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RESUMO 

 

A realidade crítica do mercado de petróleo e gás traz consigo vários contextos. As organizações 

buscam meios para sobreviverem em um ambiente instável e competitivo. Algumas delas, 

inclusive, estudam estratégias de parcerias e adoção de novas técnicas e metodologias que as 

auxiliem neste momento conturbado. Pensando sobre esse aspecto e procurando entender a 

utilização dessas novas práticas, houve o interesse em conhecer a percepção dos gestores de 

uma empresa de segmento de Petróleo e Gás, com relação aos impactos sofridos pela 

implementação de Kaizen no seu setor, neste caso, especificamente, o setor de logística. Para 

compreender melhor o evento, foi realizada uma entrevista semiestruturada com os principais 

gestores envolvidos, levantando as informações relacionadas às dificuldades encontradas, aos 

resultados alcançados e às melhorias evidenciadas após o evento Kaizen. Um êxito alcançado 

foi a unificação dos processos logísticos, o que propiciou um padrão para a solicitação de 

transportes; além da otimização dos custos diretos à atividade; e ainda melhoria na comunicação 

entre os setores de logística das unidades inseridas no processo de Kaizen. 

 

Palavras-chave: Competividade. Kaizen. Logística.  Otimização. 

 

ABSTRACT 

 

The critical reality of the oil and gas market brings with it several contexts. Organizations are 

looking for ways to survive in an unstable and competitive environment. Some of them even 

study strategies of partnerships and adoption of new techniques and methodologies that help 

them in that troubled moment. Thinking about this aspect and trying to understand the use of 

these new practices, there was interest in knowing the perception of the managers of an Oil and 

Gas segment company, regarding the impacts suffered by the implementation of Kaizen in its 

sector, in this case specifically, the logistics sector. To better understand the event was 

conducted a semi-structured interview with the main managers involved raising the information 

related to the difficulties encountered, the results achieved the improvements evidenced after 

the Kaizen event. A success achieved was the unification of logistics processes, providing a 

standard for transport requests; optimizing the direct costs to the activity; and improving the 

communication between the logistics sectors of the units inserted in the Kaizen process. 

 

Keywords:  Competitiveness.  Kaizen. Logistics. Optimization 

 

 

 



Revista Visões ISSN 1983-2575, Edição, nº1. Volume 7 – 2020. 

 

2 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas, de forma geral, sempre buscaram tomar as melhores decisões e 

disponibilizar os melhores serviços e produtos, além de, evidentemente, manter custo adequado 

dos processos. Um dos objetivos principais é o de se destacarem e se manterem ativas no 

mercado. 

Ao considerar a história do crescimento de organizações pelo mundo, o foco sempre 

foi obter lucro. Com o passar dos anos, foi surgindo a necessidade de planejamento de maneira 

a aumentar esse lucro. Ao mesmo tempo, os clientes tomaram posição significativa na 

estratégia das empresas, já que a satisfação deles, juntamente com a redução de custos e 

obtenção de competitividade, passaram a ser o foco das organizações. 

A crise econômica sofrida no país (2015-2019) força as empresas a buscar formas de se 

destacar e manter seu posicionamento frente à concorrência continuamente, e a 

competitividade torna-se ainda mais acirrada.  Desse modo, a metodologia Kaizen se sobressai 

no meio empresarial, fazendo com que essas organizações a adotem em suas operações, 

tomando como resultado a otimização de seus processos. Uma dessas empresas é a que foi 

estudada neste artigo.  

Atuante no setor de Petróleo e Gás, implementou-se em seu setor de logística, o Kaizen, 

trazendo muitos benefícios para parte do seu processo. Foi uma estratégia da alta administração 

e baseia-se na melhoria contínua, envolvendo esforços de toda organização, do nível 

operacional ao estratégico. O estudo proposto foi a compreensão das principais dificuldades 

encontradas pelos gestores envolvidos, bem como os resultados alcançados e as melhorias que 

puderam ser evidenciadas após o evento Kaizen.  

Para alcançar os dados necessários quanto ao direcionamento da pesquisa, buscou-se 

na metodologia os caminhos para classificação, recolha e tratamento dos dados e ainda a 

análise, parte fundamental de um artigo como este. 

Tais informações são advindas de pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se de 

estudo de caso. Gil (2008, p. 27) comenta que pesquisas exploratórias “(...) têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores". Quanto às 

pesquisas descritivas “(...) têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população, fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis". (GIL, 2008, 

p. 28).  

É preciso ainda salientar que a utilização de dois métodos de pesquisa facilita o objetivo 

de descrever o fato ou o fenômeno da pesquisa explorada. O estudo de caso, por sua vez, ainda 

segundo Gil, (2008, p.57) caracteriza-se pelo “estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos 

objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado”.  

A entrevista semiestruturada foi o instrumento de coleta de dados utilizado para reunir 

as informações dos gestores, caracterizando essa fonte como primária (dados ainda não 

estudados anteriormente nessa empresa). Além da entrevista, o estudo contou com muitas 

informações de cunho literário e didático, como revistas, jornais, artigos, entre outros, 

denominando fontes secundárias. Boni e Quaresma (2005, p. 75) dizem que as entrevistas 

semiestruturadas “combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto".  

