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A busca por melhoria contínua dos produtos e processos é de suma 

importância para as empresas que buscam seu lugar no mercado 

competitivo, aumentando sua lucratividade agregando valor e reduzindo 

custos. Esta melhoria deve ser feita de maneira planejada e seguindo uma 

sistemática. Neste artigo é apresentado um modelo que ilustra a 

implementação de um Kaizen, o qual se mostrou eficiente e trouxe bons 

resultados para a empresa. Pode-se dizer que as empresas que buscam a 

efetividade desta filosofia, utilizando o método apresentado neste artigo 

(PDCA) obterá grande sucesso, de forma organizada, planejada, sistêmica e 

consistente. Foi possível reduzir em aproximadamente 8% o índice de refugo 

após a implementação dessa filosofia na empresa, alcançando a meta 

estabelecida na elaboração do projeto. Com o objetivo inicial do projeto 

atingido, foi aplicada a filosofia SCDA, para que todas mudanças e melhorias 

realizadas fossem mantidas, e assim possibilitando que novos projetos de 

PDCA possam ser executados para novas oportunidades de aperfeiçoamento 

da linha/produto caso necessário. 
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1. Introdução 

A grande instabilidade do mercado atual exige que as empresas trabalhem de maneira enxuta, 

buscando sempre maior produtividade ao menor custo, mudando o pensamento das mesmas 

com foco sempre na redução de custos ou desperdícios. Esta questão deixou de ser um 

diferencial das empresas no mercado, e passou a ser uma questão de sobrevivência para as 

mesmas. Um dos principais recursos que as empresas podem recorrer buscando a eliminação 

de custos e desperdícios é a filosofia Kaizen, que tem por princípio atacar e eliminar os 

desperdícios de processos, gerando a melhoria contínua dos produtos / processos. Devido a 

isso, COSTA (2008) afirma que a forma mais eficaz de para se atingir um alto nível de 

performance em uma organização é reduzir as ineficiências da produção, que não só 

prejudicam os resultados, mas também são consideradas fontes causadoras da falta de 

organização, o que, consequentemente, tem impacto direto no ambiente de trabalho. 

A base para implantar a filosofia kaizen em uma empresa é iniciar o trabalho de mudança  

comportamental e cultural dos colaboradores, e para isso utilizamos mais uma filosofia 

japonesa que consiste nos 5S’s, os quais tem por objetivo manter um ambiente limpo e 

organizado para a realização das atividades nas organizações. 

A chave para a aplicação do Kaizen é fazê-la de maneira estruturada e planejada, desta forma 

utiliza-se o Ciclo PDCA, executando-o ciclicamente (visto que a filosofia do Kaizen é 

melhoria contínua) para melhorar os processos, no qual WERKEMA (2014) defini que o 

PDCA é um método de gestão, representando o caminho a ser seguido para que as metas 

estabelecidas possam ser atingidas. Seguidamente um ciclo SCDA é aplicado para manter os 

resultados, e após um período de estabilidade inicia-se outro ciclo PCDA e assim 

sucessivamente. 

Durante a aplicação dos Ciclos PDCA / SCDA, para obtermos dados e resultados de análises 

confiáveis, utilizamos as chamadas Ferramentas da Qualidade (diagrama de causa e efeito, 

brainstorm, 5 por quês, entre outras), as quais aplicadas de maneira correta nos levam a causa 

raiz dos problemas, facilitando a tomada de ações e decisões  para a resolução dos mesmos. 

Portanto o presente projeto visa a implantação de um programa de kaizen, em uma linha de 

montagem em uma estamparia, visando a redução de custos e desperdícios por meio de 

análises e estudos para aumentar a produtividade e reduzir os custos (operacionais e refugos). 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1. Kaizen 

A filosofia do Kaizen busca a melhoria contínua envolvendo a todos, incluindo alta gerência, 

e seu conceito traz uma importante solução na busca incessante da melhora de processos 

produtivos e administrativos, tornando-os mais enxutos e velozes. 

