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RESUMO 

 

O contexto em que as empresas estão vivendo no momento, de grande competitividade, requer 

uma forte estratégia para que seja possível se manter no mercado e é nesse contexto que surge 

a necessidade de inovações e adaptações tanto nos serviços/produtos oferecidos ao mercado, 

quanto nos processos internos das organizações. Surge neste contexto, as ferramentas da gestão 

estratégica de custos para apoiar os gestores nestes desafios, com os objetivos de minimizar 

seus gastos e potencializar a sua rentabilização. O objetivo desse estudo é identificar os 

impactos trazidos pela implantação do Kaizen na atividade de atendimento ao cliente de uma 

empresa do setor varejista, localizada em Natal/RN. Na metodologia, a pesquisa foi classificada 

como exploratória e descritiva, quanto aos objetivos, estudo de caso, bibliográfica e 

documental, quanto aos procedimentos, utilizou-se das abordagens qualitativa e quantitativa. 

A coleta e análise dos dados se deu pelos relatórios gerenciais da empresa assim como foi feita 

também uma entrevista não estruturada que se deu da seguinte forma: uma reunião no setor 

aonde foram feitas perguntas abertas para entender o sentimento dos aprendizes e o que poderia 

ser mudado e de acordo com os resultados, a implantação da ferramenta Kaizen, trouxe 

melhorias significativas para a empresa: melhoria quanto a satisfação dos colaboradores, 

redução de ociosidade (horas efetivamente trabalhadas) e, consequentemente, a redução dos 

custos, além do aumento da rentabilidade, conforme enfatizado no arcabouço teórico da 

ferramenta. O estudo contribuiu na prática para demonstrar a importância da implantação de 

melhorias contínua a partir da ferramenta Kaizen com foco na gestão estratégica de custos.  

 

 

 

Palavras-chaves: Gestão estratégica de Custos; Ferramenta Kaizen; Atendimento ao Cliente 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The context in which companies are living at the moment, of great competitiveness, requires a 

strong strategy, so that it is possible to remain in the market and it is in this context that the 

need for innovations and adaptations arises both in the services/products offered to the market 

and in the internal processes of organizations. In this context, the tools of strategic cost 

management arise to support managers in these challenges, with the objective of minimizing 

their expenses and increase their monetization. The objective of this study is to identify the 

impacts caused by the implementation of Kaizen tool in the customer service activity of a 

company in the retail sector, located in Natal/RN. In terms of methodology, the research was 

classified as exploratory and descriptive, in terms of objectives, case study, bibliographic and 

documentary, in terms of procedures, using qualitative and quantitative approaches. Data 

collection and analysis took place through management reports as well as an unstructured 

interview that took place as follows: an meeting where open-ended questions were asked to 

understand learners' feelings and what could be changed. According to the results, the 

implementation of the Kaizen brought significant improvements to the company: improvement 

in employee satisfaction, reduction of idleness (hours effectively worked) and consequently the 

reduction of costs, in addition the growth of the profitability, as emphasized in the theoretical 

framework of the tool. The study contributed in practice to demonstrate the importance of 

implementing continuous improvements from the Kaizen with a focus on strategic cost 

management. 

 

 

 

Keywords: Strategic Cost Management; Kaizen Tool; Customer service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Com a necessidade e a importância das empresas controlar, inovar, reestruturar, se 

reavaliar, se rentabilizar e com o intuito de sobrevivência no mercado onde atua, existe a 

necessidade de acompanhar a evolução e as suas transformações. Desta forma, torna-se um dos 

desafios dos gestores manter a competitividade dentro do mercado, e é nesse contexto que surge 

as estratégias para a sobrevivência e permanência nesse ambiente. 

Um dos focos de melhoria para as empresas é uma boa gestão, pois é através dela que 

as decisões são tomadas e os planos de ações efetivados. Uma boa gestão pode alavancar 

resultados e aumentar a rentabilização, proporcionando a empresa estar em constante evolução, 

respondendo a novas demandas e novos comportamentos exigidos pelo mercado. 

Para dar suporte a gestão as empresas estão utilizando as ferramentas da Gestão 

estratégica de custos, pois é através dessas ferramentas, que são geradas informações, melhorias 

continuas, visando reduzir desperdícios, e a própria redução de custos. Segundo Martins (2003, 

p. 297), “a gestão estratégica de custos vem sendo utilizada nos últimos tempos para designar 

a integração que deve haver entre o processo de gestão de custos e o processo de gestão da 

empresa como um todo”. Uma das principais ferramentas e mais utilizada por diversas 

empresas, independente do setor e do porte, é a ferramenta Kaizen, devido aos seus benefícios 

e baixo custo de implantação. 

A ferramenta Kaizen é extremamente importante para as empresas, pois visa a 

implementação de melhoria contínua dos processos eliminando os desperdícios das atividades 

com o intuito de obtenção de lucro.  

Segundo IMAI (2014) discute que a palavra Kaizen: 

sugere uma melhoria que envolve a todos, gerentes, e operários, inferindo 

também o significado de baixas despesas. A filosofia Kaizen sugere que a 

maneira de viver, tanto no ambiente profissional quanto no pessoal, deve estar 

focado em um esforço constante de melhoria. 

 

Podendo esta ferramenta ser implementada em qualquer área da empresa, seja na área 

operacional ou produtiva, desde que haja a possibilidade de melhorias, sem grandes 

investimentos. 
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Um dos principais enfoques da ferramenta pode ser dado no setor de atendimento ao 

cliente, pois a qualidade e satisfação destes tendem a ter melhores retorno em seus resultados. 