A análise de todas as informações foram processadas de forma qualitativa em que 

Mozzato e Grzybovski (2011, p.737)  defendem que “(...) o investigador é o instrumento 

principal, e que o maior interesse está no processo, não nos resultados ou produtos, além de 

que os investigadores qualitativos tendem a analisar os dados de forma indutiva”.  
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A implementação do Kaizen foi realizada no departamento de logística e considerou a 

participação de vários setores, porém, o estudo trata somente das informações referentes à 

percepção dos principais gestores da área envolvidos no evento ocorrido.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Logística empresarial 

 

Ballou (2006) associa a logística à contemporaneidade. Na logística realizada pelas 

empresas, a atividade agrega valor a produtos e serviços essenciais para a satisfação do 

consumidor e aumenta as vendas. Essa área também lida, além de bens materiais, com o fluxo 

de serviços, algo com diversas oportunidades de aperfeiçoamento. Segundo o autor, devido à 

área lidar com fluxo de serviços, a logística ganha uma definição que: 

 
Sugere igualmente ser a logística um processo, o que significa que inclui todas as 

atividades importantes para a disponibilização de bens e serviços aos consumidores 

quando e onde estes quiserem adquiri-los. Contudo, a definição implica em que a 

logística é parte do processo da cadeia de suprimentos, e não do processo inteiro. 

(BALLOU, 2006, p. 27). 

 

Já Novaes (2016) comenta sobre a importância do papel da logística nas empresas, hoje. 

Segundo ele, a logística possui um papel importante no processo de disseminação da 

informação, podendo ajudar de forma positiva, caso seja bem equacionada, ou prejudicar 

seriamente os esforços mercadológicos, caso seja mal formulada.  

De modo geral, é uma tarefa bem complexa e que traz gastos para a empresa, porém 

todos os executivos devem se preocupar em como estão seus processos, pois é a atividade que 

permite a entrega do produto final ao cliente e, consequentemente, a criação de valor à empresa. 

Em resumo, a logística, quando bem gerenciada, alavanca a competitividade da 

organização e seu objetivo central é atingir o nível desejado de serviço ao cliente pelo menor 

custo possível, mesmo sendo complexo e um pouco difícil manter um baixo custo.  

 

2.2 Atividades logísticas 

 

Os autores costumam separar as atividades da logística em atividades primárias e 

secundárias, ou atividades-chave e atividades de suporte. 
 

“As atividades a serem gerenciadas pelas organizações variam de companhia para 

companhia, dependem da estrutura organizacional, das diferentes conceituações dos 

gerentes sobre a cadeia de suprimentos e da importância das atividades específicas 

para suas operações” (BALLOU, 2006, p. 31).  

 

Ballou (2006, p.31-32) apresenta uma lista de quais atividades possuem qual 

classificação e são divididas da seguinte maneira:  

a) Atividades-chaves: 

• Serviços padronizados aos clientes (somente conferir se são os serviços padronizados 

ou são os clientes que são padronizados) cooperam com o marketing: determinam as 

necessidades e desejos dos clientes em serviços logísticos; determinam a reação dos 

clientes ao serviço; estabelecem níveis de serviço ao cliente. 

• Transporte: seleção de modal e serviço de transporte; consolidação de fretes; 

determinação de roteiros; programação de veículos; seleção de equipamentos; 

processamento de reclamações; auditoria de frete. 
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• Gerência de estoques: políticas de estocagem de matéria-prima e produtos acabados; 

previsão de vendas a curto prazo; variedade de produtos nos pontos de estocagem; 

número, tamanho e localização dos pontos de estocagem; estratégias Just in time, de 

empurrar e de puxar. 

• Fluxos de informação e processamento de pedidos: procedimento de interface entre 

pedidos de compra e estoques; métodos de transmissão de informações sobre pedidos; 

regras sobre pedidos. 

b) Atividades de Suporte: 

• Armazenagem: determinação do espaço; layout do estoque e desenho das docas; 

configuração do armazém; localização do estoque. 

• Manuseio de materiais: seleção do equipamento; normas de substituição de 

equipamento; procedimentos para a separação de pedidos; alocação e recuperação de 

materiais. 

• Compras: seleção de fontes de suprimentos; o momento da compra; quantidade das 

compras. 

• Embalagem protetora: manuseio; estocagem; proteção contra perdas e danos. 

• Cooperação com produção/operações: para especificação de quantidades agregadas; 

sequência e prazo do volume de produção; programação de suprimentos para 

produção/operações. 

• Manutenção de informações: coleta, armazenamento e manipulação de informações; 

análise de dados; procedimentos de controle. 

Conforme evidenciado, as atividades logísticas seguem uma classificação, isto é, as 

atividades de suporte auxiliam na execução das atividades-chaves. Embora todas atividades 

sejam importantes para o processo, verifica-se algumas circunstâncias ou contextos em que a 

empresa não utiliza algumas dessas atividades mencionadas, por não fazer parte dos objetivos 

empresariais daquele segmento. 

 

2.3 Logística Interna 

 

A logística, atualmente, é vista como elo importante da cadeia de suprimentos e, como 

já mencionado anteriormente, todo o processo é integrado entre várias empresas e todas 

recebem os benefícios. Porém, as cadeias de suprimentos, bem como a logística, não devem 

se preocupar apenas com os processos externos de transporte, armazenagem e aquisição. Os 

processos internos da logística, ou seja, processos que ocorrem dentro das empresas, também 

devem ser eficientes e eficazes para agregar valor e aumentar a competitividade da empresa.  

