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RESUMO 
 
 

MÉTODO KAIZEN: UMA FERRAMENTA DA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO RESUMO O 
principal objetivo deste artigo é apresentar um estudo com base em uma pesquisa bibliográfica, 
onde são delineadas formas de se diminuir custos e aumentar a produtividade com a 
implementação do método Kaizen, envolvendo colaboradores e seus respectivos gestores. O 
termo Kaizen é de origem japonesa e significa "melhoria contínua", podendo ser aplicado nos 
âmbitos profissional, familiar, pessoal e social. Seu propósito sugere o aprimoramento diário e 
constante das situações, visando sempre o aumento da produtividade, bem como eliminar os 
processos desnecessários e os desperdícios, tanto de tempo, quanto de itens de produção no 
ambiente profissional. O método Kaizen tem várias técnicas que auxiliam na aplicação do 
método, que abaixo serão listadas. A padronização nas empresas é muito importante para o 
seu sucesso, sendo ela realizada entre os colaboradores, assim, podendo ser definidos quais 
processos e de que maneira poderá ser feito para que possam ser obtidos melhores 
resultados. O controle de qualidade serve para impedir que produtos defeituosos cheguem ao 
consumidor final, mantendo uma constante supervisão e ajuda nas linhas de produção. Os 
desperdícios ocorrem não só na produção como em todo o processo e muitas vezes os 
desperdícios logísticos podem ser os mais significativos, gerando um bom retorno em suas 
otimizações. A busca pela qualidade demanda um controle rigoroso de todas as etapas do 
processo organizacional e a conscientização de todos os envolvidos: colaboradores, clientes, 
fornecedores. O Sistema de Produção Toyota em inglês conhecido como Lean Manufacturing, 
é o princípio do Kaizen. O Sistema Toyota de Produção é uma combinação dos princípios e 
das técnicas da qualidade total, da administração científica e das tradições culturais japonesas. 
É sustentado pelo sistema Just in Time que tem o significado de um processo de fluxo, as 
partes corretas necessárias à montagem alcançam a linha de montagem no momento em que 
são necessários e somente na quantidade necessária. Just in Time é citado quando falamos 
em o material certo, disponível na hora certa, no local certo, no exato momento de sua 
utilização, ou seja, não estamos falando de um conceito exatamente novo. Com essa pesquisa 
bibliográfica, podemos concluir que a implementação do método Kaizen auxilia e muito para a 
diminuição de custos e o aumento de produtividade. Tanto no Brasil como em outros países, o 
processo de melhoria contínua esta ligado diretamente a dois fatores: um a cultura e o outro ao 
total envolvimento da alta gestão, implantar um processo de melhoria nas empresas, antes de 
tudo a diretoria tem que dar total apoio, mesmo não tendo total conhecimento da filosofia, tem 
que se ter muita disciplina, criar as regras e fazer cumpri-las. Podemos concluir que pelos 
estudos apresentados, é evidente que se uma empresa quer melhorar sua competitividade e 
por que não dizer ter mais garantia da sua sustentabilidade, um dos caminhos mais curtos a 
seguir poderia ser através da melhoria continua. São encontrados dois tipos de melhoramento, 
melhoramento contínuo e melhoramento revolucionário. O melhoramento contínuo, é um 
método menos ambicioso, com curto prazo, favorece a adaptabilidade, o trabalho em grupo e 
sempre estará favorecendo a atenção aos detalhes. Já o melhoramento revolucionário, por 
outro lado, dá grande valor para soluções criativas. Incentiva o pensamento livre e a iniciativa 
individual. Uma filosofia radical, à medida que alimenta uma abordagem de melhoramento que, 
de fato, não aceita muitas limitações sobre o que é possível. Palavras-Chave: Kaizen, Melhoria 
Contínua, Produtividade  


