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UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA KAIZEN EM UMA INDÚSTRIA 
TÊXTIL E SEUS GANHOS OBTIDOS 

 

RESUMO 

A busca pelos melhores resultados econômicos nas empresas tem sido uma luta 

constante, visando não somente o crescimento, assim como oferecer produtos e serviços 

com preços competitivos e melhor qualidade, fazendo assim com que as empresas 

busquem o conhecimento das melhores práticas e metodologias para alcançarem estes 

objetivos. Nesse contexto, este trabalho objetiva apresentar como funciona a aplicação da 

ferramenta Kaizen em uma das maiores empresas do ramo têxtil do Brasil. O trabalho 

adota o estudo de caso como abordagem metodológica, cujas evidências foram coletadas 

por meio de alguns trabalhos de melhoria contínua realizados na empresa. Os resultados 

mostram que a ferramenta Kaizen auxiliou na melhoria dos métodos e processos, bem 

como que um dos pontos principais para obtenção destes resultados foi a participação 

dos envolvidos no processo da empresa, procurando envolvimento e incentivo na geração 

de novas ideias. 

 

Palavras-chave: Kaizen, Melhoria Contínua, Indústria Têxtil. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Autor (a): Valzenir Guimarães de Souza / E-mail: valzenir@yahoo.com.br Graduado em 
Gestão Financeira pela Faculdade Lourenço Filho (2013). Especialista em Engenharia de 
Produção pela Faculdade Farias Brito - FFB (2016). 
 

Autor (a): Mauricio Johnny Loos / E-mail: mauricioloos@hotmail.com 
Graduado em Administração de Empresas - Gestão Empresarial pela Universidade Regional 
de Blumenau - FURB (2007). Especialista em Engenharia de Produção pela Universidade 
Regional de Blumenau - FURB (2009).  Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC (2011). Doutor em Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2016). Coordenador e Professor dos Cursos 
de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Engenharia de Produção & Lean 
Manufacturing da Faculdade Farias Brito - FFB. 

Recebido em: 30/01/2016 Aprovado em: 27/04/2016 
Avaliado pelo sistema double blind review 
Editor Científico: Prof. Me. Raimundo Roberto Nobre Pinho 
 



Valzenir Guimarães de Souza, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 2 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

1. INTRODUÇÃO 
 

A perspectiva de melhoria contínua reconhece que o ambiente de negócios 

muda constantemente, e que somente pela constante melhoria uma empresa pode 

acompanhar esse ambiente mutável (CALDWELL et al, 2011). A ferramenta Kaizen está 

diretamente envolvida neste processo e orienta que as melhorias sejam realizadas 

diariamente em todos os ambientes, seja no trabalho ou na vida pessoal. A ideia principal 

é fazer com que as pessoas busquem sempre procurar novos conhecimentos para 

encontrar soluções para os diversos problemas de produção, economia, qualidade e 

segurança em todas as atividades realizadas, incentivando os colaboradores nesta 

potencialização de recursos pela melhoria contínua, além de que, tem como objetivo o 

atingimento de vantagem competitiva através da criatividade, integração e bem-estar de 

todos. 

Segundo Heckl e Moormann (2010), existem numerosos conceitos 

disponíveis para melhoria de processos, dentre os quais está o Kaizen. Tal ferramenta de 

origem japonesa se tornou um termo bastante comum em qualquer nacionalidade para 

aqueles que trabalham em corporações multinacionais, em gestão da produção ou em 

empresas que aplicam o Sistema Toyota de Produção ou Manufatura Enxuta. Com base 

na leitura de textos sobre sistemas de gestão de produção e de informações sobre a 

experiência de trabalhos com grande influência dos sistemas implementados pelas 

matrizes de empresas multinacionais, surge o contato com a palavra Kaizen, cuja 

tradução literal significa melhoria contínua (PANIAGO, 2008).  

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar como funciona a 

aplicação da ferramenta Kaizen em uma das maiores empresas do ramo têxtil do Brasil.  

O trabalho pretende responder à questão de como o processo de gestão do Kaizen ocorre 

na empresa objeto de análise, bem como apresentar alguns exemplos de aplicações 

feitas. O trabalho foi conduzido em uma empresa têxtil do Brasil, devido a mesma ter 

percebido a importância e os benefícios da utilização do Kaizen, e do setor têxtil estar em 

constante desenvolvimento e ser de fundamental importância na movimentação da 

economia brasileira, com um faturamento de R$ 130,2 bilhões em 2014 (ABIT, 2015).  