Os clientes são peças fundamentais para o crescimento das organizações. Segundo Kotler e 

Armstrong (2003, P. 45) “para ser bem-sucedidas no atual mercado competitivo, as empresas 

devem estar voltadas para o cliente – conquistando-o dos concorrentes e mantendo-o por lhe 

entregar valor superior”. 

A COVID-19 também trouxe impactos para o setor de atendimento ao cliente, pois o 

cenário mudou uma vez que os funcionários teriam que ficar reclusos em suas casas e mantendo 

pouco ou quase nenhum contato com as pessoas, logo, o setor de atendimento ao cliente por 

voz, chat, mídias e e-mail se intensificou e as empresas tiveram que readequar sua forma de 

trabalhar. Nesse cenário, a quantidade de ligações aumentou trazendo a necessidade de 

adaptação e melhorias.  

Diante disso, tem-se o seguinte problema de pesquisa: Como se deu o processo de 

implantação do Kaizen na atividade de atendimento ao cliente de uma empresa do setor 

varejista? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

Demonstrar o processo de implantação do Kaizen na atividade de atendimento ao cliente 

de uma empresa do setor varejista. 

 

1.2.2 Específicos 

 

• Identificar o Fluxo de processo do atendimento ao cliente (célula de aprendiz) e os 

principais problemas existente na célula; 

• Levantar as estratégias utilizada na implantação do Kaizen – o novo fluxo; 

• Identificar os impactos trazidos pela implantação do Kaizen na atividade de atendimento 

ao cliente de uma empresa do setor varejista. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Mediante o cenário que as empresas estão inseridas, principalmente depois de todos os 

impactos sofridos pela COVID-19 nos últimos anos, várias empresas fecharam suas portas. 

Desta forma se faz necessário adaptações e estratégias de gestão com baixos custos, resultados 

relevantes, eficiência, eficácia e qualidade nos processos para a permanência ativa das empresas 

no mercado.  

Logo, as empresas necessitam de ferramentas que possam ajudar a manter o foco no 

sucesso com qualidade, inovação, com baixos custos e prazo não muito longos. 

As ferramentas de gestão estratégica de custos (GEC) tem sido escolha de diversas 

empresas, principalmente pelos seus objetivos: reduções de custos e melhoria contínua dos 

processos, moldada para um ambiente operacional mais complexos, e que possam auxiliar no 

aumento da vantagem competitiva. A GEC possui ferramentas que irão auxiliar no 

desenvolvimento estratégico relacionado a quatro fatores: qualidade, processos e atividades, 

desempenho e concorrentes. 

Uma dessas ferramentas, relacionado ao fator de qualidade, segundo Cinquini e Tenucci 

(2006), é o Kaizen, ferramenta da gestão estratégica de custos que mais se encaixa nesse perfil 

de voracidade e velocidade de mudança que o mercado exige das empresas por tratar-se de 

melhorias continuadas dos processos. 

O Kaizen é uma técnica inovadora de produção enxuta utilizada nos países em 

desenvolvimento que promove redução de desperdícios, bem-estar dos funcionários, 

capacitação profissional, aumento de produtividade. De acordo com Carneiro (2017, p 30) “a 

melhoria contínua afeta quatro grandes fatores ou variáveis no processo da empresa: a 

Lucratividade, o fator Processual, o fator Social e o fator Institucional”. 

Corroborando, Nunes, Caseiro e Fernanda (2018, p 10) demonstraram que o Kaizen 

proporciona: “diminuição do tempo de movimentação do trabalhador, diminuição do tempo de 

espera de processos, melhoria na qualidade e condições de trabalho, melhoria na conexão de 

todas as seções da fábrica e aumento da produtividade.” 

Diante dos possíveis resultados proporcionados pela ferramenta, o estudo de caso 

justificou-se pela necessidade de implantação desta numa empresa do setor varejista, mais 

especificamente no Gemba “atendimento ao cliente”, setor esse que é fundamental para a 

experiência do cliente que, consequentemente, trás rentabilidade para a empresa e a mantem 

viva no mercado. 
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Esse estudo se torna relevante academicamente, a partir do momento que demonstra de 

forma prática os benefícios que o Kaizen trás para as empresas como um todo, englobando a 

satisfação dos clientes, dos colaboradores e a rentabilização para a empresa. Quanto a 

relevância para sociedade, está pela necessidade de refletir sobre a importância de inovar e 

buscar sempre melhorias que contribuam para um melhor ambiente de trabalho e por 

consequência benefícios lucrativos para a empresa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção é composta por um escopo teórico que serão o embasamento para as análises 

de dados desta pesquisa. Este capítulo será dividido em cinco seções assim distribuídas: A 

importância da gestão voltada a sobrevivência das empresas, Gestão estratégica de custos, 

Ferramenta Kaizen, A importância da atividade de atendimento ao cliente e as pesquisas 

relacionadas. 

 

2.1 A IMPORTANCIA DA GESTÃO VOLTADA A SOBREVIVÊNCIA DAS 

EMPRESAS 

 

A gestão é o coração das empresas e é a partir dela que são tomadas todas as decisões 

estratégicas baseadas em análises, gaps, pontos de desenvolvimento, redução de custos, 

melhoria dos processos, aperfeiçoamento de indicadores por meio dos PDCA’s (Planos de 

ação). 

