
ALOGÍSTICA. USA FREQÜENTE-
mente o kaizen, mas sem
saber. Esta afirmação, vol-
ta e meia é ouvida dos es-

pecialistas desse conceito nipônico. É
o caso da implementação de uma ca-
deia de abastecimento competitiva. E
o fato de buscar permanentemente o
aumento da eficiência faz parte desse
processo. É lógico analisarmos perio-
dicamente os processos que utiliza-

mos, e questioná-los. Nas diversas em-
presas, isso significa progressos con-
tínuos. Se você estiver pensado em
"melhoria contínua", você chegou ao
ponto. É para isso que o sistema 'lean'
veio como meio de implementação
deste conceito: é preciso colocá-lo
dentro de um contexto de mapea-
mento dos fluxos. Com este "mapa"
não nos perdemos e qualquer kaizen
será avaliado em relação a seu impac-

to: a redução dos prazos e das per-
das e o incremento do serviço ao cli-
ente. Dentro desse conceito "lean", o
kaizen entra no final do mapeamento
do fluxo atual. No final das contas,



Kaizem o que há por trás
da palavra

KAI significa mudar e ZEN é uma

reflexão para fazer a mesma coisa,

mas de um jeito melhor sob todos os

aspectos. Kaizen é o processo japonês

de melhoria contínua. Ele foi introdu-

zido em 1986 por Masaaki Imai no

Sistema Toyota de Produção. Ele se de-

senvolve sobre o Gemba (local onde

se cria valor), e consiste em realizar

melhorias contínuas, algumas vezes

pequenas, mas simples e fáceis de

implementar. Elas devem envolver to-

dos os participantes e permitir e elimi-

nar o Muda (perda), quer dizer, as

operações que não agregam valor.

Este conceito inicia com os 5"S": Seiri,

Seiton, Seiso, Seiketsu e Shtesuke (se-

parar, organizar, limpar, padronizar

e disciplinar). E isto implica num

compartilhamento das responsabili-

dades entre a produção e a logística,

uma simplificação dos sistemas de in-

formação (ERP), a programação das

linhas no tempo e a gestão do pessoal.

todos os armazéns que funcionam bem
têm processos kaizen, mesmo sem em-
pregar o termo, pois se uma empresa
que não buscar o melhoramento contí-
nuo está "morta".

Definir o valor agregado

Resta saber se todos esses melho-
ramentos e a caça às perdas ("Muda")
são realmente eficazes. Nem todos pa-
recem apontar na direção certa ao pri-
vilegiar tecnologias, acima das pesso-
as. Pois a implementação do kaizen não
passa por investimentos pesados. Na
logística, o kaizen é usado principal-
mente no interior de cada elo para en-
contrar alternativas. Entre os elos,
existem dois fluxos: o da informação e
da movimentação dos materiais. O
kaizen pode melhorar uma função ele-
trônica das informações. As coletas de
informações via EDI ou por meio de
formulários via internet são uma fon-
te de progresso, por exemplo, elimi-

nando os pedidos convencionais aos
fornecedores.

Mas, antes de qualquer coisa, é pre-
ciso definir o que seja ou não valor
agregado. Em termos de recebimen-
to de mercadorias, analisar o acondi-
cionamento e as freqüências de saídas
e assim, otimizar a separação. A pre-
ocupação da produtividade é mexer na
freqüência de utilização no local. Es-
ses processos fazem com que os lo-
cais sejam revistos todos os meses
ou a cada dois meses. Para a separa-
ção, os funcionários trabalham num
ritmo padronizado. Em seguida, a va-
riabilidade pode ser analisada e é pre-
ciso determinar as ocorrências espe-
ciais para evitar que eles não ocor-
ram novamente. Tem de eliminar o que
não tem valor.

Envolver o pessoal
Não se pode ficar a favor ou con-

tra a implementação da automatização.
Mas, o inconveniente é que ela engessa
a organização. Entretanto, a rigidez
da automatização é necessária, às ve-
zes, numa empresa como comprovam
as soluções de movimentação automá-
tica de cargas. É preciso ser flexível
conforme o número de referências, o
tamanho e volume se modificam.

Mas, o recurso principal do kaizen
é o talento humano, que deve ser co-
locado no coração do processo. Na
produção, o colaborador é um prolon-
gamento da máquina, mas ele deve or-
ganizar seu trabalho de modo a evi-
tar gestos inúteis e melhorar a velo-
cidade da linha.

Finalmente, um processo kaizen não
deve ser focado em redução de mão-
de-obra mas, mesmo assim os resul-
tados não são desprezíveis, tanto no
aspecto de melhorar a qualidade como
produzir uma melhor motivação en-
tre os próprios colaboradores.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Logística, ano 27, n. 212, p. 44-45, maio. 2008.




