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Projeto de Iniciação Científica 

Estudo de Caso: Implementação do processo Kaizen no setor de expedição. 

 

Resumo 
 

O objetivo deste estudo é reduzir o lead time de Operação para menos dias, 

aperfeiçoar o trabalho para otimizar a qualidade e facilitar o dia a dia dos operadores 

e identificar melhorias no processo produtivo através da eliminação de desperdícios 

de forma reduzir o tempo de ciclo do processo e aumento de produtividade. Nossa 

produção era lenta e custavam dias para finalizar as operações, com isso o 

desgaste dos operários e dá má qualidade no processo. Atingimos aos objetivos da 

melhoria, fomos com foco para reduzir os inventários, a eliminação de gargalos dos 

processos, o balanceamento das operações, e a otimização da relação da mão de 

obra e máquinas e o aumento do valor agregado das atividades. 

 

Introdução 
 

Este trabalho descreve a intenção de reduzir tempo e continuar com a boa 

qualidade. Faz-se interessante neste momento relacionar o desdobramento do 

objetivo geral, juntamente com os resultados que serão atingidos. Identificar 

oportunidades de melhoria, implantar técnicas para o gerenciamento do elemento 

restritivo e comparar a situação inicial com a final após as melhorias implantadas. 

Tem como foco principal identificar melhorias no processo produtivo através da 

eliminação de desperdícios de forma reduzir o tempo de ciclo do processo e 

aumento de produtividade.  

Para atingir aos objetivos de melhoria tem como foco a redução de inventário, 

eliminação de gargalos de processo, balanceamento das operações, otimização em 

relação à mão de obra e máquinas e o aumento do valor agregado das atividades. 

Como justificativas para o desenvolvimento deste projeto, é a mudança e o impacto 

que isso irá causar quando tudo estiver finalizado. 

A agilidade, a maior rapidez, a escolha deste tema foi feita devido a sua importância 

para as organizações que estão em busca de maneiras mais adequadas para o 

aumento da competitividade e melhoria contínua, e também, sua execução torna-se 

uma questão de extrema importância para a empresa. 



Objetivos 
Como objetivo a eliminação dos desperdícios, implementar Melhorias graduais, 

envolve todos os colaboradores, reduzir o Lead Time de Operação, garantir a 

qualidade e facilitar o dia-a-dia dos operadores. Mudar o hábito da organização e 

grandes mudanças com maior planejamento. Aumentar a eficácia dos resultados de 

um modo consistente com procura de ganhos a médio e longo prazo, constituindo 

um objetivo permanente para a empresa. 

Neste sentido vale observar que o processo de melhoria contínua é um grande 

objetivo para as corporações industriais e organizações que desejam atingir uma 

posição sólida e reconhecida no mercado atual. 

 
Metodologia  

Este trabalho trata da implantação de um sistema operacional baseado na 

metodologia Kaizen. Para tanto, utilizou-se um método baseado em estudo 

bibliográfico e qualitativo na modalidade estudo de caso, que foi realizado por meio 

de entrevistas, visitas in loco e avaliação da metodologia que está sendo 

implementada. A estratégia baseia-se em esforços contínuos para melhoria 

envolvendo toda a organização, é focada em esforços continuados na busca de 

melhorias, envolvendo trabalho em equipes onde participam pessoas de toda a 

organização desde a alta gerência até operadores, sem distinção. A metodologia 

pode refletir diretamente junto à produtividade e à qualidade sem gasto ou com o 

mínimo investimento. Ela pode ser implementada da seguinte forma: as pessoas na 

organização desenvolvem suas atividades melhorando-as sempre, por meio de 

reduções de custos e alternativas de mudanças inovadoras; o trabalho coletivo 

prevalece sobre o individual. 

Segundo o presente estudo, as variáveis que influenciaram junto ao processo de 

implantação da metodologia Kaizen na empresa foram a cultura e o processo de 

mudanças. 

Observa-se que estas variáveis são determinantes, quando bem gerenciadas, para a 

efetividade da implementação. Dessa forma, tem-se que o sistema operacional 

implementado é efetivamente promissor, dependendo essencialmente das 

mudanças de hábitos e costumes das pessoas. 

Segundo o processo de melhoria contínua traz algumas importantes vertentes que o 

torna efetivo e traduzem os caminhos da metodologia Kaizen: a análise de valor; a 



eliminação de desperdícios; a padronização; a racionalização da força de trabalho; o 

sistema just in time, entre outros. Tem-se que a partir do uso destas vertentes 

efetivamente se pode afirmar que a organização está buscando um processo de 

melhoria contínua (MORAES et al., 2003). 