Sabendo da voracidade em que as empresas estão inseridas no mercado, a sobrevivência 

e a saúde destas, tornam-se temas relevantes e de maior atenção do gestor, e é onde a gestão 

entra em ação, pois é necessário promover a competitividade, produtividade, qualidade, 

inovação, melhorias no processo ao trabalhar com eficiência, rapidez e inovação 

(FERNANDES,2020)    

 

Uma empresa organizada que alcança seus objetivos e obtém resultados 

positivos é aquela onde há um grande incentivo por parte da gestão em 

produzir mais com menos, realiza-se um trabalho com pouco ou nenhum risco 

de qualidade, possui seus objetivos bem expostos para todos os membros, 

satisfaz as necessidades dos clientes e melhora seus resultados, sejam eles 

lucro, número de horas por produção ou aprimoramento nos processos. 

(FONSECA et al.,2016) 

  

Pode-se observar que a sobrevivência das empresas está diretamente ligada a redução 

de todos os custos possíveis nos serviços prestados ou produtos vendidos e para isso é 

necessário que existam gestores aptos a identificar corretamente os problemas e atuar nas 

soluções de melhoria. Essa redução de custos não significa perda de qualidade e sim uma 

melhor gestão dos processos com o intuito de eliminar desperdícios e consequentemente 

aumento na eficiência do serviço (RIBEIRO, 2017). 



18 

 

De acordo com Perez Junior (2017, p 30) para as empresas conseguirem se manter 

firmes assim como se expandir é necessário que alguns aspectos que eram considerados pouco 

importantes passem a ser fundamentais, à exemplo de: 

Melhor desenho de processo: Os processos produtivos devem ser eficazes, 

para se evitar gargalos e desperdícios. A implementação de células de 

produção passou a ser fundamental para a flexibilização da produção” 

Melhor gestão estratégica: Gestão voltada para o mercado passou a ser 

fundamental para alavancagem de resultados. Filosofia, missão, valores, 

propósitos, planejamento estratégico e orçamento norteiam e estabelecem 

instrumentos de controle.” 

Melhor gestão operacional: Um adequado sistema de informações 

gerenciais, adaptado às novas ferramentas de apuração e processamento de 

informações, fornece subsídios essenciais para o controle das operações.” 

 

Desta forma é proposto por diversos autores a implementação de ferramentas que 

possam alcançar tais objetivos, sendo estas inseridas na área de gestão estratégica de custos, 

que além de trazer melhoras para gestão tem a finalidade de criar vantagens competitivas para 

as empresas. 

 

2.2 GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS 

 

Sabe-se que nos dias atuais o mercado sofre com a acirrada concorrência e é nesse 

contexto que surge a Gestão estratégica de custos como uma alavanca para ajudar as empresas 

a manterem o seu funcionamento competitivo, pois a sociedade exige mais rapidez, menor 

custo, maior qualidade e inovação. Desta forma, a gestão estratégica de custos visa entregar 

melhores resultados. 

De acordo com Hansen e Mowen (2001, p. 423) o motivo do surgimento da Gestão 

estratégica de custos foi “desenvolver estratégias superiores que produzirão uma vantagem 

competitiva sustentável utilizando os dados de custos”, dessa forma se faz necessário uma 

análise mais ampla que tenha uma visão também externa e não só interna. 

Assim como para Slagmulder e Cooper (2003), a gestão estratégica de custos faz uma 

aliança entre melhorias competitivas e redução de custos identificando as melhores estratégias 

para as empresas conseguirem ficar a frente de seus concorrentes com foco em melhoria 

contínua que venham potencializar os lucros de uma forma eficaz. 

Corroborando, Quesado e Rodrigues (2007) falam que a GEC é o processo direcionado 

à melhoria contínua assim como a criação de valor para o cliente. 
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 Na visão de Shank e Govindarajan (1997, P. 4-5) a gestão estratégica de custos é 

definida como sendo: 

uma análise de custos vista sob um contexto mais amplo, em que os elementos 

estratégicos tornam-se mais conscientes, explícitos e formais. Aqui, os dados 

de custos são usados para desenvolver estratégias superiores a fim desse obter 

uma vantagem competitiva sustentável. Não há dúvidas de que os sistemas de 

contabilidade de custos podem ajudar em outras áreas também. 

 

O surgimento da gestão estratégica de custos está diretamente relacionado a necessidade 

dos gestores por informações mais detalhadas num ambiente extremamente competitivo, em 

que os sistemas tradicionais já não conseguem atender a essas necessidades. 

De acordo com Johnson & Kaplan (1991, P. 03) afirmam que “a Contabilidade 

tradicional perdeu sua relevância como fonte de informações gerenciais, por trabalhar até hoje, 

com metodologias desenvolvidas desde 1925, não acompanhando o desenvolvimento das 

organizações”. Devido as grandes críticas as ferramentas da contabilidade gerencial tradicional, 

várias foram as ferramentas criadas para atender as novas e complexas tarefas assumidas pelo 

gestor.  

Ainda citando os mesmos autores, alguns são os exemplos podem ser citados: 

(a) custeamento e orçamento baseado em atividades; (b) custeamento por ciclo 

de vida dos produtos; (c) análise de custos da cadeia de valor; (d) maior ênfase 

nos indicadores não financeiros; (e) análise dos custos de logística interna e 

de distribuição; (f) gestão dos determinantes de custos; (g) gestão dos custos 

da qualidade e ambiental; (8) análise dos custos dos concorrentes; (h) gestão 

Inter organizacional de custos; (i) custo-meta, entre outros” (JOHNSON e 

KAPLAN, 1987, P.03). 

