos científicos, livros e sites relacionados ao tema, a pesquisa descritiva foi 

realizada utilizando preferencialmente publicações do ano de 2008 até 2018. As 

palavras chave utilizadas na busca dos sites e artigos científicos foram: Metodologia 

Kaizen, melhoria continua, eliminar desperdícios, kaizen e competitividade. 
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2 KAIZEN PRINCIPAIS CONCEITOS E FERRAMENTAS 

 

Segundo Oliani, Paschoalino e Oliveira (2016) para entender a origem das 

ferramentas de melhoria continua é necessário abordar o tema sobre produção, a 

produção são atividades que transformam um determinado material tangível com a 

finalidade de agregar valor e possuir maior utilidade a quem vai utilizar ou adquiri-lo, 

com o aumento da produção surgiu à necessidade de padronização. 

Junto a isso também surgiu os defeitos ocasionados pela falta de controle dos 

produtos produzidos sendo necessário a criação de controle de qualidade, essas 

ferramentas somente identificavam os erros e ajudavam na tomada de decisão, mas 

não otimizavam o processo, então surgiram as primeiras necessidades de aplicação 

das ferramentas de melhorias (PASCHOALINO, OLIANI, OLIVEIRA, 2016).  

Durante a revolução industrial onde foi substituído o trabalho manual por 

maquinas no século XIX surgiu a procura por métodos de trabalho e processos de 

produção com o propósito de aumentar a produtividade, mas com o menor custo 

possível esses estudos eram conduzidos por Frederick W Taylor considerado o pai 

da administração cientifica, foi então que na década de 1910 foi criada a primeira 

linha de montagem seriada de Henry Ford, marcando uma revolução nos métodos 

existentes com a produção de grandes volumes e mantendo padrões de produção 

em massa. 

O sistema de produção em massa foi referência para vários países durante 

décadas, porem após a derrota do Japão na segunda Guerra Mundial era uma 

época difícil para as indústrias japonesas, aonde tinha uma produtividade muito 

baixa e uma enorme falta de recursos, o que naturalmente a impedia de adotar o 

modelo da produção em massa, desenvolvido por Frederick Taylor e Henry Ford.  

O presidente da empresa Toyota Motor Company, Kishiro Toyoda, desafiou 

seus colaboradores com uma meta de três anos para alcançar a produtividade dos 

americanos, caso contrario, segundo Kishiro a indústria japonesa não sobreviveria, o 

engenheiro mecânico Taiichi Ohno e Shigeo Shingo, analisaram a linha do tempo, 

do momento em que o cliente entregava o pedido até o ponto em que recebia o 

dinheiro, entenderam que reduzindo esse tempo com a eliminação dos desperdícios 

que não agregavam valor, permitiria atingir suas metas aumentando o desempenho 

(MASSAKI IMAI, 2014). 
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Assim nasceu o Sistema Toyota de Produção (STP), também conhecido 

como Just-in-time ou Sistema de Produção Enxuta, cujos conceitos, podem-se citar 

o Kaizen, palavra de origem japonesa que significa “melhoria continua”, um dos 

principais conceitos que surgiu junto com a necessidade de redução de desperdício. 

(MASSAKI IMAI, 2014).  

Kaizen foi desenvolvido pelo engenheiro Taichi Ohno, e tem como significado 

aprimoramento contínuo analisado dentro do Gemba (termo japonês que significa 

“local real”), onde todo o verdadeiro valor é criado. É uma metodologia onde espera 

alcançar melhorias rápidas, após todo o mapeamento do fluxo de valor, realizados 

por diferentes departamentos dentro da empresa, para que nunca falte nenhum 

detalhe que possa ser peça chave no fluxo (WERKEMA, 2011). 

2.1 PRINCIPAIS FERRAMENTAS UTILIZADAS NO KAIZEN 

Segundo Ortiz (2010) o Kaizen pode ser confundido com produção enxuta, 

mas na verdade ele é parte dela, pode ser aplicado nas empresas junto com varias 

ferramentas de melhorias, as comumente utilizadas são: Programa 5s, trabalho 

padronizado, redução de tempo de setup e troca de ferramentas, kanban, qualidade 

na fonte, manutenção produtiva total (TPM) e (PDCA). 