Segundo IMAI (1996), a filosofia kaizen assume que seu estilo de vida, profissional, social ou 

doméstico, deve ser o foco dos esforços de melhoria continua.   

Desse modo o kaizen se faz atuante em todas as áreas sejam elas produtivas, administrativas, 

bem como nas práticas gerenciais no controle da qualidade total (TQC), na eliminação de 

defeitos, defeitos zero (ZD), e o Just-in-time (JIT), e até no cotidiano das pessoas, sempre em 

busca pela melhoria. 

A essência do Kaizen, processo de melhoria contínua, obtém-se por meio da 

compreensão e aplicação dos Ciclos PDCA / SCDA. 

 

2.2. Ciclos PDCA / SCDA 

O Ciclo PDCA tem por objetivo estudar a todos os processos, as ações implementadas e 

controladas, e depois deve-se realizar a avaliação dos resultados, para que se comece um novo 

ciclo. Este ciclo deve ser feito de forma contínua e indefinidamente, partindo do pressuposto 

que sempre podemos melhorar ainda mais um processo. 

Segue abaixo esquema do ciclo PDCA segundo IMAI (1990): 

 

 

 

 

 

 

 

  Planejar (Plan) 

Estudar e planejar o 

aprimoramento 

               Fazer (Do) 

                Implementar ações 
   Controlar (Control) 

   Observar os efeitos 

      Ação (Action)                    

Estudar os resultados 
4 1 

2 3 
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Figura 1– Ciclo PDCA 

Fonte: IMAI, 1990. 

 

Slack, Chambers e Johnston (2002), o conceito de melhoramento contínuo implica 

literalmente em um processo sem fim, com repetidos questionamentos dos trabalhos 

detalhados de uma operação. A natureza repetida e cíclica de atividades através do 

melhoramento contínuo é resumida pelo chamado ciclo PDCA. 

  Para tanto, o ciclo PDCA foca na busca da melhoria contínua, através de constante análise de 

processos, sendo também uma ferramenta para o controle gerencial na busca da qualidade 

total, eliminando tudo que influencia negativamente no processo desde a raiz do problema. 

Após a aplicação do PDCA, segundo MOREIRA (2003), deve ser aplicado o Ciclo SCDA, 

com o objetivo de padronizar e manter os resultados obtidos. Os Ciclos PDCA e SCDA 

diferem-se apenas na primeira fase, onde o SCDA é a evolução do PDCA, após o 

planejamento executado e verificado seus resultados satisfatórios, os métodos, medidas e 

caminhos são padronizados a fim de se alcançar novos e melhores resultados, objetivando 

sempre metas maiores. 

 

2.3. 5s 

A limpeza, organização e ordem, são aspectos que chamam a atenção em uma fabrica ou 

escritório. Estes aspectos por si só, não garantem a qualidade e a produtividade, porém, a sua 

falta influencia muito em uma baixa qualidade e produtividade. 

Segundo Martins P. / Laugeni F. (2002), as organizações são organismos vivos e como tal 

estão sofrendo constantes adaptações ao meio ambiente. À medida que forças externas, como 

ambientalistas, órgãos de proteção contra poluição sonora e visual, etc., começam a atuar, os 

reflexos são imediatos nas empresas.  

Em resumo, todas as organizações tendem a aderir ao sistema do 5s, focando aos aspectos de 

limpeza, organização e ordem, não só pelos fatores relacionados a qualidade e produtividade, 

ela atua na mudança de atitude das pessoas, e também por exigência do mercado. 
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Segundo RIBEIRO (1994) é uma ferramenta que tem por objetivo ser a base para a Qualidade 

Total, ou seja, após a implantação desta ferramenta de modo correto, a empresa poderá adotar 

qualquer outra ferramenta da qualidade, que não terá problema algum na implementação. 

