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RESUMO 
 
 

O mundo está em constante transformação, as empresas estão enfrentando a necessidade de 
melhorar a qualidade de seus produtos e serviços, a fim de garantir a satisfação total do cliente, 
com um custo menor de produção. Devido a essa necessidade, as empresas estão buscando 
aprimorar novos processos para ter este objetivo alcançado. Uma ferramenta que pode ser 
usada de maneira eficiente é o Sistema de produção LEAN, que é uma filosofia de manufatura 
enxuta, que busca eliminar desperdícios no processo produtivo que não agregam valor ao 
produto ou serviço para o cliente. O surgimento deste conceito se deu no Japão, mais 
específicamente na empresa Toyota, no período pós guerra, que buscava reduzir os custos de 
produção para se manter competitiva no mercado. Junto com este conceito foram 
desenvolvidas uma série de ferramentas, dentre estas, o Kaizen, foco de estudo deste 
trabalho. O objetivo é demonstrar, através de um estudo de caso em uma empresa 
aeronáutica, a aplicação da ferramenta Kaizen, com o foco de eliminar e mitigar os problemas 
existentes no processo, mostrando que é viável aplicar um Kaizen na área administrativa com a 
intenção de aprofundar os conhecimentos da área e aumentar a qualidade e produtividade do 
serviço, trazendo maiores resultados ao negócio e consequentemente o aumento da satisfação 
do cliente. A presente pesquisa utiliza-se de um estudo de caso em uma empresa aérea, onde 
foi analisado o processo de atendimento ao cliente para fornecimento de peças de reposição 
que apresentavam defeitos pós venda. Pudemos verificar que antes da aplicação de um 
Kaizen, uma das ferramentas do LEAN, o processo para retorno de atendimento ao cliente 
decorria de um tempo muito extenso, ocorriam perdas na carteira de pedidos e o volume de 
cotações sem solução era muito alto, devido à falta de organização no recebimento de pedidos. 
Foi aberto então um Kaizen para a minimização desses problemas citados, e após a sua 
discussão foi possível verificar que era necessário priorizar os pedidos dos clientes, 
melhorando assim o conhecimento da equipe envolvida no processo, organizar os pedidos 
recebidos por similaridade causando uma ampla visão dos produtos requeridos, tendo como 
consequência dessa organização um maior volume de cotações e efetivações de pedidos, 
além de um tempo de entrega menor, devido à organização na área que passou a ser 
executada. Com o trabalho de toda uma equipe envolvida foi possível aumentar a lucratividade, 
a credibilidade e a confiabilidade do cliente para com o fornecedor. Por meio desse estudo 
pudemos verificar que a adoção deste conceito de forma sistemática em uma empresa, 
promove a melhoria contínua dos processos, resultando em um maior valor agregado entregue 
ao cliente, aumentando assim a competitividade da empresa no mercado. Por tanto, nota-se 
que o LEAN é um ciclo vicioso, quanto mais se conhece do processo, mais se tornam visíveis 
as oportunidades de melhoria. Quanto mais melhorias implementadas, maior o resultado e 
consequentemente a agregação de valor ao cliente. 