2.1.1 Programa 5s 

O Programa 5S é uma metodologia de organização para sustentar um 

ambiente produtivo mudando as práticas organizacionais, consistem em cinco 

sensos que se origina das palavras japonesas, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e 

Shitsuke. Seiri (descarte), retirar o que é desnecessário da área de trabalho, Seiton 

(organização), identificar o que é necessário para facilitar sua localização, Seiso 

(limpeza), manter o ambiente de trabalho limpo, Seiketsu (padronização), manter o 

trabalho visual consistente, Shitsuke (manter), manter as melhorias realizadas 

(MARTINS H; MARTINS F; FERREIRA, 2016). 
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2.1.2 Trabalho padronizado 

Segundo Mariz e Picchi (2013) o trabalho padronizado é aplicado no sistema 

produtivo, onde todos devem ter suas responsabilidades bem definidas, distribuição 

de trabalho não deve sobrecarregar nenhum individuo, para manter um padrão de 

trabalho pode-se utilizar de instruções de trabalho, procedimentos operacionais e de 

limpeza. 

2.1.3 Redução do tempo de setup 

A redução do tempo de setup e troca de ferramentas é utilizado para reduzir o 

tempo de troca que por definição não agrega valor ao processo, gerando custo extra 

para sua realização, o cliente não esta disposto a pagar por esse tempo extra para 

sua execução, sendo de extrema importância a sua redução (ORTIZ, 2010). 

2.1.4 Kanban 

O kanban é uma ferramenta para identificação visual de reposição de 

materiais que incorpora toda fabrica, coordenando transações de materiais e 

componentes utilizando cartões, contêineres e instruções para puxar a produção, 

ajudam a eliminar o excesso de estoque mostrando o que, quando e quanto produzir 

(ALVARES at al., 2017). 

2.1.5 Qualidade na fonte 

A qualidade na fonte é uma ferramenta que pode ser aplicada com o objetivo 

de reconhecimento dos erros, antes que virem defeitos, fazendo verificações de 

entradas e saídas com uma frequência razoável para garantir a qualidade, é 

necessário desenvolvimento de uma cultura pró ativa (KOSAKA, 2009). 

2.1.6 Manutenção produtiva total (TPM) 

A (TPM) Total Productive Maintenance, que traduzida para o português, 

refere-se à manutenção produtiva total, é uma abordagem da manutenção agindo 

preventivamente nas máquinas e equipamentos, incluindo três níveis, o primeiro é 
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destinado ao operador, que deve realizar tarefas de limpeza e conservação do 

equipamento verificando níveis de fluidos, temperatura e potência. O segundo é para 

equipe de manutenção, realizado com pouca frequência, requer desmontagem e 

algumas vezes é preciso realizar reparos e trocas de peças. O terceiro é destinado 

ao fabricante, realizado uma ou duas vezes no ano, são aplicados para garantir um 

bom funcionamento do equipamento e ganho de produtividade (ORTIZ, 2010). 

2.1.7 Pdca: PLAN, DO, CHECK, ACTION  

Plan (Planejar) significa determinar uma meta para a melhoria e criar planos 

de ação para atingir a meta; Do (Fazer) significa colocar o plano de ação em pratica; 

Check (Verificar) significa verificar se o plano de ação alcançou a melhoria definida 

como meta; e Action (Agir) aplicar e padronizar os novos procedimentos caso 

sucesso, estabelecer metas para as novas melhorias (WERKEMA, 2014).        

Os Governos do Japão junto com administradores na década de 50 utilizaram 

a metodologia Kaizen em conjunto com as ferramentas citadas anteriormente para 

melhorar a economia pós-guerra impulsionando a qualidade e os processos 

produtivos, um dos principais propulsores do Kaizen foi Imai Masaaki, fundador do 

Kaizen Institute Consulting Group (KICG) na Suíça em 1985, treinando gestores em 

mais de trinta países com reconhecimento mundial (ALVARES et al., 2017). 
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3  COMO KAIZEN É APLICADO NAS INDÚSTRIAS 

 

Segundo Oliani, Paschoalino e Oliveira (2016) o Kaizen pode ser aplicado nas 

indústrias em três segmentos: 

Kaizen para a administração, com a criação de equipes de projeto para 

trabalho em grupo tem os objetivos de resolver problemas multifuncionais, envolve 

pessoas de diferentes departamentos da empresa, orientado para melhorar 

processos, planejamento e controle, organização, tomada de decisão e sistemas de 

informação. 