De acordo com Sousa (2012, p.134), a logística interna “(...) se refere a todo o processo 

de recebimento, guarda, controle e distribuição dos materiais utilizados dentro de uma 

organização”. O autor destaca que a logística interna na indústria é vista como fator primordial 

para a obtenção da eficiência e do aumento das quantidades produzidas e procura mostrar que, 

nas empresas prestadoras de serviços, a logística também é de suma importância, assim como 

nas indústrias (SOUSA, 2012). 

Porter (1991, apud SOUSA, 2012, p.135) define logística interna como “atividades 

associadas ao recebimento, ao armazenamento e à distribuição de insumos no produto como 

manuseio de material, armazenagem, controle de estoque, programação de frotas, veículos e 

devolução para fornecedores”.  

De acordo com Sousa (2012, p.135), as principais características da logística interna são: 

• Atendimento aos funcionários: a logística interna é responsável pelo atendimento dos 

recursos materiais utilizados dentro da organização. 
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• Otimização das tarefas: a logística interna permite redução do tempo entre as tarefas 

desenvolvidas pelos funcionários da organização, por meio da eliminação de espaços e 

entrega na quantidade ideal. 

• Interação dos demais setores da organização: a partir do momento em que há a 

necessidade do levantamento dos recursos materiais utilizados em cada um dos setores 

da organização, propiciando, dentro dos limites, a padronização desses recursos, a 

logística interna aproxima os setores, discutindo a aplicação e o uso dos produtos deles 

na execução de suas tarefas. 

Apesar de a logística interna não estar tão sujeita ao comportamento de fornecedores e 

clientes, ela se mostra essencial para as estratégias da empresa. De acordo com Moura (2006, 

p. 121), a logística interna “atende perfeitamente às empresas que adotam estratégias de 

produção modernas e que demandam ciclos de produção mais curtos, o que os levam a ser mais 

sensíveis quanto ao tempo necessário para as mudanças de produção”. 

 

2.4 Metodologia Kaizen  

 

A melhoria contínua dos processos tem objetivo de otimização de custos, método de 

trabalho, mão de obra e, sobretudo, a satisfação dos seus clientes. Uma metodologia 

responsável por isso é o Kaizen - “(...) melhoria contínua de um fluxo completo de valor ou de 

um processo individual, a fim de se agregar mais valor com menos desperdício” (ARAUJO; 

RENTES, 2006, p. 123).  

Já Viveiro e Honda (1999, p. 5) definem a metodologia Kaizen como:  
 

“(...) uma abordagem estruturada e sistêmica que visa assegurar que os 

processos da empresa satisfaçam as necessidades e expectativas dos seus clientes, 

não apenas no momento atual, mas de forma continuamente melhor ao longo do 

tempo”. 

 

IMAI (1994, p. 3) descreve que  

 
“a essência do kaizen é simples e direta: kaizen significa melhoramento. Mais 

ainda, kaizen significa contínuo melhoramento, envolvendo todos, inclusive gerentes 

e operários. Nesta metodologia o nosso modo de vida – seja no trabalho, na sociedade 

ou em casa – merece ser constantemente melhorado”. 

 

O Kaizen possui princípios que a empresa precisa aliar com o seu processo de gestão 

para que se obtenha sucesso. Esses princípios são, de acordo com Félix (2013, p.13): 

• a criação de valor para o cliente (interno ou externo); 

•  a eliminação do desperdício; 

•  o envolvimento de todos os colaboradores da organização; 

•  a procura de evidências no terreno; 

•  e a gestão visual. 

Esses princípios devem ser seguidos para que as empresas alcancem os resultados 

desejados, com esforços de todos. Porém, segundo Félix (2013), apesar de o Kaizen permitir o 

alcance de maiores ganhos a curto prazo, ele exige que, para que esses ganhos continuem e se 

tornem frequentes, é necessário mais um esforço. 

De acordo com o Instituto Kaizen (2012, apud DINIS, 2016, p.14), além dos princípios, 

existem os 10 mandamentos para aplicação do Kaizen de forma positiva. Os 10 mandamentos 

são: 

• Descartar ideias fixas e convencionais; 

• Pensar em como fazer e não em como deve ser feito; 



Revista Visões ISSN 1983-2575, Edição, nº1. Volume 7 – 2020. 

 

6 

 

• Não inventar desculpas. Questionar as práticas correntes. As desculpas são o caminho 

mais rápido e simples para não melhorar; 

• Não esperar pela perfeição. Começar já, mesmo que lhe pareça que só consegue 50%; 

• Se errar, corrigir o erro imediatamente; 

• Não gastar apenas dinheiro na melhoria contínua: usar a sabedoria; 

• A sabedoria também está na adversidade; 

• Perguntar "por quê"? cinco vezes e procurar as causas; 

• Preferir a sabedoria de dez pessoas ao conhecimento de apenas uma; 

• As estratégias Kaizen são infinitas. 

Através desses mandamentos, é possível visualizar que o Kaizen é uma metodologia que 

para ter sucesso deve ser adotada por toda a organização, desde os responsáveis diretos e 

indiretos dos processos, até os gerentes, diretores, etc. A cultura da empresa deve se adequar 

para que as mudanças realizadas inicialmente continuem sendo concretizadas e melhoradas 

ainda mais. 

Segundo Vilela (2007, p.14), “(...) a metodologia Kaizen está baseada na eliminação de 

desperdício através do bom senso, no uso de soluções baratas que se apoiem na motivação e 

criatividade dos colaboradores para melhorar a prática de seus processos de trabalho”. 

