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RESUMO 

 

 Este trabalho tem como objetivo demonstrar como o Kaizen, um sistema desenvolvido 
no Japão após a Segunda Guerra Mundial, se tornou uma ferramenta importante no aumento 
da produtividade em âmbito mundial. Tanto quanto valiosa no mundo empresarial, é também 
ferramenta de melhoria contínua nos ambientes pessoal e social. Reflete uma preocupação em 
humanizar as relações em todos os ambientes de convívio do Homem em sociedade. 

 Esse estudo mostra quais são os mandamentos do Kaizen; como ele ajuda a combater 
o desperdício e como o elemento humano se identifica com o método; porque é um método 
interessante de melhoria não só de processos, mas também de inter-relação para as pessoas 
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INTRODUÇÃO 

 No final da segunda guerra mundial, o Japão passava por problemas econômicos. 

Como reflexo desses problemas eles procuraram retomar as ideias de administração de Fayol 

e assim foi desenvolvido o conceito Kaizen. 

 No entanto após a Guerra os japoneses começaram a investir em capital humano 

americano altamente qualificado, para auxiliar os melhoramentos da gestão e controle de 

qualidade. 

 Essa pratica visa o bem tanto da empresa como também do homem que trabalha nela. 

Partindo do princípio de que o tempo é uma das coisas primordiais já que a pratica busca 

melhorar eliminando desperdícios. 

 A evolução da competitividade veio confirmar a importância do conceito Kaizen, o 

mercado atual está em constante mutação, e já não é novidade a necessidade em garantir 

qualidade, e alcançar bons resultados, considerando as exigências do mercado e a participação 

de seus colaboradores. 

 Portanto a pesquisa visa esclarecer a filosofia Kaizen como mensurar seus resultados 

através da pratica visando o trabalho em equipe e o combate ao desperdício. 
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MÉTODO 

 Considerando como objetivo geral de estudo, o método Kaizen, inicialmente foi realizado uma 
consulta bibliográfica sobre o tema abordado através de consulta em livros, artigos e internet, visando 
um melhor embasamento teórico sobre o assunto.  

 O trabalho realizado pode ser considerado como uma pesquisa esclarecedora, pois, tende a 
gerar um conhecimento de melhoria continua.  

 A etapa inicial da pesquisa consistiu-se na busca do referencial teórico com o propósito de 
aprofundar o conhecimento no assunto citado a fim de que os materiais pesquisados auxiliem na coleta 
de dados. 
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Revisão de Literatura 

1 HISTORIA KAIZEN 

 De acordo com Anna Adami, Kaizen é um tempo de origem japonesa, que agrega o 

significado de “melhora contínua” nos âmbitos do trabalho, família, pessoal e social. 

   Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se encontrava com sérios problemas 

econômicos. Novas leis trabalhistas que foram introduzidas pela ocupação norte-americana 

que contribuíram para reforçar a posição dos trabalhadores nos negócios de condições mais 

favoráveis de emprego. 

   Os sindicatos usaram sua força para alcançar acordos duradouros, tendo conquistado 

uma participação nos lucros da empresa para os trabalhadores, como forma de bônus pago, 

além do salário básico. Não era o caso de existir, no Japão desta época, nem imigrantes 

dispostos a trabalhar em más condições de trabalho em troca de altos salários ou tampouco 

minorias com oportunidades de emprego limitadas.  

   Sendo assim, nos anos 50, os japoneses retomaram as idéias da administração clássica 

de Fayol e as críticas delas, decorrentes para renovar a indústria e desenvolver um conceito de 

aprimoramento continuo Kaizen. Essa prática visa o bem não somente da empresa, como do 

homem que trabalhar nela. As empresas estão sempre munidas com ferramentas para se 

organizarem e buscarem resultados melhores. 