Kaizen para o grupo tem enfoque temporário ou permanente, quando 

permanente é necessário utilizar o ciclo PDCA, o grupo deve identificar áreas com 

problemas e encontrar suas causas e implantar novos padrões e medidas em novos 

procedimentos, quando temporário o grupo é direcionado para resolver tarefas 

especificas normalmente com treinamento em ferramentas estatísticas e analíticas, 

alcançando o objetivo o grupo é desfeito.  

Kaizen para a pessoa: o colaborador oferece sugestões para o trabalho, o 

trabalho é realizado com mais empenho devido o próprio colaborador ter sugerido a 

melhoria adquirindo uma atitude positiva em relação às mudanças no modo em que 

trabalha, esse segmento é orientado para o colaborador vai abordar tudo que pode 

trazer maior confiança conforto e segurança pessoal para melhorar o desempenho 

pessoal. 

Segundo Werkema (2011) é necessário seguir as seguintes diretrizes para a 

condução do Kaizen, durante o evento deve haver dedicação total dos envolvidos, é 

necessário que o escopo do projeto seja definido antes e de forma precisa, para que 

no evento o grupo foque nas ações a serem tomadas e resultados esperados, dados 

para que seja possível montar o fluxo devem ser coletados antes do evento, as 

ações devem ser implementadas imediatamente para que não fuja do tempo e 

acabe sendo esquecidas. 

O evento Kaizen pode ser utilizado quando os envolvidos terem acesso total 

às áreas de empresa para analisar qualquer ocorrência que venha surgir, o escopo 

definido e compreendido, fontes de desperdício óbvias devem ser identificadas. 

(ORTIZ, 2010). 
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Segundo Massaki Imai (2014) existem sete desperdícios classificados por 

Taichi Ohno a palavra muda em japonês significa “lixo”, mas seu significado é mais 

profundo, no trabalho executado com uma serie de processos ou etapas que 

começam com as matérias primas e insumos e termina em um produto ou serviço 

final, em todos esses processos é adicionado um valor ao produto ou serviço para 

seguir para a próxima etapa ou processo. 

Em algumas atividades durante a execução do trabalho também são 

realizadas varias que não agregam valor, que foi classificada como sete categorias 

do muda mais conhecidos como sete desperdícios apresentados a seguir: 

Muda de produtos defeituosos, ocorrem por falhas na operação do processo  

e matérias-primas, sendo assim, os produtos defeituosos interrompem a produção 

então se tem duas opções descartar a peça ou retrabalhar, por consequência tem 

seu custo de produção elevado. Métodos de controle de qualidade podem ser 

utilizados para evitar.  

Muda de estoque, esta perda está ligada com o excesso de matérias-primas, 

produto semiacabado e acabado afetando o capital da empresa fazendo que ela 

fique com um alto nível de estoque, ou seja, “dinheiro parado”. Normalmente ocorre 

pela falta de compromisso com os fornecedores, não conseguindo entregar no prazo 

acordado, ou por alguma falha no sistema de estoque, aumentando o custo da 

operação, ocupando espaço e exigindo mais equipamentos e instalações.  

Muda de superprodução, ocorre normalmente pela falta de coordenação entre 

demanda e produção e instruções pouco claras dos processos. É considerado o 

maior desperdício das empresas, pois proporciona as pessoas uma falsa sensação 

de segurança ajudando a encobrir problemas e informações sendo considerado 

como fonte para as outras perdas pela má utilização dos seus recursos, acarretando 

no excesso de estoque.  

Muda de espera, o tempo de espera pode ser de pessoas aguardando pelo 

equipamento para finalizar o trabalho ou por uma atividade , espera por reparos com 

linhas de produção parada aguardando por peças, máquinas paradas esperando 

troca de material. O Kanban é uma boa ferramenta para minimizar os tempos de 

espera, por puxar a produção.  
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Muda de movimento, está relacionado com o excesso de movimento para 

realizar uma operação, ocasionados pela má elaboração de layouts, obstáculos no 

caminho que fazem com que o operador tenha que se desviar para chegar ao seu 

destino.  

Muda de transporte, consiste na movimentação de materiais desnecessários. 

As equipes devem estar próximas umas das outras as de suporte e a de trabalho, 

para que deslocamentos desnecessários sejam evitados, gerando desperdícios e 

aumento no custo de transporte e um tempo maior para execução da atividade.   