IMAI (1994, apud VILELA, 2007, p.16) define, em sua obra “A estratégia para o 

sucesso competitivo”, que um “Kaizen bem planejado pode ser dividido em três segmentos, de 

acordo com a complexidade e nível do Kaizen. Segmentos esses: Kaizen orientado para a 

Administração; Kaizen orientado para o Grupo; e Kaizen orientado para a pessoa”. Focando 

apenas no Kaizen para a Administração, temos a descrição do autor como o pilar do Kaizen, 

uma vez que “(...) o Kaizen orientado para a Administração se concentra nas mais importantes 

questões logísticas e estratégicas e oferece o incentivo para manter o progresso e o moral” 

(IMAI, 2005 apud VILELA, 2007, p.16).  

De acordo com Vilela (2007, p.41), “(...) os objetivos devem ser definidos de maneira 

reduzida e as metas devem ser ousadas para instigar o grupo à busca pela melhoria contínua”. 

Marchiori (2002 apud VILELA, 2007, p.41) sintetizou alguns objetivos do processo (talvez, 

colocando um sinônimo, evite tantas repetições): 

• aumento da produtividade;  

• redução do lead-time;  

• redução do estoque em processo;  

• geração de fluxo uniforme de produção;  

• redução do tempo de setup;  

• melhorias ergonômicas e segurança;  

• melhoria da qualidade;  

• padronização das operações.  

Existem dois tipos de Kaizen e um deles é chamado de Evento Kaizen, que é efetuado 

quando há a necessidade de melhoria em uma área muito específica e é de extrema urgência. 

TBM (2000 apud VILELA, 2007) explica as etapas de um evento como esse, dizendo que, para 

seu início, é necessário que a área interessada faça a solicitação. Assim que a análise for feita e 

for comprovada a necessidade da implementação do processo, são definidas as pessoas que irão 

participar. Estas serão treinadas e participarão de reuniões, onde haverá exposição das ideias, 

que ocasionarão o plano de ação para mitigar os problemas e garantir o alcance dos objetivos 

definidos. 

No geral, as etapas seguintes devem estar de acordo com as ferramentas adequadas para 

o processo de cada empresa, uma das principais é a aplicação do PDCA planejar (PLAN) - fazer 

(DO) - checar (CHECK) – agir (ACT), que auxilia na implementação do evento. Vilela (2007) 

disponibiliza um tipo de cronograma com as principais etapas de evento Kaizen emergencial. 
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Apesar de separar por dia, uma visão mais adequada a todas as empresas seria como as etapas 

poderiam ser cumpridas de acordo com a necessidade da empresa.  

• 1º Levantamento da situação atual;  

• 2º Soluções iniciais 1; 

• 3º Soluções iniciais 2; 

• 4º Representação da nova situação; 

• 5º Preparação da apresentação final. 

A organização fica responsável por fornecer à equipe de melhoria os recursos 

necessários, além de valorizar a criatividade dos colaboradores, pois assim incentiva o trabalho 

em equipe e aumenta a rentabilidade dos processos, uma vez que os colaboradores podem 

oferecer ideias para melhores processos e ambiente de trabalho mais eficiente sem alto custo 

(VILELA, 2007). 

Ressaltando a importância de incluir toda organização na metodologia, Rebechi (2014) 

diz que: 
 

Melhoria contínua significa o envolvimento de todas as pessoas da organização no 

sentido de buscar, de forma constante e sistemática, o aperfeiçoamento dos produtos 

e processos empresariais. A melhoria contínua pressupõe mudanças como hábito da 

organização e grandes mudanças com maior planejamento. Cabe salientar que quando 

a empresa evolui dentro de um processo de melhoria contínua, os ganhos associados 

às mudanças de origem tecnológica, sejam gerenciais ou operacionais, são mais 

rápidos e mais facilmente incorporados ao processo (MORAES et.al., 2003 apud 

REBECHI, 2014, p.5). 

 

Contudo, segundo Rebechi (2014, p.5), a metodologia Kaizen traz importantes vertentes 

que a torna efetiva e traduzem seus caminhos. São:  

 
“análise de valor; eliminação de desperdícios; padronização; racionalização 

da força de trabalho; sistema just in time, entre outros. A partir do uso efetivo dessas 

vertentes, pode-se afirmar que a organização está buscando o processo de melhoria 

contínua”. 

 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Trata-se de uma empresa fornecedora líder de serviços, produtos, tecnologia e sistemas 

do segmento de petróleo e gás. Funciona hoje em mais de 80 países. auxiliando os clientes a 

avaliar, a perfurar, a produzir, a transportar e a processar recursos de hidrocarbonetos. A base 

do estudo foi os setores de logística das 03 unidades (filiais) situadas em municípios banhados 

pela produção offfshore1 de petróleo e gás natural, tendo como fonte de informações o gestor 

geral de logística (gerente) e a analista de logística (coordenadora) das unidades mencionadas, 

pessoas estas que estiveram  à frente de todo o processo de implementação e melhorias. 

 

3.1 Entendendo a necessidade do Kaizen 

 

O diagnóstico de necessidade do Kaizen foi identificado diante de uma mudança de 

gestão ocorrida no setor de OPS Support2, que analisou os custos e a falta de unificação dos 

procedimentos logísticos entre as unidades. De acordo com as informações fornecidas, a nova 

gerente do setor sentiu dificuldade em gerenciar a logística dessas unidades, uma vez que cada 

uma possuía um procedimento diferente e seguiam com diferentes formas de realizar o trabalho.  