O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a coleta dos 

dados, foram utilizados alguns procedimentos operacionais e trabalhos de melhoria 

contínua realizados na empresa, detalhados mais à frente. Para cumprir seus objetivos, o 

trabalho primeiramente estabelece o referencial teórico, seguido pelos métodos e técnicas 

adotados, resultados empíricos e, finalmente, suas conclusões.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Kaizen 
 

O termo Kaizen é formado a partir de Kai, que significa modificar, e Zen, que 

significa para melhor (MARTINS; LAUGENI, 2005). A ferramenta Kaizen foi criada no 

Japão pelo engenheiro Taichi Ohno, com a finalidade de reduzir os desperdícios gerados 

nos processos produtivos, buscando a melhoria contínua da qualidade dos produtos e o 

aumento da produtividade. Essa ferramenta tornou-se mundialmente conhecida pela sua 

aplicação dentro do Sistema Toyota de Produção (BRIALES, 2005). Womack e Jones 

(2004) consideram que o termo Kaizen significa “melhoria incremental contínua” através 

de atividades normalmente realizadas por grupos de funcionários da organização, que 

atuam no sentido de eliminar os desperdícios ou problemas de produção identificados nos 

processos produtivos, através do emprego da técnica de mapeamento do fluxo de valor.  

O Kaizen trata-se de uma filosofia baseada na eliminação de desperdícios 

com base no bom senso e no uso de soluções baratas que se apoiam na motivação e 

criatividade dos colaboradores para melhorar a prática de seus processos de trabalho, 

com foco na busca pela melhoria contínua ((SHARMA, MOODY, 2003; SCOTELANO 

2007). Segundo Jha et al (1996), melhoria contínua é o conjunto de atividades que 

constituem um processo destinado a alcançar melhoria. Pode-se definir melhoria contínua 

(Continuous Improvement - CI) como um envolvimento total na realização de pequenas 

transformações, de forma contínua e diretamente relacionada aos objetivos 

organizacionais (CAFFYN, 1999). 

Sob o ponto de vista de Guarnieri et al. (2008), o alcance da melhoria 

contínua passará pela adoção de medidas que contemplem a avaliação dos processos, a 

avaliação da satisfação do cliente, a qualidade de vida na empresa, a organização do 

ambiente de trabalho, a proteção pessoal, dentre outras. Conforme Slack et al. (2002), o 

Kaizen também refere-se a melhoramentos sucessivos e constantes, quer dizer, passos 

menores e mais frequentes de melhoramento incremental. 

Segundo Costa Leite (2007), existem habilidades específicas, 

comportamentos e ações que precisam ser desenvolvidas para que o melhoramento seja 

sustentado ao longo prazo, necessitando de uma melhoria contínua. Belli (2012) comenta 

que a vantagem de se utilizar o Kaizen é o foco e a escolha das pessoas chaves de cada 

área envolvida.  

Para ser empregada a metodologia Kaizen na busca da melhoria contínua, é 

necessária a definição dos objetivos e das metas que servirão como direcionadores das 

ações da equipe de trabalho. Quanto aos objetivos, estes devem ser claros e concisos, e 

quanto às metas, estas devem ser arrojadas de forma a instigar a equipe na busca pela 

melhoria contínua (IMAI, 1994). 



Valzenir Guimarães de Souza, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 4 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

Wittenberg (1994) enfatiza que existem dez regras básicas para se praticar o 

Kaizen no gemba, sendo essas demonstradas no quadro 1. 

 
Quadro 1 - 10 Regras para o Kaizen. 

 

Descartar as ideias tradicionais e fixas relacionadas à produção. 

Pensar sobre como fazer, não por que isso não pode ser feito. 

Não produzir desculpas. Iniciar questionando as práticas atuais. 

Não buscar a perfeição. Ir em frente, mesmo se por apenas 50% do objetivo pretendido. 

Corrigir os erros de uma vez por todas. 

Não gastar dinheiro para o Kaizen. 

Ter bom senso, ao se deparar com as adversidades. 

Perguntar “por que?” cinco vezes e buscar as causas raízes. 