Muda de processamento, são os processamentos que ocorrem dentro da 

fábrica, porém são desnecessários para o bom desempenho da mesma. É a 

utilização de máquinas e equipamentos de forma inadequada nas operações 

esforços redundante não agregam valor ao serviço ou produto, pelo contrario só 

aumentam o custo final dos mesmos. (MASSAKI IMAI, 2014). 

Alguns autores citam sete desperdícios identificados por Taichi Ohno, 

entretanto é encontrado também menções ao oitavo desperdício. Que está ligado 

com a má utilização do capital humano, onde se acredita não utilizar 

adequadamente e completamente a capacidade e criatividade das pessoas no 

processo. Dar a devida atenção aos funcionários trará resultados positivos tanto 

para o processo quanto para os colaboradores em si (LIKER, 2005). 

Segundo Ortiz o kaizen tem uma finalidade simples de diminuir ou eliminar os 

desperdícios classificados anteriormente por Imai Massaki, porque não existe um 

local de trabalho totalmente sem desperdícios, frequentemente empresas tem uma 

ideia equivocada acreditando em critérios definíveis de inicio e fim, presume que a 

aplicação das ferramentas de melhorias do programa tem direção e caminhos claros, 

com essa mentalidade a probabilidade de fracasso é alta. 

Ainda de acordo com Ortiz (2010) por não ter critérios definidos não significa 

que não é possível estabelecer metas, definir objetivos, reduzir desperdícios, 

melhoria da entrega dentro do prazo, diminuição de estoque, e sim quer dizer que 

não poderá adotar praticas de uma organização e aplicar em outra e esperar que 

tenha os mesmos resultados, portanto o Kaizen pode ser aplicado em conjunto com 

outras ferramentas de melhoria de acordo com a necessidade de cada empresa 

denominado Evento Kaizen. 

O evento Kaizen é baseado em projeto por ser estruturado em relação ao 

tempo, onde admite positivamente o efeito de “impacto e admiração” no 
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desempenho da empresa, mas o que vai manter a continuidade e entusiasmo 

testando a capacidade da empresa é identificar as oportunidades de eliminar os 

desperdícios entre os eventos Kaizen (ORTIZ, 2010). 

A primeira etapa para realização do Kaizen deve acontecer antes mesmo de 

ser iniciado, aprendizado nas ferramentas utilizadas no Kaizen, é difícil ter o domínio 

do processo sem guia, então para aplicar o Kaizen é importante a participação de 

uma pessoa que já tenha participado anteriormente de um processo Kaizen assim 

fica mais fácil a conscientização do aprendizado (LARAIA; MOODY e HALL, 2009). 

Quando se fala em compartilhar experiências e informações todos pensam 

que somente casos de sucesso devem ser compartilhados, mas na verdade também 

é muito importante que seja compartilhado o fracasso, pois é possível aprender e 

evitar erros cometidos, preferencialmente a gerência deve realizar o papel de líder 

do Kaizen em recursos de processos, treinamento e educação e realizar 

benchmarking com gerentes de outras empresas e trazendo experiências sobre o 

Kaizen. (LARAIA; MOODY e HALL, 2009). 

Segundo Massaki Imai (2014) a gestão tem duas funções principais a 

manutenção e melhoria, a manutenção no contexto do Kaizen, são as atividades 

voltadas para manutenção dos padrões tecnológicos, gerenciais e operacionais 

atuais e por meio de treinamentos e disciplina dando suporte a esses padrões, 

realiza tarefas para todos seguir os procedimento operacionais padrão (POPs).  

A função de melhoria é atividade para elevar o padrão e pode ser dividida em 

inovação e Kaizen, onde Kaizen vai significar nesse contexto, pequenas melhorias 

com resultados de esforços contínuos, já a inovação é uma melhoria drástica, 

resultado de um grande investimento em equipamentos novos ou recursos em 

tecnologia que é utilizado, e com alto custo, quando os gestores são impacientes e 

subestimam os benefícios que o Kaizen pode proporcionar em longo prazo 

(MASSAKI IMAI, 2014). 