 

A GEC (Gestão Estratégica de Custos) é fundamental para as organizações, haja vista 

não se preocupar apenas em medir o custo dos produtos e/ou serviços, mas de analisa os fatores 

causadores dos custos da empresa, o que possibilita aos gestores uma visão mais ampla do que 

precisa ser feito e onde necessita reduzir os custos/desperdícios 

Destacando as práticas de GEC, tem-se, de acordo com Cinquini e Tenucci (2006): 

 

a) Custeamento e orçamento baseado em atividades: 

O custeamento baseado em atividade segundo Kaplan e Cooper (1980) é a 

alocação mais criteriosa dos custos indiretos a partir do conhecimento das atividades 

desenvolvidas na empresa e o orçamento baseado em atividade é um plano 

financeiro que direciona a empresa para focar as atividades com o intuito de atingir 

os objetivos estratégicos. 
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b) Custeamento por ciclo de vida dos produtos: Prática de avaliação do 

custo total dos produtos ao longo das fases do seu ciclo de vida; concepção, 

produção, distribuição, consumo e descarte; 

c) Análise de custos da cadeia de valor: Prática de monitoramento das 

oportunidades existentes nos vínculos externos com clientes e fornecedores; 

d) Maior ênfase nos indicadores financeiros; 

e) Analise dos custos de logística interna: Prática de análise dos custos de 

abastecimento, aquisição, distribuição e armazenagem de insumos e produtos; 

f) Gestão dos determinantes de custos;  

g) Gestão dos custos de qualidade e ambiental: Prática de análise dos custos 

decorrentes da busca ou falta da ecoeficiência ambiental, em atividades de 

recuperação, monitoramento e reciclagem de produtos e resíduos; 

h) Custeio Kaizen: Prática de análise com foco na melhoria contínua de 

processos para a redução de custos durante o ciclo de vida do produto. 

 

Cinquini e Tenucci (2006) destaca também a ferramenta TDABC é de suma importância 

nesse processo de implantação da GEC nas empresas, que segundo Kaplan e Anderson (2007b) 

é um sistema baseado no método de custeio ABC, porém utilizando-se apenas um direcionador 

de custos, “o tempo” e leva em consideração dois conceitos: (a) taxa de custo para a capacidade 

de fornecimento e (b) capacidade utilizada para cada transação. 

 
O primeiro parâmetro é calculado com a divisão do custo total do departamento ou 

setor produtivo pela capacidade de trabalho ou produção do ambiente. O custo total é 

definido como o custo de todos os recursos fornecidos a este departamento ou 

processo (recursos como pessoal, supervisão, equipamentos, tecnologia e 

infraestrutura). Já a capacidade de trabalho é definida como a quantidade de tempo 

que os funcionários trabalham sem tempo ocioso (KAPLAN; ANDERSON, 2007ª, 

P.20) 

 

É importante ressalvar que para as ferramentas de gestão estratégica de custos, 

principalmente as citadas acima, é necessário a utilização de um método de custeio apropriado, 

indicado por diversos autores como o método de custeio por atividade (ABC), porém devido as 

suas complexidades, alto custo de implantação e manutenção, utilização de diversos 

direcionadores de custos, e a subjetividade, entre outros fatores, Kaplan e Anderson (2007) 

propõe a substituição do ABC pelo Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC). 
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A gestão estratégica de custos e a utilização das suas ferramentas trazem diversos fatores 

que agregam valor e ganhos para as empresas que as utilizam como pode-se observar nos 

resultados obtidos com o estudo de Souza et al (2010, p. 45):  

 

Não obstante esses aspectos, a adoção das práticas de gestão estratégica de custos, no 

caso desta empresa, não ocorre com a intensidade que é apresentada pela literatura 

correspondente. De fato, afora algumas aplicações parciais, com ênfase específica a 

situações especiais, o que caracteriza a gestão de custos da empresa é a preferência 

por aquelas práticas mais tradicionais, seja no âmbito do custeio (absorção), seja com 

foco no planejamento e controle (custo-padrão a nível departamental), seja no 

indicador de lucratividade (margem de contribuição). Tais práticas, segundo a 

literatura de custos, são práticas úteis e aplicáveis a uma realidade diferente do atual 

mercado de concorrência acirrada e das novas práticas operacionais e estratégicas 

adotadas para assegurar a continuidade dos negócios. 

 

Essa constatação de Souza et al (2010) mostra que as ferramentas de gestão estratégica 

de custos mais tradicionais apesar de úteis não são as melhores para o atual mercado e sua 

concorrência exorbitante o que nos mostra que as empresas devem investir nas ferramentas 

mais atuais e principalmente na metodologia Kaizen pois esse é um método com baixo custo 

de implantação e elevados resultados.  

 

2.3 FERRAMENTA KAIZEN  

 

O Kaizen significa melhoria continua (em japonês) e é uma metodologia utilizada pelas 

empresas visando a redução de custos, ele envolve todos os níveis hierárquicos dentro da 

empresa desde o operador até os gerentes e a sua implantação tem como objetivo eliminar 

desperdícios e melhorar os processos envolvendo baixos investimentos. (ROSA, 2022). 