Encontrar o bom senso de dez pessoas ao invés do conhecimento de uma; e 

Saber que as ideias Kaizens são infinitas. 
 
Fonte: Adaptado de Wittenberg, (1994). 
 

Uma vantagem alcançada quando desenvolvidos e implantados os conceitos 

de avaliação de desempenho no sistema de produção enxuto é a quantidade de 

informações que são reunidas das diversas áreas da empresa. Com isso é possível 

identificar com mais segurança os problemas da fábrica e elaborar os eventos de melhoria 

(Kaizen) com mais eficiência (CARDOZA; CARPINETTI, 2005). O Kaizen busca 

implementar continuamente novas metodologias de trabalho, objetivando reduzir os 

desperdícios no sistema de produção, aumentar a satisfação do funcionário, visto que 

serão geradas facilidades em seu trabalho (SLACK et al., 2002). Shingo (1996) reforça 

que a melhoria contínua se trata de uma cultura que deve ser utilizada em todas as áreas 

em que se realizem atividades profissionais, e não apenas no chão de fábrica de uma 

empresa. 

Cabe salientar que em relação às áreas onde a metodologia Kaizen pode 

ser empregada, não sendo restringida apenas aos processos produtivos, mas também em 

áreas como: planejamento; marketing; vendas; desenvolvimento de novos produtos, 

logística e financeira. Os benefícios verificados como resultado da aplicação da 

metodologia são inúmeros, e entre eles observa-se: o aumento da produtividade; 

reduções nos custos de produção; capacidade de acompanhar às oscilações de mercado 

e principalmente a satisfação dos colaboradores. Portanto, para obtenção de resultados 

satisfatórios durante o desenvolvimento desta metodologia, é necessário focar-se nas 

atividades que não agregam valor, ou seja, naquelas atividades que não contribuem para 

o produto ou serviço, uma vez que toda organização tem a oportunidade de melhorar a 

qualidade dos seus produtos e serviços, garantindo a satisfação de seus clientes, 

colaboradores, sócios e fornecedores. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Primeiramente, cabe destacar que o tema Kaizen é abordado teórica e 

empiricamente na literatura, existindo bastantes publicações realizadas em vários setores 

industriais no país. O presente trabalho tem como propósito apresentar como funciona a 

aplicação da ferramenta Kaizen em uma das maiores empresas do ramo têxtil do Brasil, 

sob o ponto de vista empírico, confrontando os resultados de campo com a teoria vigente.  

Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, o qual, conforme afirmado por Cauchick Miguel (2010) é um trabalho de 

caráter empírico que investiga um dado fenômeno dentro de um contexto real 

contemporâneo por meio de análise aprofundada de um ou mais objetos de análise 

(casos), possibilitando amplo e detalhado conhecimento sobre o fenômeno, permitindo 

inclusive a geração de teoria. 

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu devido à mesma ter 

percebido a importância e os benefícios da utilização do Kaizen, além da fundamental 

importância do setor têxtil para a economia brasileira, tendo assim um cenário propício 

para o desenvolvimento de um estudo de caso com aplicação de ferramentas que buscam 

melhorias e eliminação de desperdícios. A empresa em destaque, com mais de 45 

anos de mercado, é uma das maiores indústrias têxteis do mundo e líder em diversos 

segmentos. Com unidades espalhadas nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e São 

Paulo, além de uma fábrica no Equador e outra na Argentina e, filiais de vendas na 

América do Sul (Argentina) e Europa (Suíça), está entre os principais fabricantes mundiais 

de índigos e brins. Com o propósito de aperfeiçoar e inovar constantemente sua 

produção, possui um moderno parque industrial, investindo constantemente em tecnologia 

e na capacitação dos seus 8 mil profissionais. Toda esta dedicação se reflete na 

competitividade, na qualidade dos produtos que fabrica e na conquista cada vez maior do 

mercado externo. A liderança no mercado têxtil brasileiro pode ser atestada ainda por 

alguns indicadores. Atualmente, responde 40% da produção brasileira de Índigo, sendo 

também uma das maiores produtoras mundiais. 