Ainda de acordo com Massaki Imai (2014) além de direcionar a gestão com 

as duas funções o Kaizen também vai estimular o pensamento orientado por 

processo porque todo processo deve ser melhorado para melhorar os resultados 

previstos, abordagem por processo deve ser aplicada juntamente com varias 

estratégias Kaizen, Ciclo (PDCA), Gestão da Qualidade Total (TQM), Qualidade 

custo e entrega (QCD), Justin Time (JIT), Manutenção produtiva total (TPM). 
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Como o Kaizen trata de melhoria, a principal meta da estratégia é saber quais 

atividades do negócio que vai precisar de melhoria. A resposta a essa pergunta é 

qualidade, custo e entrega (QCD) isto significa que qualidade não só dos produtos 

acabados, mas também dos processos, custo refere-se ao custo total de concepção, 

produção, venda e manutenção do produto ou serviço, quando atendidas essas três 

condições os clientes ficaram satisfeitos, desse modo acontece a união entre os 

departamentos como, pesquisa e desenvolvimento, produção, engenharia, vendas e 

serviço pós-vendas (MASSAKI IMAI, 2014). 
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4 ERROS E ACERTOS AO APLICAR O KAIZEN E OS PRINCIPAIS BENEFICIOS 

ALCANÇADOS 

 

De acordo com Ortiz (2010) para aplicar o Kaizen é necessário que os 

objetivos estejam bem definidos e muito bem estruturados de acordo com as 

necessidades da empresa, também é necessário investir tempo no evento que 

deverá ser usado com muita dedicação, mas nem sempre isso acontece, são quatro 

erros mais cometidos no planejamento e na condução do evento que são descritos a 

seguir. 

Falta de planejamento, devido alguns ensinamentos iniciais sobre o Kaizen 

alguns instrutores e consultores não ressaltavam a necessidade de pré-

planejamento ocasionando o despreparo do líder, que iniciava o evento fazendo 

treinamento e analise do dia com pouca preparação e isto afetava muito 

negativamente o evento. 

Má escolha da equipe, cada Evento será com uma equipe diferente para 

envolver todas as pessoas da empresa, então um grande erro cometido é não 

escolher pessoas da linha de produção, elas são pessoas que tem um grande 

conhecimento do processo e do produto, os grupos do evento deverá ser escolhido 

de forma diversificada de varias áreas como Engenharia, Administração, Operação 

de maquina, Auxiliar, Manutenção e assim favorecer as sugestões de melhorias. 

Falta de comunicação, um grande erro cometido nas organizações é a falta 

de comunicação, para evitar que ocorra é necessário criar um cronograma e 

comunicar a todos sobre as datas da realização do evento, quantas pessoas vão 

participar e as equipes montadas para o kaizen e comunicar a importância da 

participação de todos deixando bem claro que se trata de uma cultura empresarial.  

Falta de objetivo, o foco principal de um kaizen empresarial tem como base 

realizar e manter melhorias, sendo assim as equipes que vão realizar o Kaizen 

precisam de objetivos claros por parte da empresa, são três norteadores que devem 

ser seguidos para satisfazer o cliente custo, qualidade e entrega se a empresa 

estiver satisfazendo esses parâmetros provavelmente ela está no caminho certo 

(Ortiz, 2010). 

Segundo Martins e Laugenini (2005) são varias forças que agem ao contrario 

do Kaizen, atuando como um verdadeiro balde de agua fria nas tentativas de 

melhoria propostas pelo programa, desmotivando as pessoas que querem mudar 
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para melhor, de acordo com o autor alguns comportamentos culturais que esfriam as 

ações são comentários do tipo, mesmo que a gente não faça já sei os resultados, 

não sou responsável por isso, isso é bom senso e não melhoria. 

De acordo com Massaki Imai (2014) para combater o comodismo citado 

anteriormente são sugeridas 10 ações citadas a seguir: 

Devem descartar o pensamento tradicional rígido sobre a produção; não 

pense no motivo porque não pode ser feito e sim como fazer; comece a questionar 

as praticas utilizadas e não use desculpas; faça imediatamente mesmo que for 

apenas 50% não procure a perfeição; corrija os erros imediatamente; não gaste 

dinheiro com kaizen; quando se confronta a dificuldade a sabedoria aparece; por 

cinco vezes pergunte por que e busque a causa raiz; procure a sabedoria de dez 

pessoas e não o conhecimento de uma só; lembre-se que com kaizen são infinitas 

as oportunidades (MASSAKI IMAI, 2014). 