Esse tema tem sido bastante utilizado pelas empresas na atualidade visando melhoria 

dos seus indicadores operacionais (CARNEIROS E WELINGTON, 2017). 

É uma metodologia japonesa criada nos anos 50, logo após a Primeira grande Guerra 

Mundial, implementada pela Toyota em seu processo produtivo, produção em massa, trazendo 

um conceito de melhoria contínua em todos os níveis da organização, porém sendo disseminada 

para os países ocidentais somente nos anos 1990 (SCHONBERGER, 2007). 

De acordo com Carneiros (2017) o Kaizen é estruturado visando as soluções de 

problemas do dia a dia e é montado um time multifuncional com a motivação de encontrar 

soluções mediante experimentação. 



22 

 

A metodologia Kaizen apresenta ótimos resultados a longo prazo, possuí baixo custo de 

implantação e está menos suscetível a problemas (IMAI, 2014) com a busca incessante pela 

melhoria dos processos e para manter a organização em contínua competitividade no mercado, 

a empresa deve demonstrar os benefícios da implantação do kaizen, assim como fazer os 

devidos treinamentos da equipe para que sejam encontrados processos que se forem retirados 

não irão afetar a qualidade do serviço prestado aos clientes, (OLIVEIRA, 2002) 

 

Quadro 1: Ciclo de aprimoramento contínuo 

 

 

 

Fonte: Oliveira (2002, p. 86) 

 

Atualmente o Kaizen é parte fundamental no gerenciamento das organizações, pois a 

melhoria contínua tem uma forte contribuição para o aperfeiçoamento na qualidade os serviços 

e produtos assim como a redução de custos e também o estímulo aos funcionários (PINTO, 

2015). 

Diante desse contexto é notório que o Kaizen é uma ferramenta voltada diretamente para 

a qualidade dos processos organizacionais e dentre as inúmeras vantagens que esse método trás 

para as empresas, destacam-se o baixo custo de implementação, redução dos desperdícios, 

melhoria contínua do processo, aumento do engajamento dos funcionários pois o trabalho 

individual e em equipe é bastante valorizado Briales (2005).  

São diversos os benefícios que o Kaizen pode trazer para as empresas, alguns sendo até 

imensuráveis, mas que contribui significativamente para o crescimento das organizações 

BRIALES (2005). 

Para a implementação do Kaizen dentro das organizações é necessário montar uma 

equipe que vai ficar focada no processo a ser melhorado por um determinado período de tempo, 

essa equipe deve ser formada por pessoas de todos os níveis da empresa, do gerente ao 

operacional. 

Ortiz (2010) afirma que quando a função de implantar o kaizen fica ao encargo apenas 

dos gerentes, insatisfações pode surgir por parte dos trabalhadores do chão de fábrica, pois 

acabam sendo obrigados a mudar algumas atividades sem que sejam consultados sobre as reais 

Conscientização da 

empresa para 

aprimoramento 

contínuo 

Análise das atividades e 

processos 

Identificação das 

oportunidades para 

desenvolvimento 

Eliminação das falhas 

e desperdícios 
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necessidades de mudanças/melhorias, haja vista são estes trabalhadores as pessoas que mais 

conhecem o dia a dia do processo. 

Ao se referir ao Kaizen, não se pode deixar de mencionar o “Gemba”, sendo está uma 

das etapas iniciais da ferramenta. O Gemba é também uma palavra japonesa que significa 

“Lugar verdadeiro”. Segundo Lean Enterprise Institute (2011), o Gemba é normalmente 

utilizado para indicar o chão-de-fábrica ou qualquer lugar em que ocorre o trabalho (a inserção 

da ferramenta) e que cria valor, ou seja, é o local onde acontece o processo que se encontram 

as reais oportunidades de melhorias. 

Segundo Imai (2012),  os operadores devem dispor de tempo para poder fazer melhorias 

nos seus postos de trabalho e os incentivos para tal são provenientes do sentimento de confiança 

ou através do reconhecimento do trabalho feito. Outra condição essencial é de que quem 

idealiza o Gemba não pode de forma alguma ser mais importante que quem o opera, ambos são 

partes integrantes do processo. 

Por isso, a importância de incluir todos os níveis no processo de melhoria contínua, 

dando atenção ao que eles falam e levando em consideração que são eles que estão na linha de 

frente, logo, eles têm o domínio e até uma visão mais rápida do que pode ser mudado ou 

melhorado. 

Para definir a base de cálculo e os resultados de redução de custos com a implantação 

do Kaizen nas organizações é interessante integrar o método ABC ou o TDABC que irá fazer 

toda a mensuração dos custos. 

Segundo Laurindo (2002), esse sistema irá mensurar os custos dos produtos e/ou 

serviços através de atividades, já que são elas que consomem custos/ recursos, sendo 

distribuídos para os produtos/serviços através de direcionadores de custos (costs drivers) e 

apenas para os produtos/serviços que passarem por essas atividades. Esse método de custo pode 

ser utilizado para qualquer tipo de empresa (setor). Os autores também reforçam que: “O 

segredo da integração entre o kaizen e o ABC está no fato de que o primeiro está voltado para 

os aspectos mais operacionais da gestão, enquanto o ABC, foca-se nos aspectos econômicos, 

de mensuração das atividades realizadas nas operações”.  