 

Desenvolvimento 
A partir do referencial da metodologia Kaizen é possível discorrer sobre várias 

questões que asseguram a otimização dos processos produtivos de uma 

organização. Por esta razão que neste momento é possível levantar uma série de 

alternativas que direcionam os resultados organizacionais para um mesmo foco: 

processos ótimos que garantam o atendimento às necessidades e expectativas dos 

clientes ao longo do tempo. 

 

As etapas já iniciadas são: 

 
1) Realização do workshop Kaizen 
 

A realização do Workshop Kaizen segue uma agenda padronizada, pela qual os 

participantes são conduzidos pelas etapas de conhecimento e estudo do processo, 

execução das ações de melhoria e apuração dos resultados. 

O Workshop tem a duração necessária para que possamos fechar as melhorias que 

serão implementadas, propomos atividades a serem realizadas pela equipe. 

 

2) Estado Atual – Lead Time Expedição 
 

Validando o Estado Atual, na empresa X em questão, área de expedição/Logística. 

Cada pessoa era responsável por um projeto, onde começa e termina o processo. 

 



 
 

Figura 1 - Estado Atual – Lead Time Expedição 

 

Os processos de Expedição são 

 

2.1) Conferência 
Área onde o funcionário da área de Expedição e o funcionário do Almoxarifado  

fazem a conferência do material. 

 

2.2) Pré – Embalagem 
Área onde o funcionário da área de Expedição garante que o material esteja  

Protegido (caixa de papelão em boas condições, protegido de óleo, etc..) 

 

2.3) Embalagem 
Área onde o funcionário da área de Expedição condiciona os materiais dentro das 

Caixas de Madeira , visando que o material esteja travado dentro da caixa. 

 

A área de Expedição trabalhava em células por projeto. O Sistema de informação se 

baseava na lista de Expedição. As Caixas de Madeira eram solicitadas ao 

fornecedor após o material ser pré-embalado, afim de se ter uma caixa customizada. 

 
 
Resultados Preliminares 
 



A primeira ação pós Workshop, foi a ação de dar o primeiro passo para conseguir as 

melhorias continuas. 

 

Definição das Ações: 

Todos os participantes do Workshop deram suas opiniões sobre suas dificuldades, 

todas as informações passadas foram inclusa no cartaz e nesse contexto 

conseguimos identificar os desperdícios e ações que devem ser tomadas para 

solucionar os desperdícios identificados. 

 

 
Figura 2 - Desperdícios Identificados 

 

 

Com base nos desperdícios identificados, foram definidas as ações: 

 

Tabela 1 – Descrição dos problemas identificados 

A 
Excesso de Movimentação dos Operadores a procura de 

Ferramentas e Máquinas.  
E A Divisão da frente de trabalho é com foco em projetos. 

B A Fabricação da Caixa de Madeira para Embalar iniciava após 

pré embalagem dos materiais. 
F O Fechamento do volume é determinado com base na LISTA 

de Expedição. 

C A mesma área para execução do trabalho e armazenagem, a 

divisão de área com foco no projeto. 
G  

Esperar por Ponte Rolante. 

D Existe uma concentração de trabalho no galpão ‘’A’’, tornando 

o galpão ‘’B’’ ocioso. 
H Alto Lead Time de Fabricação de Caixa de Madeira pelos 

Terceiros. 

 

 

1) Primeira melhoria implementada :  
 

Na Área de Expedição, as frentes de trabalho eram por PROJETO, após a melhoria, 

a área passou a trabalhar por PROCESSOS. 



Antes a frente de trabalho era por projeto, a demanda de tempo era maior, uma 

única pessoa era responsável desde a conferência até a embalagem. 

Pós Kaizen todos fazem parte do processo do projeto, a expedição passou a 

trabalhar por processos, ou seja, existe uma equipe para cada processo de 

embalagem, assim tomando muito menos tempo para a finalização do procedimento. 

 

Antes : Na Área de Expedição as frentes de trabalho eram por PROJETO. 

 

         
Figura 3 – Material acumulado na área. 

 

Pós Kaizen : A Área de Expedição passou a trabalhar por PROCESSOS.  

 

 
Figura 4 – Estado atual  

 

 

 

 

 

 



Visão : 

 
Figura 5 – Visão antes Kaizen 

 

Visão atual : A área de expedição está trabalhando por PROCESSOS, foi eliminado 

a célula por projeto. Sendo assim tomando muito menos tempo no procedimento de 

embalagens, com uma equipe cada processo de embalagem. 

 
Figura 6 – Visão Pós Kaizen 
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