As pessoas ficam presas em seus velhos hábitos de trabalho, quando o 

Kaizen é implementado pela primeira vez, existe uma forte resistência psicológica 

que precisa ser superada as dez regras citadas anteriormente são aplicadas pela 

gestão para facilitar a implementação (MASSAKI IMAI, 2014). 

Para implementar um projeto Kaizen bem estruturado, é necessário 

movimentar as pessoas da sua zona de conforto alterando o clima organizacional da 

empresa, somente desta forma será possível produzir resultados satisfatórios, para 

mudanças realizadas por colaboradores locais pode ser difícil de ser sustentadas, 

mas quando se trata de uma imposição por parte de uma pessoa externa ao 

processo aumenta muito a complexidade e a dificuldade torna-se muito maior 

(LARAIA; MOODY e HALL, 2009). 

De acordo com Massaki Imai (2014) como forma de orientação ao individuo 

deve se implementar como parte integrante do Kaizen um sistema de sugestões que 

terá a função de despertar o interesse dos funcionários pelo Kaizen, incentivando a 

dar sugestões e desenvolvendo os funcionários com o espirito Kaizen e 

autodisciplina que é o seu principal objetivo sem esperar receber grandes benefícios 

financeiros pelas sugestões realizadas durante o evento. 

Segundo Costa Junior (2008) o tempo é o grande vilão de algumas 

organizações que não evoluem na velocidade desejada, devido a isso que boas 

ideias devem ser implementadas imediatamente, pois poderá significar enormes 



 21 

ganhos em economias de processo redução de desperdício e aumento de 

produtividade. 

Segundo Werkema (2012) o evento Kaizen tem a duração de três a cinco 

dias, o escopo do projeto deve ser definido anteriormente por um líder, pois a equipe 

não dispõe de tempo para readequações de objetivos e limites para o trabalho, as 

ações geradas durante o evento devem ser implementadas imediatamente ou no 

prazo máximo de vinte dias se necessário prazo maior não deve entrar no Kaizen. 

De acordo com Massaki Imai (2014) a maioria das empresas adota a filosofia 

Kaizen de forma errada, não sendo capaz de construir uma infraestrutura 

necessária, então esperar até que a infraestrutura esteja completa e que todos 

tenham realizado as transformações para observar as melhorias é um erro, as 

pessoas podem começar a mudar o comportamento e noções assim que começam a 

trabalhar no Kaizen. 

Para isso a empresa não deve apenas captar ideias e transformar em 

melhoria continua, também é necessário que incentive a criação de novas ideias 

para alcançar um ambiente de trabalho melhor, assim a organização terá seus 

colaboradores como um de seus maiores bens (COSTA JUNIOR, 2008). 

Para identificar os problemas e implantar uma cultura de melhoria não existe 

uma receita de bolo para seguir, os gestores devem conhecer princípios 

fundamentais já citados anteriormente neste trabalho como, eliminar o Muda, 5s, 

gestão visual, padronização e principalmente a ciclo PDCA que vai manter o Kaizen 

em funcionamento continuo e utilizar as demais ferramentas como apoio (MASSAKI 

IMAI, 2014). 

De acordo com Massaki Imai (2014) ainda que não exista uma receita, o autor 

descreve sete atividades que devem ser realizadas simultaneamente para eliminar o 

excesso de uso dos recursos que é considerado um desperdício e com sua 

eliminação ocasionara a redução de custo citados a seguir: 

Melhorar a qualidade, a qualidade a que se refere é a do processo de trabalho 

dos gestores e funcionários, onde melhorar a qualidade vai significar em menos 

erros, menos retrabalho, menos refugo, tempo menor de execução e redução de uso 

dos recursos, neste contexto refere-se principalmente em gerenciamento de homem, 

ou seja, atividade do trabalhador. 

Melhorar a produtividade, para melhorar é necessário utilizar menos entradas 

para produzir as mesmas saídas ou aumentar as saídas com o mesmo nível de 
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entradas nesse contexto entrada significa recursos humanos, materiais e serviços 

públicos e saídas significa itens como produto, rendimento, produto e valor agregado 

para isso se aplica reduzir o numero de funcionários na linha diminuindo custo e a 

probabilidade de falhas melhorando a qualidade. 

Diminuir o inventario, o inventario prolonga o tempo de execução da produção 

e ocupa espaço, cria a necessidade de transporte e armazenamento e também 

consome ativos financeiros, produtos parados não agregam valor e acabam 

perdendo a qualidade podendo inclusive se tornar obsoletos devido a mudanças no 

mercado. 