Para a coleta de dados utilizou-se de alguns procedimentos operacionais e 

trabalhos de melhoria contínua realizados na empresa. O foco era entender como ocorria 

o Kaizen na empresa objeto de análise, desde a sua geração até o seu encerramento, 

bem como visualizar os resultados alcançados com alguns Kaizens realizados. Cabe 

ressaltar que a ferramenta Kaizen faz parte do Sistema Integrado de Gestão (SIG) da 

empresa pesquisada, e o relacionamento da ferramenta para com o SIG encontra-se de 

forma resumida no Apêndice A.  
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De posse das informações coletadas, estruturou-se um fluxo do 

funcionamento do Kaizen na empresa, conforme mostrado na Figura 1, o qual sintetiza o 

desenvolvimento da ferramenta abordada nesse estudo de caso. 

O colaborador após ter uma ideia, preenche um formulário descrevendo sua 

sugestão de melhoria, que é avaliado inicialmente pelo seu gestor. Sendo aprovado, o 

supervisor apresenta ao gerente, e após isso, é dado prosseguimento à execução da 

ideia, sendo verificada pela área de segurança e áreas de apoio (manutenção, 

controladoria, etc.). Após todo o fechamento, de acordo com a pontuação atingida é 

quantificado o valor a ser pago, onde, será realizada uma reunião de apresentação e 

reconhecimento do colaborador dono do Kaizen, perante a todos os convidados. 
 

Figura 1: Fluxo do Processo Kaizen na empresa pesquisada. 
 

 
Fonte: Os autores. 
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Visando classificar e pontuar as melhorias geradas pelos Kaizens, para 

posteriormente ter-se um reconhecimento também financeiro, foi estruturada a Tabela de 

Pontuação do Kaizen, conforme pode ser vista na Figura 2. 

 
Figura 2: Pontuação do Kaizen. 

 
Fonte: Os autores. 

 
Conforme a Figura 2, pode-se observar os principais critérios utilizados na 

pontuação e quantificação de valores para o pagamento do Kaizen ao colaborador, onde 

faz-se necessária a comprovação destes critérios através da coleta de informações que 

comprovem o real ganho em cada item. Na ausência de um destes, somente serão 

considerados aqueles que houveram a comprovação, influenciando diretamente na 

pontuação e consequentemente no valor a ser pago.  

Os dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, 

buscando divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações 

práticas coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a 

seguir.   
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Apresentação do Kaizen 01 
 

O Kaizen 01 surgiu no setor de manutenção de equipamentos, onde, 

observou-se que não havia um equipamento para transportar as peças na forma correta, 

gerando risco de segurança para os funcionários, assim como, danificar peças. Com isso, 

houve a ideia de um funcionário em projetar um carrinho, conforme mostra a Figura 3.  

O projeto foi apresentado ao supervisor e chefe da área, e providenciado o preenchimento 

do formulário para aprovação da gerência. Após aprovado, foi enviado para área de 

segurança industrial, e providenciada uma ordem de manutenção para fabricação do 

equipamento na oficina mecânica. Este processo levou cerca de dois meses, concluindo 

no dia 02/03/2015. O funcionário fez apresentação de sua ideia no dia 16/05/2015 em 

reunião de apresentação de todos os Kaizens, com a participação de diretoria, gerência e 

colaboradores de diversos setores, recebendo o valor de R$ 200,00. 
 

Figura 3: Dados do Kaizen 01. 

 
Fonte: Os autores. 

CRITÉRIO

EFICIÊNCIA 

ECONOMIA

QUALIDADE 
SEGURANÇA 
MEIO AMBIENTE

 PAGAMENTO:   R$                 200,00 

0,5 - 2,5 0,5

0,5 - 2,5 0,5

TOTAL 3,5

0,5 - 2,5 0,5

0,5 - 2,5 0,5

1,5 - 2,5 1,5

PESO REFERÊNCIA PONTUAÇÃO OBTIDA

Ao desmontar o circuito frigorígeno havia o 
desperdício de gás pois o mesmo era transportado de 

maneira incorreta

Confeccionar carro com suporte para transporte 
correto do circuito frigorígeno, evitando 

desperdício de gás.

FOTOS
ANTES DEPOIS

DADOS KAIZEN 

CARRO PARA TRANSPORTE ADEQUADO DO CIRCUITO FRIGORÍGENO DE BEBEDOUROS 

DADOS
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA
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4.2 Apresentação do Kaizen 02 
 

O Kaizen 02 surgiu no setor de lavanderia, onde observou-se que havia uma 

perda de tempo considerável. Quando da realização de manutenção na tubulação de 

máquinas de lavar, precisava-se parar todas as máquinas, gerando atraso na produção. 

