
KAizEN (MELHORIA CONTÍNUA)
é o ponto de partida de
todas as iniciativas enxu-
tas. Os eventos de kaizen

são oportunidades de mudanças focadas

no local de trabalho, porém elas exi-
gem planejamento consistente e imple-
mentação inteligente. Muitas iniciati-
vas de melhorias deixam de colher os
frutos financeiros devido à falta de pla-

nejamento, execução ou definição de
responsahilidades na empresa.

As mudanças raramente são
fáceis. Podemos discutir as ideias
com nossos colegas e operadores
de linha e chegar a um entendi-
mento mútuo de que as coisas po-
deriam ser melhores. Essa parte é
fácil; porém o difícil é colocar es-
tas ideias em prática e ajustar-se
a elas.

A filosofia da melhoria contí-
n u a d e s t a c a a impor t ânc i a do
envolvimento dos func ioná r ios
em todos os níveis da empresa.
O kaizen é indicado para ser in-
tegrado nas a t iv idades do dia-a-
dia com o foco na el iminação das
perdas, na padronização e num
posto de t rabalho limpo e orga-
nizado. As melhor ias rea l izadas
através do kaizen em geral são
pequenas e su t i s ; e n t r e t a n t o ,
seus resultados ao longo do tem-
po podem ser grandes e dura-
douros.

Existe um período de tempo
em que os operadores e sua equi-
pe de apoio têm que se ajustar
para um novo ambiente e aderir
aos novos padrões e regras. Este
ajuste varia dependendo do por-
te das mudanças, durando desde
algumas horas até, às vezes, al-
gumas semanas.

Entre as inúmeras estratégias
para implementar ações de kaizen, o
kaizen "blitz" ou "semana kaizen" é
uma das principais e que já mostram
resultados preliminares ao final de l
semana de trabalho ("workshop"),
pois os esforços partem de um time
nuiltidisciplinar e que tem a meta de
"fazer acontecer".
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Eis aqui como começar a imple-
mentação;
• Defina um facilitador para o pro-

jeto: um programa kaizen bem
sucedido deve ter uma pessoa cujos
esforços sejam completamente
dedicados à sua execução. O colabo-
rador para este papel não precisa
estar na alta ou média gerência. Po-
rém deve ter as qualidades apropri-
adas de gerenciamento de projetos
necessários para os eventos kaizen.

• O comité diretor: uma outra téc-
nica do programa kaizen é o es-
tabelecimento de um comité de
colaboradores para ajudar a pro-
gramar c c u i d a r dos even tos
kaizen. Este comité é responsá-
vel por assegurar o sucesso das
equipes de kaizen e desimpedir
quaisquer obstáculos que impe-
diriam as iniciativas de melhoria.
O comité diretor deverá conter os
oito integrantes a seguir: o facili-

tador do kaizen; o gerente da fá-
brica; o gerente de produção; o ge-
rente de engenharia; o gerente de
materiais; o gerente de qualidade;
o gerente das instalações ou de se-
gurança; o gerente de recursos hu-
manos.
Boletins informativos: o faci-
litador do kaizen deverá dgsenvol-
ver o sistema de comunicação que
divulgará as informações do kaizen
a todos os funcionários. Identifique
as áreas onde os quadros de aviso
possam ser colocados em salas de
descanso, áreas de reuniões ou es-
colha um local central da fábrica que
possa ser usado para comunicar os
próximos eventos kaizen.
Acompanhamento dos eventos
a folha de rastreamento do kaizen
é usada para monitorar e rastrear
os eventos kaizen. Com o uso de
um programa baseado em
planilhas, a folha de acompanha-

mento do kaizen é uma excelente
ferramenta para acompanhar todos
os eventos kaizen e ajudar as equi-
pes a completarem seus objetivos.
Existem 13 tópicos que deverão
ser incluídas na folha de acompa-
nhamento do kaizen (veja o qua-
dro "os 13 mandamentos do
kaizen").

A decisão de iniciar um programa
kaizen organizado é a melhor forma
de começar um programa consisten-
te de melhoria contínua que tenha re-
sultados duradouros. O sucesso virá
apenas se todos se comprometerem
com as políticas, procedimentos, imple-
mentações e treinamento advindos de
um programa kaizen. Se houver algum
sinal de dúvida, as chances para o su-
cesso serão poucas. A alta administra-
ção deverá criar a visão e permanecer
dedicada à sua causa.
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