De acordo com os autores citados anteriormente, todos discutem, de forma geral, a 

importância de utilizar mais de uma ferramenta em busca dos resultados coorporativos sempre 

fazendo um elo de integração entres essas. 
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2.4 A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

O atendimento ao cliente é uma das peças fundamentais para manter a organização viva, 

pois sem clientes satisfeitos a organização tende a falir.  

Para Kotler e Armstrong (2003, p. 475), “atrair e reter clientes pode ser uma tarefa 

difícil. Hoje, os clientes têm à sua disposição uma grande variedade de escolha de produtos e 

marcas, preços e fornecedores”, logo é notório que o encantamento no atendimento ao cliente 

é um fator agregador para o crescimento da empresa, principalmente pelo fato de que clientes 

satisfeitos, torna-se fiel a empresa e/ou a marcar, além fazerem “Buzz Marketing”, conhecido 

no Brasil como o Marketing boca a boca. 

          Desta forma, e ainda citado os autores Kotler e Armstrong (2003, p. 474): 

A concorrência que as empresas de hoje enfrentam é a mais acirrada de todos 

os tempos (...). Para vencer no mercado de hoje, elas precisam transformar-se 

em peritas não apenas na construção de produtos, mas também na construção 

de clientes. A solução está em executar o trabalho de entregar valor e 

satisfação para o cliente melhor do que os concorrentes. 

A qualidade no atendimento ao cliente é um diferencial das empresas que tem sucesso, 

um exemplo disso é o atendimento de encantamento da Walt Disney Company que foca em 

oferecer a melhor experiência da vida dos seus clientes por meio de atenção aos pequenos 

detalhes. 

Segundo Schlossberg (1993), um consumidor para ser encantando precisa passar por um 

momento de reação forte, positiva e emocional perante um produto/serviço logo, entende-se 

que ao colocar o cliente no centro, ter empatia, oferecer reações positivas e prestar um bom 

atendimento, são ferramentas fundamentais para a manutenção das atividades de uma 

organização. 

Para captar novos clientes e fidelizar os que já estão na marca as empresas precisam 

estar sempre pensando de forma inovadora e sempre colocando o cliente no centro do seu 

negócio, para isso um dos principais fatores é o atendimento que encanta. 

De acordo Silva (2011, p 25) para que se possa oferecer um bom atendimento ao cliente, 

“o profissional deve aprender a perguntar, ouvir com atenção e entender qual solução é a mais 

adequada para o problema apresentado por seus clientes.” 

Barnes (2002, p. 38) explica que para aumentar a fidelidade “devemos elevar o nível de 

satisfação do cliente e sustentar esse nível ao longo do tempo” e para aumentar a satisfação, 

“precisamos agregar valor ao que oferecemos ao cliente”.  
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Com isso, as empresas devem estar atentas as constantes mudanças dos consumidores e 

conhecer afundo o seu público-alvo, para que possam apresentar atendimento personalizado, 

direcionado e empático, com o objetivo de gerar qualidade e fidelizar seus clientes. 

Para realizar um bom atendimento, existem ferramentas simples que segundo Amanda 

Ribeiro (2007, p. 16-17) discute, são elas: 

Empatia: é a capacidade de se colocar no lugar do outro, o profissional não 

pode apenas manifestar seu ponto de vista. Enquanto as pessoas estiverem 

apenas interessadas em falar, sem ouvir o que o cliente realmente precisa 

estarão perdendo bons negócios e clientes.  

Chamar o cliente pelo nome: é um gesto simples que faz com que as pessoas 

se sintam especiais, perguntar o nome do cliente em um primeiro contato é 

importante e lembrá-lo quando esse cliente voltar a procurá-lo é mais 

importante ainda.  

Atendimento Telefônico: muitas vezes o primeiro contato que um cliente tem 

com determinada empresa é pelo telefone, seja para obter informações sobre 

serviços e produtos, horário de funcionamento, ou até mesmo agendar um 

horário para fazer uma visita. A partir do primeiro contato automaticamente o 

cliente já gera em sua cabeça uma imagem positiva ou negativa da empresa. 

O cliente sempre quer ser bem atendido e se isso não ocorrer até pelo telefone 

certamente ele nem irá pessoalmente até a empresa e certamente falará a outras 

pessoas sobre o mau atendimento que recebeu e 

 a empresa deixará de atrair novos clientes. 

 

Logo, entende-se há necessidade de se atentar que cada cliente é único, fazendo-se 

necessário um atendimento de forma mais personalizada, utilizando-se de um olhar empático, 

trazendo um encantamento e o deixando-o sempre em sintonia com a marca. 

 

 

2.5 PESQUISAS RELACIONADAS 

 

A partir do levantamento bibliográfico sobre estudos efetuados em torno do tema Gestão 

estratégica de custos foram levantados aqueles que mais se aproximavam do estudo em tela, 

conforme apresentados no quadro abaixo.  

A base de dados utilizadas para o levantamento bibliográfico foram: Congresso 

Brasileiro de custos, Revista científica eletrônica de ciências sociais aplicadas da Eduvale, 

Encontro de engenharia e tecnologia dos campos gerais e Congresso internacional de custos. 

Utilizou-se das seguintes palavras-chaves: Kaizen, Gestão estratégica de Custos, melhoria 

contínua. 