O 5s é composto por cinco pilares: Seiri (Liberação de Áreas); Seiton (Organização); Seiso 

(Limpeza); Seiketsu (Padronização, Asseio e Arrumação); Shitsuke (Disciplina). 

Seiri (Liberação de Áreas): consiste na identificação do que é necessário e no descarte do que 

for desnecessário.  

Seiton (Organização): consiste na separação e armazenamento dos materiais necessários de 

forma organizada e adequada ficando dispostos em fácil acesso. Os itens devem ter seus 

lugares definidos, para serem facilmente localizados, retirados e usados e realocados. 

Seiso (Limpeza): baseia-se no eliminar o lixo e sujeira, mantendo o local de trabalho e itens 

sempre limpos. O importante não é só manter o chão ao redor das maquinas limpo, mas 

também o próprio equipamento e toda a organização. 

Seiketsu (Padronização, Asseio e Arrumação): consiste em estabelecer as diretrizes para 

eliminar as causas que podem afetar a implantação dos “3s” anteriores, como mudança de 

hábitos, melhorar as condições do ambiente de trabalho, orientações a saúde e higiene 

pessoal, etc. 

Shituke (Disciplina): basicamente, é disciplinar a pratica dos “S” anteriores, mantendo todas 

as melhorias implantadas. Isso através de programas orientativos e inspeções. 

 

2.4. Ferramentas da Qualidade 

As ferramentas da qualidade têm o objetivo de auxiliar no atingimento das metas e resultados 

esperados, sejam quais foram selecionadas, de acordo com a necessidade da organização. 

Como seguem, abaixo podemos observar algumas delas no quadro: 

 

Quadro 1: Ferramentas da Qualidade 

FERRAMENTA DESCRIÇÃO / FINALIDADE 

Brainstorm 

 

Brainstorming significa tempestade de idéias. É uma atividade que serve 

para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos ou de um 

determinado grupo (LOPES, 2009) 

O Brainstorm é usado na fase de planejamento, sendo uma ferramenta de 

criatividade, onde são levantadas idéias na busca de soluções para um 

problema. 
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Diagrama de 

Pareto 

Segundo ARIOLI (1998), serve para indicar as distribuições dos 

elementos pertencentes a determinadas categorias, dentro de uma 

população, ou seja, demonstrar as relações existentes entre variáveis de 

uma mesma população. 

Para BRAZ (2002 at...), é uma importante ferramenta utilizada para 

estratificar e classificar os problemas vitais e posteriormente as causas 

vitais dos mesmos, a fim de focar os esforços de melhoria diretamente 

nos quais os ganhos obtidos serão maiores. Para a identificação dessas 

possibilidades de melhoria é utilizado um diagrama de barras que ordena 

as ocorrências, da maior para a menor, para assim hierarquizar o ataque 

aos problemas. Isso visa demonstrar que 80% dos resultados são obtidos a 

partir de apenas 20% dos esforços realizados, ou seja, a minoria dos 

esforços leva a maioria dos resultados conquistados. 

Fluxograma De acordo com CUSTÓDIO (2015), é uma ferramenta gráfica que utiliza 

símbolos para descrever as ações que compõem um processo, onde o 

mesmo apresenta o caminho lógico de um sistema, o que facilita sua 

análise. Segundo DINIZ (2001) Pode-se entender como sendo a seqüência 

lógica dos passos a serem seguidos para a execução de um processo 

qualquer 

5 Porquês É uma técnica utilizada na busca da causa raiz do problema segundo 

CUSTÓDIO (2015), que complementa as ferramentas da qualidade. 

Consiste que para cada causa potencial se questiona o porquê em cada 

situação, e geralmente até a quinta pergunta encontra-se a causa real para 

o problema apresentado. 

Diagrama de 

causa e efeito 

 Segundo MIGUEL (2001), é utilizado para representar de forma gráfica, 

a relação entre o efeito e todas as causa potenciais relacionadas ao 

problema, ou seja, é desenhado para ilustrar claramente as várias causas 

que afetam um processo, por classificação e relação das causas. 