 
1 Está relacionado com a atividade (prospecção, perfuração e exploração) de empresas de exploração petrolífera 

que operam ao largo da costa. 
2 Suporte de Operações. 
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Ela também relatou que dentro do sistema de Doc Quest3, eram encontrados diferentes 

procedimentos utilizados pela mesma unidade, isto é, cada logística tinha sua forma de fazer, 

uma linha de produto4 tinha um procedimento diferente da logística e de outra linha de produto 

da mesma unidade. 

Segundo essa gestora, havia uma grande dificuldade de gerenciamento desses processos. 

Tal situação foi transmitida ao setor de qualidade que, em análise prévia, identificou que a 

quantidade de hora-homem (mão de obra) era muito grande, o que resultava em um custo muito 

alto de pessoal e de transporte; verificou um número bem considerável de não conformidades 

registradas em relação à emissão de notas fiscais, cujos responsáveis eram os próprios técnicos 

de logística, além de perceber uma comunicação frágil entre os setores de logística das 

unidades.  

 

3.2 Levantamento de dados – Gestor Geral de Logística 

 

De acordo com o responsável, o evento Kaizen foi muito eficiente para com os processos 

de pagamento de fretes, uma vez que todos os fretes passaram a ser recebidos e conferidos 

eletronicamente e processados via ordem de compra específica para despesas com transportes, 

permitindo que todo o procedimento se tornasse mais claro e transparente. A partir desse evento, 

o setor de logística ampliou sua visão de oportunidades de melhoria contínua e, mesmo com o 

cenário crítico do mercado, a equipe estava conseguindo atender  às necessidades e ainda 

enxergar pontos de melhoria, além das atividades otimizadas, o tempo e a visão para outros 

aspectos do trabalho se tornaram mais aguçados. 

Segundo ele, houve a participação dos outros setores como o de Qualidade, Compras e 

Almoxarifado, sendo de extrema relevância, uma vez que o resultado final do trabalho de um 

setor (saída) serve de insumo (entrada) para os outros setores. Na visão do responsável, os 

setores escolhidos para a semana Kaizen (período de implementação) são essenciais para as 

entradas de insumos para logística e que sofrem grandes influências a partir dos resultados 

logísticos. Após essa seleção, foram analisados o início e o fim de cada processo, de cada setor 

e quais as melhorias poderiam ser implantadas na logística que influenciariam positivamente 

esses ciclos.  

O entrevistado ressaltou que os processos não eram realizados de forma simultânea, e 

cada resultado gerado poderia ser usado pelos outros setores de forma aleatória e a melhoria 

deveria ser pensada de forma generalizada para todos os setores envolvidos. 

O gerente da logística buscou manter uma comunicação que envolvesse todos os níveis 

hierárquicos. Essa comunicação permite que a identificação de falhas ou melhorias que ocorram 

ou que possam ocorrer nas atividades de base sejam repassadas e estudadas pelos gerentes, 

procurando uma possível alternativa de concretização. O entrevistado disse ainda que, como a 

equipe é pequena, a comunicação é acessível nos níveis táticos e operacionais.  

Analisando o fato, esse relacionamento de níveis hierárquicos permite a criação de 

compartilhamentos e possíveis melhorias no processo logístico. Os operadores de empilhadeira 

são os responsáveis pelos transportes dos equipamentos e ferramentas nas unidades, além de 

que são as pessoas que têm contato direto com os clientes internos. Eles também estão sempre 

na linha de frente das atividades, onde ocorrem frequentes desvios, que muitas vezes não são 

repassados para o setor de qualidade ou até mesmo para o gerente. Com essa mudança, o gerente 

consegue ter maior controle das atividades do seu setor e alterar constantemente processos e 

procedimentos que estejam obsoletos.  

 
3 Busca de documentos – área em que os funcionários podem acessar os procedimentos. 
4 Setor responsável pela linha do produto/serviço que a empresa vende. 
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Durante essa semana full time5 do evento Kaizen, foi percebida a quantidade de 

desperdício. O entrevistado relatou que, quando toda atividade foi mapeada para que pudessem 

ver como o processo era realizado, ficou nítida a quantidade de atividades desnecessárias que 

poderiam ser eliminadas através de otimização e automatização de procedimento. Enfatizou 

que essas atividades desnecessárias e outros desvios encontrados foram tratados com 

transparência e informados para os colaboradores dos setores envolvidos. O evento Kaizen teve 

como resultado, além dessas melhorias, a realização do mapeamento das atividades logísticas, 

que foi utilizado como fluxo de valor e unificação dos procedimentos, além de funcionar como 

uma forma de mapear todas as atividades realizadas em toda a cadeia de suprimentos. 

Verifica-se nesse ponto que, quando a empresa não possui um procedimento ou um 

fluxo de processo das suas atividades, corre-se o risco de estar realizando atividades 

desnecessárias, que geram retrabalho e impedem a melhoria da qualidade. Esse mapeamento 

das atividades permite hoje a melhor visualização das atividades logísticas, proporcionando 

facilidade na identificação de melhorias para o processo e também de desvios que podem ser 

trabalhados, e até ser motivo para outro evento Kaizen.  