Em seguida, traz-se uma discussão sobre as contribuições desses estudos fazendo uma 

comparação com o estudo em tela. 
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Quadro 2 – Alguns estudos sobre Gestão estratégica de Custos e Custeio Kaizen  

AUTOR (ES)/ANO TÍTULO OBJETIVO (S) 

Guarnieri et all 

(2000) 
Sistema de custo Kaizen 

Apresentar o conceito de custo 

kaizen e as formas pelas quais este 

método pode auxiliar na redução de 

custos modificando continuamente 

as condições de manufatura 

praticadas na empresa. 

Laurindo (2002) 

O Kaizen e Sua Integração com o 

Custeio Baseado Em Atividades 

(ABC) 

Promover uma integração entre o 

sistema kaizen e o ABC (Custeio 

baseado em Atividades), para 

reforçar e fortalecer ambos os 

sistemas, que são de extrema 

importância na gestão de custos 

atuais 

Souza, Marcos 

Antônio; Silva, Élio 

Justo; Pilz, Nestor 

(2010)  

Estrutura e Prática de Gestão 

estratégica de custos: 

Um estudo em uma empresa 

multinacional Brasileira. 

O objetivo deste estudo é investigar 

qual o efetivo uso da gestão 

estratégica de custos e de como a 

estrutura das empresas se adaptaram 

a tais necessidades estratégicas 

Leão, Antônio; Rosa, 

Wanderlan Barreto 

(2011) 

 

Eficiência na Produção utilizando a 

metodologia Kaizen na 

empresa Bunge Brasil de 

Rondonópolis-MT 

Melhoria de produtividade na 

empresa Bunge Brasil, 

especificamente em um processo de 

esmagamento de soja para produção 

de óleo vegetal, utilizando a 

metodologia Kaizen 

Fontana et all (2013) 

Redução do tempo setup de máquinas 

em linha com fluxo em lote utilizando 

os conceitos de SMED através de 

método Gemba Kaizen em uma 

indústria de embalagens plásticas 

Redução do tempo de preparo, ou 

tempo de troca, através do desenho 

do trabalho padronizado 

Campos, Pollyanna de 

Araújo; Junior, Cosme 

Castor de 

Cerqueira; Santos, 

Ailton Carvalho 

(2014) 

O custeio Alvo e Kaizen: Sua 

aplicação nas pequenas 

empresas. 

Apresentar uma proposta de 

aplicação do custo alvo e kaizen nas 

pequenas empresas, simplificando o 

método para que haja viabilidade de 

utilização em ambientes de 

produção 
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Carneiro (2017) 

Processo de Melhoria Contínua - 

Kaizen sob a Ótica de Controladoria: 

Estudo de Caso da Empresa Eureka! 

Entender o processo de Melhoria 

Contínua – Kaizen na empresa 

Eureka! sob a ótica de 

Controladoria,  

embasado nos construtos explorados 

por Kennedy e Widener (2008) e 

Nonaka (2006). 

Nunes, Rosa; Caseiro, 

Ana; Alberto 

Fernanda (2018) 

Kaizen: Estudo de caso numa 

empresa metalomecânica. 

Aferir a aplicabilidade da filosofia 

Kaizen em uma empresa 

metalomecânica 

Fernandes (2020) 

APLICAÇÃO DAS 

FERRAMENTAS KAIZEN, JIT E 

TDABC: um estudo bibliométrico  

na plataforma Periódicos da Capes 

entre os anos de 2010 a 2020 

Analisar a qualidade do processo 

produtivo utilizando as ferramentas 

estratégicas de gestão Kaizen, Just 

in Time (JIT) e Time-driven 

Activity-based Costing (TDABC). 

Tomé, Antônio 

Marcos; Galdamez, 

Edwin Vladimir 

Cardoza, (2021) 

Kaizen Costs: O impacto do uso da 

metodologia de melhoria contínua. 

Investigação dos impactos e 

benefícios que uma organização 

multinacional. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Guarnieri et all (2000) apresentou o conceito de custo kaizen e as formas pelas quais 

este método pode auxiliar na redução de custos modificando continuamente as condições de 

manufatura praticadas nas empresas privadas. A pesquisa foi classificada como exploratória, 

com abordagem qualitativa e interpretativa. Utilizou-se de levantamentos bibliográficos. Os 

resultados mostraram que o sistema de custo kaizen, possibilitou às empresas japonesas e 

posteriormente às demais empresas do mundo, a redução de falhas, redundâncias e atividades 

desnecessárias, potenciais geradores de custos e que reduziam consideravelmente sua margem 

de lucro. 

Laurindo (2002) procurou promover uma integração entre o sistema kaizen e o ABC 

(Custeio baseado em Atividades), para reforçar e fortalecer ambos os sistemas, que são de 

extrema importância na gestão de custos atuais. Foi feita uma análise de um projeto prático por 

meio de um estudo de caso com abordagem qualitativa. Utilizou-se dos dados da empresa 

Siemens, empresa de eletrificação automação e digitalização no ano de 2002. A integração do 

kaizen com o ABC na gestão, será estratificada com a união da ferramenta kaizen e seus 
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procedimentos de aplicação operacional, criando valor para o cliente, estabelecendo uma boa 

prática do ABC, que será responsável pela mensuração econômica dos fatos ocorridos nas 

práticas kaizen, assim como das suas próprias práticas, aumentando, assim, o retorno sobre o 

investimento.  