Reduzir a linha de produção, durante a fabricação linhas de produção 

extensas necessita de mais pessoas, um tempo maior de execução e mais trabalho 

continuo, mais pessoas significa probabilidade maior de erros que resultam em 

problemas de qualidade.  

Limitar o tempo de parada dos equipamentos, a interrupção da produção 

pode ser causada por maquinas que apresentam defeito exigindo trabalho continuo 

adicional e esforços de reparação complementar, a qualidade também pode ser 

prejudicada ou um aumento de custo na operação devido funcionário contratado 

sem a formação necessária gerando atrasos na operação do equipamento. 

Reduzir o espaço, muitas empresas usam quatro vezes mais espaço, o dobro 

de pessoas e dez vezes mais tempo de processamento do qual realmente precisam 

algumas melhorias citadas anteriormente contribuem para redução de espaço como, 

redução de estoque e linha de produção. 

Reduzir o tempo de atravessamento, o tempo de execução é iniciado a partir 

do momento em que a empresa paga pela matéria prima e vai terminar quando 

recebe o pagamento do cliente por seus produtos vendido sendo assim o tempo de 

atravessamento representa o valor do dinheiro e reduzindo esse tempo significa 

valorização dos recursos e melhor utilização e uma flexibilidade maior no 

atendimento nas necessidades dos clientes (MASSAKI IMAI, 2014). 

Marchwinski e Shook (2007) definem o Kaizen como a ferramenta de melhoria 

contínua de um fluxo completo de valor ou de um processo individual, a fim de se 

criar mais valor com menos desperdício, eliminando-se atividades que não agregam 

valor e focando nas atividades que agregam valor. 

Um fluxo de valor são todas as ações que agregam valor ou não, necessários 

para trazer um produto por todos os fluxos essenciais, o mapeamento desse fluxo é 
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uma ferramenta que ajuda a enxergar e entender o fluxo de materiais e de 

informações na medida em que o produto segue seu fluxo desde a matéria prima até 

o consumidor e direciona as melhorias para eliminar os desperdícios para o fluxo 

que realmente contribui para um melhor desempenho (ROTHER; SHOOK, 2012). 

Segundo Rother e Shook (2012) é necessário que tenha uma pessoa 

responsável por todo esse fluxo de valor que será o gerente de fluxo, capaz de 

enxergar além das fronteiras e que faça as coisas acontecerem, sugere-se que seja 

uma pessoa que reporte para o cargo de maior influencia da organização para que 

tenha poder necessário para fazer as mudanças acontecerem. 

São muitos os resultados esperados a partir da aplicação do método Kaizen 

em uma organização, toda empresa deseja estar com a melhoria continua em pleno 

desenvolvimento, pois significa que esta evoluindo seus processos internos e 

prontos para atingir os resultados gradativamente (COSTA JUNIOR, 2008). 

Segundo Paniago (2008) foi realizado no ano de 2008 uma pesquisa por 

levantamento amostral de caráter exploratório com a finalidade de identificar 

resultados obtidos através da implantação da metodologia Kaizen em onze 

empresas de manufatura de autopeças no Brasil. 

De acordo com Paniago (2008) dentre onze empresas que foram pesquisadas 

cinco empresas obtiveram resultados financeiros de um a três por cento em seu 

faturamento e o restante das empresas com ganhos abaixo de um por cento, com 

um mercado acirrado e os preços fortemente condicionados esse foi um resultado 

expressivo das empresas de autopeças que implementaram a metodologia. 

Após a implementação das ferramentas para eliminar os desperdícios foi 

possível reduzir e eliminar perdas melhorando o custo do produto, por menores que 

possa ser os ganhos obtidos da aplicação da metodologia Kaizen é valido, e 

também todo esforço necessário para a mudança de cultura, ainda que a margem de 

lucro para estas atividades possam ser pequenas é compensado com a redução de 

custo atingida, considera-se então que se justifica o esforço para aplicar o Kaizen 

(PANIAGO, 2008). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o aumento da competitividade entre as empresas é indispensável a 

utilização de estratégia empresarial que seja eficiente, pois um melhor 

posicionamento competitivo pode ser a chave do sucesso dentro do mercado em 

que a empresa está inserida. Desta forma o Kaizen aplicado em conjunto com 

diversas ferramentas de melhoria se torna essencial nessa verdadeira batalha no 

mundo corporativo. 