Com relação  à definição do plano de ação para esses desvios, descreveu que, como todo 

processo de melhoria causa mudança, alguns setores  tornaram-se resistentes por acharem que 

iriam aumentar muito seu escopo de trabalho, no entanto em reunião própria direcionada ao 

Kaizen conseguiram demonstrar que o resultado seria benéfico para todos, diminuindo um 

pouco as opiniões contrárias. O setor logístico, em geral, aceitou muito bem todas as ações 

propostas, complementou o entrevistado.  

Após a implementação das melhorias definidas pelo evento, o setor continua 

monitorando os processos logísticos, através do indicador de desempenho Key Performance 

Indication (KPI – Indicador Chave de Desempenho), segundo o gestor. E por meio desse 

indicador, enxergaram pontos que ainda precisam ser melhorados. O entrevistado citou que 

procura frequentemente analisar os processos e ouvir os funcionários para que consiga perceber 

possibilidades de otimização. Atualmente, ele tem acompanhado e analisado o processo de 

controle de solicitação de fretes (dia, semana, mês), aplicando a melhoria contínua e procurando 

formas de reduzir custos com fretes. Ainda, para ele, a preocupação com a redução dos gastos 

com transportes é muito significativa, uma vez que, por ser um setor que não gera receita, é 

visto como uma atividade que não agrega valor. Na mudança de atitude, ele consegue mudar a 

visão dos clientes internos e até mesmo da alta direção em relação às atividades logísticas e 

fazer com que o setor ganhe mais credibilidade. 

Observa-se que essa análise de redução do custo com fretes pode ser considerada um 

complemento ao resultado do evento Kaizen realizado anteriormente e, através dessa 

preocupação com redução de custos, é possível compreender que o gestor procura manter a 

melhoria realizada no evento. Por meio dos indicadores, ele percebe e busca oportunidades de 

melhorar procedimentos e diminuir custos, agregando valor para todos os clientes internos e 

externos, e ainda atendendo a um dos princípios do Kaizen descritos por Felix (2013, p.11), que 

é “(...) a criação de valor para o cliente” além de outros como “a eliminação do desperdício; e 

o envolvimento de todos os colaboradores”. 

Outro ponto que é possível analisar é através do conceito também de Felix (2013), no 

qual se defende que a melhoria exige um esforço contínuo para manter-se na cultura da empresa, 

caso contrário, a empresa perderá facilmente os ganhos alcançados com o evento Kaizen.  

De acordo com o gestor, independentemente das necessidades e desejos dos clientes 

internos, a logística busca e na maioria das vezes consegue atender a todos.  Diante desta fala, 

entende-se que conseguir atender aos desejos dos clientes aumenta consideravelmente a 

competitividade da empresa, a qualidade do setor e a visão dos demais em relação ao mesmo.  

 
5 Expressão utilizada no ambiente empresarial para informar dedicação total a tarefa ou atividade. 
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Bernardes et al. (2012) dizem que, com esse tipo de processo, a empresa consegue se 

destacar no mercado, além de manter os seus clientes atuais, consegue conquistar outros novos.  

A logística é um setor que trabalha frequentemente com atividades que precisam seguir 

muitas regras de vida e segurança. O responsável pelo setor relatou que a empresa possui uma 

política de Health, Safety and Environment (HSE - Saúde, Segurança e Meio Ambiente) de 

parar o trabalho quando for necessário, ou seja, propicia autonomia para todos seus 

colaboradores, incluindo os terceirizados, para que assim que percebam algo errado e possa vir 

a ter um resultado negativo, interrompam imediatamente o trabalho, como por exemplo, 

acidentes com movimentações. Além disso são realizadas manutenções tipo preventiva dos 

equipamentos essenciais à atividade logística (contentores, empilhadeiras, entre outros). 

Salientou ainda que realiza reuniões frequentes para diagnóstico das necessidades e revela 

resultados positivos ou não das atividades executadas pelo setor.  

Essa relação com os clientes internos (colaboradores) é essencial para os processos de 

logística. O setor tem uma responsabilidade muito grande em conseguir atender os clientes 

internos com os equipamentos corretos no tempo correto e ainda atender os clientes externos 

com a mesma qualidade e ainda com o menor custo possível. A atitude de realizar reuniões 

mostra a adequada administração dos processos, uma vez que procura entender as necessidades 

dos clientes, consequentemente, a satisfação dos mesmos a partir dessa ação é alcançada mais 

facilmente. Novaes (2016) comenta sobre a ligação da logística com o serviço direto. Segundo 

as observações dele, os processos de manufatura e atividades logísticas devem ser vistos de 

forma integrada, pois é a logística que propicia condições reais de garantir o produto ou serviço 

no momento desejado.  

Para finalizar, o gerente destacou que, apesar da interação entre a logística e 

almoxarifado, a empresa não possui um layout específico para auxiliar tais atividades, uma vez 

que nem toda entrada de serviços na logística é proveniente do almoxarifado. 

Como forma de sugestão, seria interessante para a empresa talvez pensar na criação de 

um layout que auxiliasse na interação entre os setores mais responsáveis pelo recebimento e 

processamento dos materiais, que são o Almoxarifado e a Logística. Existe o conceito de 

crossdoking que significa a definição de uma área específica de desembarque.  

De forma geral, verifica-se que a postura do gerente de logística, na atualidade, está de 

acordo com os pressupostos delineados pelo Kaizen. É possível visualizar, na coleta de dados, 

que a todo momento ele busca pela melhoria dos processos e redução de custos. Oferece, ainda, 

autonomia para sua equipe em relação à qualidade do serviço e desperta nos colaboradores a 

visão crítica do processo, o que leva a todos ao questionamento e busca de alternativas para a 

realização do mesmo.  