Para CUSTÓDIO (2015) é uma ferramenta muito eficiente na 

identificação das causas e efeitos dos problemas organizacionais. Sua 

estrutura e aplicação, geralmente estão fundamentadas em seis fatores: 

- Máquina: relacionado a máquinas, acessórios, ferramentas. 

- Método: roteiros de fabricação, procedimentos e rotinas. 

- Material: matéria-prima, insumos. 

- Mão de obra: pessoas que interferem nos processos. 

- Medida: processos de aferição e calibração dos instrumentos de 

medição. 

- Meio ambiente: aspectos ambientais que podem interferir no processo, 

incluindo o meio ambiente. 

5W2H Conforme CUSTÓDIO (2015), esta ferramenta consiste em uma técnica 

simples para elaboração de um Plano de Ação organizado, com base em 

um conjunto de perguntas: 

What (o quê)? O que será feito? 

Why (por que)? Por que fazer? 

Where (onde)? Onde fazer? 

When (quando)? Quando será feito? 
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Who (quem)? Quem fará? 

How (como)? Como será feito? 

How much (quanto custa)? Quanto custará? 

 

 

3. Materiais e métodos  

A pesquisa na qual é desenvolvida neste artigo teve sua realização por meio de pesquisa 

bibliográfica e posteriormente com a aplicação do estudo de caso. 

Segundo Gil (2002) o estudo de caso nos mostra a relação do embasamento teórico com a 

análise do problema e favorece a sua compreensão geral, além disso, identifica os principais 

elementos que influenciam no estudo. 

O estudo de caso foi desenvolvido em uma Estamparia de Metais de grande porte com 700 

funcionários no interior de São Paulo. A empresa possui uma cultura muito bem difundida de 

Melhoria Contínua, isto deve-se ao fato da Empresa investir pesado em programas como 5S e 

Kaizen.  

A pesquisa aqui realizada foi baseada em um Projeto na qual a Empresa desenvolveu ao longo 

do ano de 2014, com o objetivo de participar de um Programa de melhoria com um de seus 

Clientes. 

O Projeto é formado por uma Equipe multifuncional com um Líder, também composta por 

membros das áreas de: Ferramentaria, Engenharia de Processos, Qualidade, Produção e 

Melhoria Contínua. 

 

3.1. Produto 

Os objeto/produto de estudo dessa pesquisa é denominado Produto A, como pode ser 

observado abaixo (figura 2). 
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Figura 2 – Produto A 

Fonte: os autores 

 

3.2. Análise do problema 

Primeiramente realizou-se uma análise através dos índices de refugo dos primeiros 03 (três) 

meses, e foi elaborado um diagrama de Pareto contendo os produtos com maiores Índices de 

refugos. Após este levantamento, e por meio da utilização de um Brainstorm feito com o time 

multidisciplinar, foi possível o levantamento de inúmeras oportunidades de melhorias, tanto 

no processo, quanto no produto, como podem ser vistas na matriz abaixo: 

 

Quadro 2 – Matriz de impacto 

Projeto Investimento 

(R$) 

Interfere no Cliente 

(Impacto) 

Problema / Falha 

1 Baixo Sim Família produtos Y: redução de custo, eliminar 

operação de fosfatizar as peças 

2 

 

Baixo Não Linha de montagem de conjuntos: excesso de 

refugo do Produto A 

3 Baixo Sim Produtos Z / W: Passar itens de Pós zincado para 

pré zincado (redução de custo) 

4 Alto Não Produto V: Eliminar refugo 

Fonte: os autores 

 

Foram levantados 4 propostas de projetos para aplicação do Kaizen: 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 

 

 

 
 

9 

Proposta 1: Eliminar operação de fosfato da família de produto Y, o fosfato serve apenas para 

limpeza das peças, as quais necessitam desta operação para remover os resíduos da operação 

de usinagem. Possui baixo custo de investimento, porém necessitou da autorização do Cliente 

para realização da alteração, tratando de uma alteração de produto o Cliente não aprovou a 

modificação. 