 Quando aplicado de forma correta, envolve colaboradores de todos os 

setores da empresa, transformando mão de obra em fontes de análise e solução de 

problemas com foco em eliminar desperdícios ocorridos no processo produtivo, 

antes da aplicação do método os desperdícios não eram conhecidos como 

problemas passavam despercebido durante os dias de trabalho deixando o processo 

com perda de produtividade. 

Para sucesso da implantação do método devem-se levar em consideração 

alguns fatores, como definir de forma clara quais são as metas e objetivos a serem 

alcançados e por se tratar de um método que atua diretamente na cultura 

organizacional da empresa, seu principal fator de fracasso na aplicação é a 

resistência nas mudanças por parte dos funcionários, para obter sucesso é de 

extrema importância que todos os colaboradores estejam motivados em fazer o uso 

do método apresentado. 

Dessa maneira o método apresentado pode ser aplicado independente da 

cultura do país em que a empresa está localizada, apesar de ser desenvolvido a 

partir da cultura japonesa, empresas do mundo todo tem utilizado o método com o 

mesmo proposito de melhorar continuamente e garantir a competitividade 

melhorando a vantagem no mercado em que atua, por fim sugere-se para uma 

futura pesquisa fazer a analise da evolução da metodologia comparada com a 

inovação tecnológica e a relação custo beneficio nas empresas.  



 25 

REFERÊNCIAS 

 
ALVARES, TAMBORELLI, LIMA at al. Kaizen o sucesso na estratégia de produção. 
Revistas Unilago, São Paulo, v.1, n.1, 2017. Disponível em: 
<http://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-cientifica/article/view/62/54>. Acesso 
em: 04 out. 2018. 

COSTA JUNIOR, Eudes Luiz. Gestão de Processos Produtivos. Curitiba: IBPEX, 
2008. 

IMAI, Massaki. Gemba Kaizen: uma abordagem de bom senso a estratégia de 
melhoria continua. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 404 p. 

KOSAKA, Gilberto. Qualidade na fonte. Lean Institute Brasil, São Paulo, jul. 2009. 
Disponível em < https://www.lean.org.br/artigos/374/qualidade-na-fonte.aspx>. 
Acesso em: 20 mai. 2018. 

LIKER, Jeffrey K. O modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do 
mundo. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

MARCHWINSKI, C.; SHOOK, J. Léxico Lean: glossário ilustrado para praticantes do 
pensamento lean. São Paulo: Lean Institute Brasil, 2007. 

MARIZ, Renato Nunes; PICCHI, Flavio Augusto. Método para aplicação do 
trabalho padronizado. Lean Institute Brasil, São Paulo, v. 13, n. 9, julho/set. 2013. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-
86212013000300002>. Acesso em: 25 mai. 2018. 

MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P. Administração da produção. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 

MARTINS, Gleison Hidalgo; MARTINS, Sonia Ferreira; FERREIRA, Renata Lincy. 
Projeto 14: Um estudo de caso sobre a implementação do programa 5s no setor de 
manutenção. Revista eletrônica conhecimento interativo, São Jose dos Pinhais, 
v. 10, n. 1, p. 84-101, jun. 2016. Disponível em: 
<http://app.fiepr.org.br/revistacientifica/index.php/conhecimentointerativo/article/view/
185/196>. Acesso em: 24 maio 2018. 

OLIANI, Luiz Henrique; PASCHOALINO, Wlamir Jose; OLIVEIRA, Wdson de. 
Ferramenta de melhoria contínua kaizen. Revista Científica do Centro 
Universitário de Araras, São Paulo, v. 12, p.57-67, 2016. Disponível em: 
http://revistaunar.com.br/cientifica/volumes-publicados/volume-12-no-1-2016. Acesso 
em: 12 ago. 2018. 

ORTIZ, C. A. Kaizen e implementação de eventos Kaizen. Porto Alegre: 
Bookman, 2010. p.21-94. 

PANIAGO, Argélio. Kaizen-implementação na indústria de autopeças: 
resultados na redução das perdas na área produtiva. Dissertação (Dissertação 
em engenharia) – USP. São Paulo 2017. 
 



 26 

WERKEMA, Cristina. Lean Seis Sigma: Introdução as ferramentas do lean 
manufacturing. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

 