 Parte do princípio de que o tempo é o melhor indicador isolado de competitividade, 

atua de forma ampla para reconhecer e eliminar os desperdícios existentes na empresa seja 

processos produtivos ou existentes, produtos novos, manutenção de máquinas ou, ainda, 

processos administrativos. Desperdícios como: defeitos, esperas, falhas registradas em 

controle de estoques de matéria-prima e/ou produtos acabados, manutenção geral (mecânica, 

elétrica e limpeza) da empresa, movimentações desnecessárias de operários pela linha de 

produção, desperdícios causados por processos de atividades desnecessárias ou com falhas, 
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ausências ou falhas de Planejamento e Controle de produção, erro no planejamento de rota do 

produto e desorganização no trabalho. 

 O Kaizen tem como objetivo a melhoria contínua, preza que nenhum dia pode se 

passar sem que alguma melhoria tenha acontecido seja ela na estrutura da empresa ou no 

indivíduo.  Sua metodologia traz resultados em um curto espaço de tempo e sem grandes 

investimentos onde conseguimos cada vez mais resultados, apoiados no trabalho e cooperação 

entre um grupo determinado pela direção da empresa com propósito de alcançar as metas 

(IMAI, 1994). 

 Segundo Fábio Henrique e Vivian Fiorio (2013). Os nove mandamentos do Kaizen 

são: 

 1 – Todo desperdício deve ser eliminado; 

 2 – Todos os colaboradores devem engajar no processo de melhoria; 

 3 – O aumento da produtividade deve ser baseado em ações que não demandem 

investimento financeiro alto; 

 4 - Deve ser aplicado em qualquer local/empresa; 

 5 - As melhorias obtidas devem ser divulgadas, como forma de se ter uma 

comunicação transparente; 

 6 - As ações devem ser focadas no local de maior necessidade; 

 7 - O Kaizen deve ser direcionado de forma que seu objetivo seja unicamente a 

melhoria dos processos; 

 8- A priorização na melhoria das pessoas deve ser mais importante; 

 9- O foco do Kaizen é aprender na prática. (quem disse isso ?) 

 

2 O QUE É? 

 Kaizen é considerado por muitos como uma filosofia, “hoje melhor do que ontem, 

amanhã melhor do que hoje”, fica claro que se trata de um processo diário.  
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 Esta pratica usa o aprimoramento não só da empresa, como também de seus 

colaboradores de uma forma geral. O intuito é de que nenhum dia passe sem haver algum tipo 

de melhoria, por isso, os resultados do Kaizen visam melhorias qualitativas e quantitativas, no 

menor espaço de tempo possível e através de um custo mínimo para a organização. 

 Basicamente, a ideologia do Kaizen consiste em eliminar os diversos desperdícios que 

não agregam valor ao processo produtivo. Alguns dos desperdícios são defeitos, processos 

inapropriados, estoque, excesso de produção, estoque excessivo, ociosidade do funcionário, 

movimentação desnecessária de materiais, entre outros. 

 Um dos principais valores do Kaizen é seu poder de conciliar o comprometimento de 

todos os colaboradores com as metas de melhoria continua e com os objetivos da organização, 

gerando um forte clima organizacional em prol do trabalho e do propósito da empresa. 

 Seu propósito sugere o aprimoramento diário e constante das situações, visando 

sempre o aumento da produtividade, bem como eliminar os processos desnecessários e 

desperdícios. 

 Kaizen é humanizar as relações e com isso implementar sua produtividade. 

 

3 FERRAMENTAS KAIZEN 

3.1 PDCA 

 O PDCA é uma ferramenta de gestão, a visão desse método é controlar a melhoria 

continua das etapas de um processo ou produto, por isso ele tem um vinculo com os 

fundamentos de Kaizen. O PDCA tem como finalidade o aperfeiçoamento dos processos 

sempre mostrando onde estão seus problemas e implantando métodos para solucionar os 

mesmos. O PDCA é constituído ·de quatro etapas. 