Proposta 2: Reduzir a quantidade de refugos do produto A. Possui baixo custo de 

investimento e não necessita da autorização do Cliente. 

Proposta 3: Alterar revestimento dos produtos Z / W de pós-zincado para pré-zincado 

(eliminando operação de galvanoplastia e consequentemente reduzindo custos). Baixo custo 

de investimento, porém não autorizado pelo Cliente devido a ser alteração de produto, seria 

necessária autorização do Cliente final (montadora). 

Proposta 4: Eliminar refugos do produto V. Possui alto custo de investimento (construção de 

novo ferramental), porém item de baixo volume não sendo viável economicamente. 

 

Com base nos resultados / análises levantadas, o time identificou que o Projeto 2 possuiu 

maior vantagem econômica com menor impacto nas relações Cliente / Fornecedor, também 

possuindo menor custo de implantação. Desta forma o tema escolhido para o Projeto Kaizen 

foi “Redução de refugos na linha de montagem do Produto A”. 

 

Após a definição do projeto foi realizado o levantamento de todos os dados, fatores críticos e 

possíveis causadores do problema, para tanto foram analisados fluxogramas de processos, 

desenhos, normas, tolerâncias e principalmente os Indicadores. 
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Figura 3 – Gráfico refugo mensal produto A 

Fonte: os autores 

 

Foram analisados os dados dos 03 (três) primeiros meses de 2014 e o refugo (%) variou em 

média de 10,6 % ao mês. Como podemos observar na figura 3. 

O alto índice de refugos do produto A, consiste no refugo relacionado ao cravamento irregular 

do guia na mola, conforme figura 4 abaixo. 

 

  

Figura 4 – PEÇA OK x PEÇA ÑOK - Falha no cravamento Produto A 

Fonte: os autores 

 

O time multifuncional utilizou-se do diagrama de causa e efeito para a identificação das 

principais causas a fim de solucionar o problema, conforme se observa abaixo (figura 5). 

 

PEÇA OK PEÇA NOK 
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Figura 5 – Diagrama de causa e efeito 

Fonte: os autores  

 

Com base no diagrama de causa e efeito foi identificada como causa principal geradora do 

modo de falha, a descentralização da ferramenta de cravar. 

Além da principal causa identificada, foi evidenciado que problemas secundários são 

geradores da causa, ocasionada pela descentralização da ferramenta de cravar, e também 

devido ao ângulo do guia (dimensão apenas para controle de processo) não proporcionar área 

suficiente para a realização do cravamento. 

Desta forma após o levantamento das causas, utilizamos mais uma ferramenta da Qualidade, a 

fim de se obter o detalhamento e mais profundidade do problema, assim utilizamos os 5 Por 

quês para chegar a origem da causa raiz do problema. Com o uso desta ferramenta pudemos 

verificar que a origem do problema para ambas as causas foi ocasionado pela falha no 

desenvolvimento do processo, ou seja, concepção de processo e ferramental inadequados. 

 

Quadro 3 – 5 Por quês 

Causa Raiz: Descentralização da ferramenta 

de cravar 

Causa Raiz: Ângulo do guia aberto (punção 

não dobra o guia) 

1° Por quê? : Ferramenta de cravar não 

centralizava os componentes durante a 

operação 

1° Por quê? : Ângulo conforme ferramental 

de estampagem 
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2° Por quê? : Ferramental não possuía 

recursos para realizar a centralização durante 

a operação 

2° Por quê? : Processo / ferramental 

inadequados conforme definidos no 

desenvolvimento do processo 

3° Por quê? : Processo / ferramental 

inadequados conforme definidos no 

desenvolvimento do processo 

3° Por quê? : Falha no desenvolvimento do 

processo 

4° Por quê? : Falha no desenvolvimento do 

processo 

 

Fonte: os autores 

 

Para buscar a resolução de tais problemas geradores das causas, foi elaborado um plano de 

ação, conforme exposto abaixo (figura 6). 