 

3.3 Levantamento de dados – Analista de Logística (coordenadora) 

 

De acordo com a analista na semana do evento, foi elaborada uma linha do tempo6 

especificando as atividades e calculando o tempo de cada uma. Ao final verificaram que 

demoravam cerca de 4 horas para realizar todo o processo de embarque sem a emissão de nota 

fiscal. Com a emissão de nota fiscal demorava cerca de 12 horas para que todo processo 

estivesse totalmente finalizado. 

A entrevistada ressaltou que, nas reuniões do Kaizen, identificou-se que o pensamento 

dos setores estava equivocado, uma vez que a atividade de logística não era somente de 

logística. O setor preenchia documentos referentes ao departamento de segurança, de qualidade, 

etc. Logo, na reunião com todos presentes, essa visão dos processos ficou mais clara. 

 
6 Tempo que se referia ao cronograma de execução. 
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Verifica-se que, com a falta de um procedimento padrão, os colaboradores ficam 

perdidos em suas responsabilidades, fazendo com que alguns deles trabalhem mais que outros 

em muitos casos gerando retrabalho. É possível analisar a contribuição da unificação e 

mapeamento das atividades nas duas inserções (entrevistas) elencadas pelo levantamento. 

Segundo a analista, ao realizarem a exposição das tarefas exercidas por cada unidade, o 

grupo criou um quadro com as atividades e questionou se todos realizavam tais atividades 

daquela forma ou não. A partir dessa exposição e resultado, iniciou-se a definição de qual seria 

a melhor prática a ser adotada e possível de ser realizada por todos, analisando ainda quanto 

tempo iria diminuir (otimizar) no processo. 

Na visão dela, o Kaizen, inicialmente, não afetou nenhum processo da logística, devido 

ao alto número de demissões realizadas no período. Disse ainda que demorou um longo tempo 

para que as ações pudessem ser implantadas e começassem a mudar realmente os 

procedimentos. Das dificuldades encontradas, segundo a analista, a maior foi em relação às 

diferentes formas de realizar o trabalho. Citou que cada responsável da logística de cada unidade 

achava que o seu processo estava correto e recusava-se a implementar as mudanças propostas. 

Outra dificuldade relatada foi em relação à solução de problemas e implementação de 

melhorias que dependiam de mais de um setor. A gerência geral não enxergava as atividades 

unificadas, os setores como almoxarifado e logística eram completamente separados, não eram 

vistos como uma equipe e por uma questão de clima organizacional alguns colaboradores 

dificultavam o andamento de melhorias da logística. E ainda, outras ações como mudança de 

sistema e separação de atividades como a emissão de ordem de compra automática, demoravam 

muito, por depender de pessoal capacitado para realizar a atividade. 

É possível perceber, através da descrição da analista e do gestor entrevistado 

anteriormente, que alguns participantes se mostravam muito resistentes às mudanças 

ocasionadas pelo Kaizen, mesmo que isso pudesse, no futuro, ter bons resultados.  

Devido à diferença de ponto de vista colocado pela gerência, o processo de melhoria foi 

impactado negativamente, visto que quando as diferenças de pensamentos prejudicam um 

processo é importante verificar formas de consenso, uma vez que não adianta, no evento Kaizen, 

surgirem várias ideias significativas que não serão implantadas por causa de problemas entre a 

gestão dos departamentos.  

As únicas ações que não tiveram muito problema em serem implementadas diz respeito 

às ações de unificação de processo que dependiam somente da área logística daquela unidade.  

A entrevistada destacou ainda que, devido ao momento de crise7, muitas pessoas 

estavam sendo desligadas da empresa, e somente conseguiriam iniciar o evento, adotando as 

ações que eram consideradas fáceis, pois tinham dificuldades em interromper a rotina diária 

para focar nas mudanças a serem inseridas. Faltavam pessoas, complementou a analista. 

Em razão desse ambiente em que as equipes se encontravam, a colaboração e disposição 

para as melhorias foi muito grande, de acordo com a entrevistada. No entanto, estavam 

sobrecarregados e possuíam expectativas de melhorias para problemas muito críticos no 

processo. 

Com essa declaração da analista fica claro que em virtude das muitas demissões, e 

consequentemente falta de pessoal, a saída seria buscar melhorias para o auxílio no 

desenvolvimento das tarefas. Além de confirmar que um evento Kaizen pode otimizar as 

atividades realizadas e ajuda a melhorar a produtividade, ainda mais em um momento de crise 

com a equipe muito reduzida.  

Sobre a comunicação no período do Kaizen, a analista pontuou que não foi clara e 

transparente entre os níveis hierárquicos presentes. Quando era perguntado a um técnico sobre 

uma determinada atividade, o gestor interferia e não concordava. Ressaltou ainda que possuíam 

 
7 Período em que foi realizado o estudo em que a crise econômica estava mais presente nas empresas. 
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uma dificuldade de comunicação com a gerência anterior de OPS Support, devido ao perfil 

autoritário.  

Analisando essa declaração da analista é notável um problema na gestão na época em 

que o Kaizen foi realizado. É uma questão de gestão de pessoas e que possui extrema 

importância dentro da organização, sobretudo no Kaizen, baseado e dependente quase que 

exclusivamente dos funcionários para ser eficiente. Se os próprios gerentes omitiam, ou não 

permitiam as declarações de quem executava as atividades, como esses colaboradores iriam se 

sentir seguros em comunicar possíveis oportunidades de melhoria?  