 Segundo Langley, Moen, Nolan, Norman e Provost (2011, PG.108) “O Ciclo PDCA 

complementa a estrutura para o Modelo de Melhoria. Ele pode ser utilizado para transformar 

idéias em ação e conectar a ação com a aprendizagem. A utilização eficaz do ciclo requer 

certa disciplina e esforço. 
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 As etapas do PDCA são: 

 P: “Plan”, ou planejar. 

 D: “Do”, fazer ou executar. 

 C: “Check”, checar, analisar ou verificar. 

 A: “Action”, agir de forma a corrigir eventuais erros ou falhas. 

 Significado das quatro etapas do método ‘PDCA (quem disse isso ?); 

 Planejar (PLAN) – é a primeira etapa do processo, esse passo estabelece um 

planejamento, e também um objetivo. Ele traça os caminhos que o método deve ser seguido, é 

feito um plano de ação para os problemas encontrados.  

 Executar (DO) – essa etapa do método é colocar o planejamento em pratica, 

executando o plano de ação que foi estabelecido na primeira etapa do processo (PLAN). 

 Conferir/Checar (CHECK) – terceira etapa do Ciclo PDCA, aqui deve avaliar o que 

foi realizado na segunda etapa (DO), fazendo comparações com o que foi planejado e 

executado.  

 

 Agir (Action) – Enfim, a última etapa do ciclo é realizada o levantamento das ações 

corretas, que visam a correção das falhas que foram encontradas no processo. Depois das 

ações serem corrigidas o ciclo deve ser repetido. 

Para o método PDCA deve ter cuidados como: fazer sem um planejamento; realizar e não 

checar; não dominar os métodos, definir metas sem a equipe estar preparada, entre outros. 

 Segundo Langley, Moen, Nolan, Norman e Provost (2011, PG.108) O Ciclo PDCA é 

um veiculo para aprendizagem e ação. As três formas mais comuns de utilização do ciclo 

como parte de um esforço de melhoria são: 

 Construir conhecimento para ajudar a responder a qualquer uma das três questões. 

 Testar uma mudança. 

 Implementar uma mudança. 
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3.2 TPM 

 TPM ou MPT significa Total Productive Maintenance, traduzindo Manutenção 

Produtiva Total é um sistema que surgiu no Japão no inicio dos anos 70, com a finalidade de 

eliminar falhas por quebras de equipamentos, aumentar a rentabilidade dos negócios da 

empresa, reduzindo tempo, eliminando perdas para melhorar a qualidade dos produtos. 

 Segundo Yoshikazu e Takashi (1993, PG.1), “A primeira exigência para essa 

transformação é que todos (inclusive a alta gerencia, os supervisores e os operários) voltem 

sua atenção a todos os componentes da fabrica – matrizes, dispositivos, ferramentas, 

instrumentos industriais e sensores – reconhecendo a importância e o valor do gerenciamento 

orientado para o equipamento, coerente com as tendências contemporâneas”. 

 

  Com essa definição do TPM, cada uma das letras contém um significado: 

 T significa TOTAL ciclo total de vida útil do sistema de produção, seu objetivo é uma 

nova estrutura empresarial ele visa uma eficiência máxima no sistema de produção, no 

próprio local de trabalho ele cria mecanismos para prevenir zero acidente, perdas, zero defeito 

e quebras. A participação é desde a área administrativa até a produção. 

 P significa PRODUTIVIDADE, tem a finalidade de buscar do limite máximo da 

eficiência do sistema de produção, atingindo zero de acidente e zero de defeitos, quebras ou 

até mesmo falhas isso significa a eliminação de todos os tipos de perda. 

 M significa Manutenção, é considerada o ciclo total de vida útil do sistema de 

produção. Tem enfoque no sistema de produção único no sistema administrativo e na fabrica 

de produção. 

 Segundo Yoshikazu e Takashi (1993, PG.8), “O MPT concentra seus pontos do 

gerenciamento em máquina, matrizes e dispositivos, e ressalta os seguintes aspectos: 

 Determinação da qualidade do produto através de equipamentos adequados. 

