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1. RESUMO 

Esse trabalho tem como um dos principais objetivos a melhoria contínua de processo 

em uma empresa metalúrgica. Uma empresa metalúrgica que possui diversos 

setores, e atualmente apresenta alguns tipos de falhas em processos/produtos. 

Sendo assim, foi decidido fazer um estudo para melhoria de processo para que a 

otimização de tempos e recursos fosse reduzida. Essa melhoria de processo é 

conhecida como “KAIZEN”.  
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2. INTRODUÇÃO 

O tema escolhido “KAIZEN – Melhoria de Processo em uma Metalúrgica” foi 

adquirido depois de um levantamento de dados em uma linha de produção na qual 

não se importavam muito com tempos/setup/layout, entre outros fatores. Esse tema 

tem como principal característica mostrar a mudança positiva que pode ser feita em 

determinado processo ou produto. A definição de padronização de acordo com 

CAMPOS (1992, p. 3): 

(...) não se limita ao estabelecimento (consenso, redação e registro) do 
padrão, mas inclui também a sua utilização (treinamento e verificação 
contínua da usa observação). Isto significa que a padronização só termina 
quando a execução do trabalho conforme o padrão estiver assegurada. 

 

3. OBJETIVOS 

Os objetivos gerais desse artigo é acompanhar o processo de um produto que 

passa por diversos setores de uma empresa metalúrgica, apresentando algumas 

falhas que devem ser melhoradas através de um estudo de caso com a aplicação do 

método KAIZEN, buscando os seguintes objetivos: 

• Eliminação de desperdício; 

• Melhoria do tempo de processo; 

• Redução de custo contínua. 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

O que é KAIZEN? 

O KAIZEN é o modelo para atingir excelência nos processos e produtos em 

plantas fabris. 

Ele reúne diversas ferramentas e abordagens de melhoria juntos sob o mesmo 

“guarda-chuva”, permitindo atingir objetivos de qualidade de produtos mais elevada, 

custos menores e tempos de entrega mais curtos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A proposta a ser desenvolvida nesse artigo é a melhoria do processo em uma 

empresa metalúrgica de médio porte localizada no Parque Novo Mundo – SP, 

“METAAL”. Com o objetivo de acompanhar o processo de um produto em todas suas 

etapas, que por sua vez, apresentam algumas falhas que devem ser melhoradas 

através de um estudo de caso com a aplicação do método KAIZEN, buscando os 

seguintes objetivos: 

- Eliminação de desperdício 

- Melhoria do tempo de processo: 

- Redução de Custo contínua 

 

Esse procedimento será iniciado por duas pessoas que irão mapear todo o 

processo do produto (início ao fim), buscando todos os detalhes de todos os 

processos. Para isso será necessário o acompanhamento rígido com algumas 

exigencias: 

• Verificar o número total de operadores por operação; 

• Verificar o tempo de SET-UP; 

• Verificar o tempo de operação; 

• Organização utilizando o método 5S; 

• Aplicação do Diagrama de Espaguete; 

• Mapa de Processo 

 

 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Acompanhando o produto em seus primeiros processos, foi notado algumas 

questões muito importantes que não existia muito valor para elas. Como por exemplo: 

 

Comunicação:  

• Evidência: Quando o produto é finalizado em um setor e enviado para o 

outro sem a comunicação dos ajudantes. Isso faz com o que o operador 

saia do seu posto de serviço para ir buscar material na área que foi entregue 

pelo outro setor. 

• Solução: Todo ajudante que levar material de um setor para outro, deverá 

alertar o líder do setor seguinte para que o operador não tenha que sair de 

sua máquina para ir buscar material. 

Layout:  

• Evidência: Máquinas um pouco distante uma da outra, assim o produto terá 

maior percurso em seu projeto e o seu tempo de fabricação será maior. 

• Solução: As máquinas foram colocadas uma do lado da outra para que o 

produto tenha o menor percurso possível. 
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