Com isso, houve a ideia de instalar válvula para separação das tubulações, conforme 

mostra a Figura 4. O projeto foi apresentado ao supervisor e chefe da área, e providenciado 

o preenchimento do formulário para aprovação da gerência. Após aprovado, foi enviado 

para área de segurança industrial, e providenciada uma ordem de manutenção para 

fabricação do equipamento na oficina mecânica. Este processo levou cerca de um mês, 

concluindo no dia 20/04/2015. O funcionário fez apresentação de sua ideia no dia 

16/05/2015 em reunião de apresentação de todos os Kaizens, com a participação de 

diretoria, gerência e colaboradores de diversos setores, recebendo o valor de R$ 300,00. 

Figura 4: Dados do Kaizen 02. 

 
Fonte: Os autores. 
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4.3 Apresentação do Kaizen 03 
 

O Kaizen 03 surgiu no setor de manutenção elétrica, onde observou-se que 

os motores de alguns equipamentos estavam acumulando muita sujeira, e dificultando o 

acesso para limpeza, gerando superaquecimento e redução da vida útil. Com isso, houve 

a ideia de um funcionário em projetar uma peça mais acessível e com melhor ventilação 

no próprio motor, conforme mostra a Figura 5. O projeto foi apresentado ao supervisor e 

chefe da área, e providenciado o preenchimento do formulário para aprovação da 

gerência. Após aprovado, foi enviado para área de segurança industrial, e providenciada 

uma ordem de manutenção para fabricação do equipamento na oficina elétrica. Este 

processo levou cerca de um mês, concluindo no dia 13/04/2015. O funcionário fez 

apresentação de sua ideia no dia 16/05/2015 em reunião de apresentação de todos os 

Kaizens, com a participação de diretoria, gerência e colaboradores de diversos setores, 

recebendo o valor de R$ 200,00. 

 
Figura 5: Dados do Kaizen 03. 

DADOS KAIZEN 

SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DEFLETORES POR CHAPAS ESTILO “CHAPÉU” 

DADOS 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

As tampas defletoreas geravam grande acumulo 
de sujeira nos motores, reduzindo verilação e 
gerando queimas. 

Colocar tampas com “chapéu chines” para evitar 
o acúmulo de resíduos e garantir a ventilação do 
motor, evitando queima do mesmo. 

FOTOS 

ANTES DEPOIS 

  
CRITÉRIO PESO REFERENCIA PONTUAÇÃO OBTIDA 

EFICIÊNCIA 0,5 - 2,5 0,5 

ECONOMIA 0,5 - 2,5 0,5 

QUALIDADE 0,5 - 2,5 0,5 

SEGURANÇA 1,5 - 2,5 1,5 

MEIO AMBIENTE 0,5 - 2,5 0,0 

TOTAL 3,0 

Pagamento: R$ 200,00 
 

Fonte: Os autores. 
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Conforme observado, todos os Kaizens seguem um fluxo estabelecido, 

desde a ideia até o reconhecimento, ficando mais claro para todos os envolvidos as 

regras estabelecidas. Com isso, visa-se ter o máximo de coerência e transparência, 

incentivando assim ainda mais todos os colaboradores a sugerirem novas ideias, gerando 

um maior envolvimento de todos na empresa. 

 

5. CONCLUSÕES 

Conforme pesquisa realizada nesta empresa do ramo têxtil, pode-se 

observar a importância da cultura da implantação do Kaizen funcionando como uma 

importante ferramenta de gestão buscando melhorias em todo o processo, gerando 

economia e lucratividade, além de qualidade de vida no trabalho e vida social. 

Vale salientar que os colaboradores se sentem “reconhecidos” com suas 

ideias, gerando também um melhor entrosamento das equipes, além de melhorar o 

ambiente de trabalho, haja visto que, em toda a organização existe o incentivo de 

“analisar” e “pensar” em melhorias contínuas. Durante as apresentações dos Kaizens, o 

próprio colaborador realiza a explanação de suas ideias e projetos, sentindo-se 

homenageado e reconhecido. 

Pode-se concluir que, apesar de estar-se um pouco distante da real 

importância que é dada ao Kaizen, na cultura japonesa, a ferramenta tem trazido retorno 

positivo aos colaboradores e empresa. 
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