 Controle da produção e da entrega através de equipamentos adequados. 
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 Garantia de a proteção ambientar e segurança através do gerenciamento do 

equipamento. 

 Educação dos operários, despertando interesse pelas maquinas, matrizes e 

dispositivos com os quais trabalham, levando-os a internalizar uma noção de 

respeito pelo equipamento. A longo prazo, é possível desenvolver uma 

infraestrutura, dentro dos recursos humanos da empresa, a completamente 

familiarizada com qualquer tipo de maquina. 

 A manutenção do TPM se baseia em oito pilares, que aplicando os pilares levará a 

empresa a um resultado de excelência 

 Manutenção Autônoma; 

 Manutenção Planejada; 

 Melhoria Especifica; 

 Educação e Treinamento; 

 Manutenção da Qualidade; 

 Controle Inicial; 

 TPM Administrativo; 

 Segurança, Saúde e Meio ambiente. 

 Qualquer um dos oito pilares deve ser adotado através da necessidade da companhia, 

ou seja, deve ser realizado uma analise da realidade atual da empresa para adaptar o pilar a 

esta realidade. 

 

3.3 5s’s 

 A ferramenta 5s’s visa o trabalho integrado, proporcionando e contribuindo para a 

mudança dos comportamentos das pessoas e das organizações, através da melhoria continua 

no ambiente de trabalho. 
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 Segundo Yoshikazu e Takashi “Os 5s’ vêm de cinco palavras Japonesas refere se a 

uma etapa do processo que também são conhecidos como Os Cinco Sensos.  

 SEIRI – Organização 

 Distinguir o necessário do desnecessário e eliminar o desnecessário. Exemplos: 

Reduzir o estoque disponível; usar o espaço de forma eficiente. 

 SEITON – Arrumação 

 Determinar o layout e a arrumação para que todos os itens possam ser encontrados 

imediatamente quando necessário. 

 Exemplos: Itens não utilizados descartar; 

 Itens utilizados raramente guardar em áreas afastadas; 

 Itens utilizados ocasionalmente guardar em áreas determinadas; 

 Itens utilizados com freqüências guardar dentro da área de trabalho. 

 SEISO – Limpeza 

 Eliminar sujeira, poeira e matérias estranhos; manter o ambiente limpo. 

 Exemplo: Limpar e inspecionar as áreas chaves do equipamento 

 SEIKETSU – Limpeza Pessoal 

 Manter o ambiente limpo para conservar a saúde e evitar a poluição. 

 SHITSUKE – Disciplina 

 Treinar as pessoas para implementar decisões. 

 Exemplos: Reduzir os incidentes provocados por descuido; enfrentar as situações 

utilizando as regras; adotar melhores relações humanas. ” 

 Os objetivos do 5s’s são: melhorar a imagem da empresa; 

 Melhorar o ambiente da empresa; 

 Aumentar a produtividade; 
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 Mudar comportamento; 

 Melhor o comprometimento e as atitudes; 

 Melhorar a qualidade de vida tanto na empresa, família e ate mesmo na sociedade; 

 Maior segurança. 

 Segundo Yoshikazu e Takashi (1993, PG.123), “O gerenciamento dos 5s’s 

compreende tarefas que podem ser executadas por qualquer pessoa motivada. 

 

 4 OS DOIS NIVEIS KAIZEN 

 

 Figura 1: Dois níveis de Kaizen, segundo Rother & Shook  

 Há dois níveis de Kaizen segundo Rother&Shook (1999), o de fluxo ou de sistema e 

processo. O primeiro dá ênfase no fluxo de valor, dirigido ao gerenciamento, já o segundo 

enfoca os processos individuais, e é direcionado às equipes de trabalho e líderes de equipe. 

 O mapeamento do fluxo de valor é uma excelente ferramenta para se identificar um 

fluxo de valor e determinar em que pontos o Kaizen de fluxo ou de processo é apropriado. 
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