Depois da definição do plano de ação, a entrevistada informou que não houve nenhum 

tipo de acompanhamento sobre as etapas concluídas, nem participou de nenhuma reunião 

referente ao processo de implantação das melhorias. A analista dividiu o evento Kaizen em duas 

visões, ao relatar que o setor de qualidade teve ótimas ideias e procurou a todo momento 

desenvolver nos participantes a visão de melhoria contínua, e ao conseguir mudar 

significativamente os procedimentos. Já em outros casos, alguns dos gestores presentes focaram 

apenas na redução de custo, tanto das atividades quanto de pessoal. Não proporcionavam muita 

autonomia para os colaboradores da equipe, inclusive foram advertidos pelo setor devido a tais 

posturas. 

Verificando a declaração da analista, é notório que esses gestores que focavam apenas 

na redução de custo e de pessoal não tinham noção do que significa a metodologia Kaizen. De 

acordo com o pensamento desses gestores, realizar um Kaizen significaria reduzir custos, 

demitir pessoas, o que não reflete um processo de melhoria contínua. Pode ter faltado um 

processo mais consistente da apresentação da metodologia para a sensibilização de todos os 

envolvidos.  

Depois de realizadas todas as etapas previstas para a implementação, a analista disse 

que o processo de logística, hoje, é considerado mais organizado, os procedimentos estão mais 

adequados e a comunicação entre as unidades logísticas, o setor de compras e o de 

almoxarifado, melhorou substancialmente. 

Essa melhora é resultado do Kaizen e, provavelmente, das mudanças de liderança. A 

logística interna tem responsabilidades de interação com todos os outros setores da empresa e 

uma comunicação e interação saudável entre eles alavancam significativamente a 

competitividade e a qualidade da empresa.  

Por fim, a entrevistada comentou que não houve divulgação sobre os desvios e melhorias 

da semana Kaizen. O processo foi fechado somente para os setores que participaram e ainda 

assim alguns participantes de um nível hierárquico mais baixo não tiveram retorno e nem foram 

questionados sobre as ações definidas.  

Uma atitude como essa desmotiva os envolvidos a participarem de processos de 

melhoria futuros. O feedback8 é importante para todas as atividades diárias realizadas e muito 

mais para um evento em que todos ficaram focados e determinados a mudar e melhorar 

processos.  

Em suma, o levantamento realizado com essa analista demonstrou relativamente um 

posicionamento contrário à postura anterior evidenciada pelo gerente geral. Os pontos 

relacionados por ele foram bem positivos no que diz respeito à execução do plano, 

implementação e melhorias observadas. Tanto que apontou algumas delas em seu relato. Por 

outro lado, a analista foi bem realista no que tange às dificuldades ocorridas durante todo o 

processo de implementação e ainda adicionou informações sobre seu sentimento em relação ao 

tratamento dado aos colaboradores que executam todas as atividades logísticas.  

Pressupõe-se, diante desta situação, que a empresa precisa rever com muito cuidado o 

fluxo de comunicação existente entre os departamentos, a atenção sobre a informação 

 
8 Resposta, resultado de uma tarefa executada. 
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disseminada entre os colaboradores quando se realiza mudanças de processo, e ainda procurar 

cultivar o bom relacionamento entre todos os integrantes da equipe participante dos projetos. 

Isso facilita muito a aprendizagem, pois a motivação das pessoas é estimulada através de 

atitudes de clareza, objetividade e transparência das ações a serem implementadas.  

No que se refere ao evento Kaizen propriamente dito, verifica-se através dos relatos que 

ao final tiveram êxito, mesmo diante de várias controvérsias notadas na comunicação e 

entendimento durante o planejamento e execução do evento. 

   

 

4. CONCLUSÕES 

 

A grande maioria das empresas perdem a oportunidade de sobreviverem em meio a uma 

crise, muitas vezes, por deixar de adotar práticas mais econômicas que permitam a eliminação 

de desperdício e possibilitem a continuidade e aprimoramento da qualidade de seus produtos e 

serviços. A empresa em questão é um desses casos, em que se aproveitou da ocasião 

momentânea de crise e mudança de gestão para rever seus processos e empreender uma nova 

prática, adotando a ideia e implementando o Kaizen em um dos setores mais críticos de uma 

empresa, que é a logística. 

O levantamento das informações junto aos principais gestores da área submetida ao 

Kaizen possibilitou a identificação de necessidades específicas e de integração. Algumas 

questões foram colocadas em discussão como: evidência dos desperdícios; mapeamento e 

padronização de processos; falta de alinhamento e relacionamento amistoso entre as equipes de 

logística das 03 unidades; fretes onerosos; interrupção do trabalho por questões urgentes; 

gerenciamento de pessoas; feedback em relação aos membros da equipe, entre outros.  

Conclui-se que o processo final de toda logística interna da empresa pode ficar mais 

organizado e padronizado após a implementação da metodologia Kaizen, frente aos fatores 

críticos internos já citados e ao período de crise sofrido pela empresa.  Contudo, os resultados 

foram bem significativos, direcionando a tomada de posição por algumas decisões relacionadas 

aos pontos fundamentais investigados e apresentados neste artigo. Sugere-se que outras 

pesquisas sejam realizadas ou até mesmo a empresa realize uma avaliação, a fim de conhecer 

as percepções das outras áreas que também foram incluídas neste mesmo evento.   
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