 

Figura 6: Plano de Ação 

Fonte: os autores 

 

Tendo levantado as principais análises do problema, contando com riqueza de informações, 

tem-se clareza dos objetivos e metas como desafios para o projeto (Reduzir Refugo do 

Produto A). 

Durante o estudo das soluções, foram realizadas propostas e análises das várias alternativas 

para solução dos problemas, buscando sempre melhorias que tenham baixo custo de 

investimento. 
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Figura 7 – Proposta Ação para reduzir refugo (ações 5 e 6 do Plano de Ação) 

Fonte: os autores 

 

 

 

Figura 8 – Proposta Ação para reduzir refugo (Ações 1, 2 e 3 do Plano de Ação) 

Fonte: os autores 

 

Além das ações de melhorias definidas no Plano de Ação (figura 6), também foram 

implementadas as ações abaixo as quais fazem parte do programa de melhorias de 5S’s da 

empresa: 
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- Pintura e padronização da cor do ferramental (de acordo com o padrão de cores 

estabelecidas pelos Clientes); 

- Pintura e demarcação do solo da linha de montagem dos conjuntos; 

- Definição de Sistemática de limpeza da área de montagem dos conjuntos. 

 

3.3. Resultados e discussões 

Finalizado a implantação de todas as ações, inicia-se a Análise dos Resultados, o gráfico 

abaixo mostra a quantidade ou índice de refugo (%) antes e depois da melhoria. 

 

 

Figura 9 – Resultado redução (%) Refugo Produto A 

Fonte: os autores 

 

Neste Projeto foi alcançada a meta estipulada, onde era reduzir o índice de refugos para 

atingir no máximo 0,10% em dezembro de 2014, e conforme o dado apontado no gráfico 

acima se atingiu 0,06 %.  

 

Após o termino deste Projeto, e todas as ações implementadas, tivemos uma Redução de 

Custo no período Maio – Dezembro / 2014 de: 

- Redução de Refugo R$ 4.730,71  
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Finalizadas as ações citadas anteriormente, foram definidas as ações para manutenção deste 

PDCA, o qual é conhecido como Ciclo SCDA. Desta forma a equipe multifuncional definiu a 

seguinte ação para acompanhamento:  

- Realização de Reuniões Mensais para Controle e Acompanhamento de refugos na linha de 

montagem dos conjuntos; 

Esta ação busca a manutenção dos ganhos, e também a retro-alimentação para futuros 

projetos, pois Kaizen é a Filosofia da Melhoria Contínua, o que nada impede de se realizar 

mais um trabalho deste porte com o intuito de melhorar esta mesma linha novamente. 

 

4 – Considerações Finais 

Conclui-se que a aplicação correta das ferramentas da Qualidade, durante a execução 

planejada e estruturada de um kaizen seguindo o PDCA, nos permitiu identificar as causas 

raízes para o problema proposto, sendo essencial para a execução deste estudo de caso. Com a 

eliminação das causas geradoras de refugo, foi possível economizar por volta de R$ 4.730,71, 

valor este considerado caso não houvesse redução no índice do refugo, seria um desperdício 

de R$ 7.519,81 ao longo do ano. Além do desperdício econômico, a empresa também corria 

outro risco, o de ter um problema em seu cliente final, visto que com alto índice de refugo 

aumenta a probabilidade de se ter uma falha e uma peça considerada refugo poderia ser 

enviada para o Cliente, o que geraria grandes transtornos. 

Conclui-se também que o sucesso e o retorno da aplicação do Kaizen estão sujeito a 

disposição, empenho e comprometimento dos membros do time multifuncional, os quais por 

serem de áreas distintas contribuem com idéias e diferentes pontos de vista, mas em conjunto  

conseguem enxergar soluções para os  problemas de uma maneira mais ampla. 
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