Os resultados demonstraram uma fácil adaptabilidade do sistema Kaizen, depois de 

implantado, para a utilização do ABC. Uma vez implantados os dois sistemas, cada um 

cumprindo sua função, tornaram a gestão de uma linha de produção, e também dos processos 

administrativos, muito mais interessante do que se fossem usados outros sistemas de custeio, 

pois o ABC veio para sanar as dificuldades do sistema kaizen como sistema contábil, logo, o 

kaizen estando focado nos aspectos físicos e operacionais, e integrado ao ABC, que estará 

dando suporte em termos econômicos, estará auxiliando a empresa a identificar e mensurar 

possíveis deficiências em seus processos. 

Souza et al (2010) trazem como objetivo do estudo investigar o efetivo uso da gestão 

estratégica de custos em uma empresa multinacional brasileira e como a estrutura das empresas 

se adaptaram a tais necessidades estratégicas. A pesquisa foi classificada como descritiva e 

estudo de caso, com abordagem qualitativa. Foi utilizada a técnica de entrevista com os gerentes 

de controladoria da empresa. Os resultados mostraram que mesmo com algumas limitações há 

uma cultura de gestão estratégica na empresa, porém quanto à aplicação das práticas de GEC é 

evidente que há ainda necessidade de evolução mais acentuada, apesar do sucesso dos negócios. 

O forte uso do custo-padrão, em contraposição ao custo-meta e ao custo kaizen chama atenção, 

principalmente em função da reconhecida dificuldade para majoração de preços. A falta de 

planos para adoção de algumas das práticas analisadas, tais como: ABC, ABM, custo-meta e o 

custo de uso e propriedade. Parece que a não identificação objetiva dos possíveis benefícios 

ainda está bloqueando tal adoção.  

Leão et al. (2011) buscaram melhoria de produtividade na empresa Bunge Brasil, 

especificamente em um processo de esmagamento de soja para produção de óleo vegetal, 

utilizando a metodologia Kaizen. A pesquisa foi classificada como estudo de caso, utilizando 

as técnicas de levantamento de dados históricos e documentais, com abordagem qualitativa. A 

equipe Kaizen atuando na busca de melhorias e na motivação do trabalho, criaram vários 

projetos para redução do consumo de energia para execução em longo prazo, analisando os 

dados de consumo no fim de semana depois do Kaizen conseguiram uma redução diária de 

4.526 kW no consumo total e ao consolidar todas as ações feitas na semana, foi constatada uma 

redução de 17.045,84 kW. Ficou evidente que através deste estudo, a filosofia Kaizen utilizada 

nas empresas pode trazer resultados muito satisfatórios sem onerar as receitas financeiras e 
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ainda causar impactos positivos na motivação da equipe de trabalhadores, pois, os resultados 

são visíveis e sustentáveis. 

Fontana et al (2013) buscaram através do método Gemba Kaizen em uma indústria de 

embalagens plásticas, a redução do tempo de preparo ou tempo de troca, através do desenho do 

trabalho padronizado. A pesquisa foi classificada como um projeto prático com abordagem 

qualitativa. Utilizando como análise as características dos produtos: (i) diâmetro do tubo, (ii) 

comprimento do tubo, (iii) cor da impressão e (iv) tipo de verniz. Os resultados apresentaram 

que a utilização do Kaizen proporcionou: a redução do tempo global de setup nas linhas de 

produção de tubos, uma vez que o tempo de setup da máquina off-set influenciava no tempo 

total de máquina improdutiva; Aumento de flexibilidade com a redução do tamanho de lote, 

podendo-se produzir apenas o que o cliente deseja, mesmo que a quantidade demandada seja 

pequena; Sensibilização e conhecimento dos colaboradores quanto à importância de se aplicar 

SMED e as técnicas disponíveis para sua realização; e Criação de método padronizado de 

realização de setup a ser replicado para todas as linhas. Dessa forma, além de facilitar a busca 

por futuras melhorias no padrão, a utilização do recurso físico e humano foi melhorada. 

Campos et al (2014) objetivaram a apresentação uma proposta de aplicação do custo 

alvo e kaizen nas pequenas empresas, simplificando o método para que houvesse viabilidade 

de utilização em ambientes de produção. A pesquisa foi classificada como exploratória e 

pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa. Utilizou-se como técnica de coleta de dados 

a revisão da literatura com base em livros, revistas, artigos científicos e internet.  Nos resultados 

foi constatado que a aplicação desses instrumentos inovadores nas pequenas empresas daria a 

segurança de se estar lidando com um produto que já está totalmente projetado de acordo com 

as orientações técnicas de seus engenheiros e projetistas, porém baseados em informações de 

clientes e, portanto, com uma possibilidade grande de satisfação e sucesso no mercado e com a 

vantagem de estar partindo sempre de um lucro-alvo, o que garante a margem desejada para 

empresa. Além disso, a melhoria contínua proposta dará aos gestores a certeza de que sempre 

haverá possibilidade de melhoria e a reavaliação desses projetos será constante, sem esquecer 

que a qualidade do produto depende da satisfação também dos colaboradores (funcionários 

envolvidos). 

Carneiro (2017) buscou entender como se deu o processo de Melhoria Contínua – 

Kaizen na empresa Eureka, empresa multinacional de capital fechado, com o suporte da 

Controladoria. A pesquisa foi classificada como exploratória e estudo de caso, com abordagem 

qualitativa. Utilizou-se das técnicas de entrevistas com funcionários que estavam diretamente 

ligados ao processo de melhoria contínua, revisão de documentos e observações. Os resultados 
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mostraram que quatro grandes fatores ou variáveis afetavam o processo de Melhoria Contínua 

na empresa: a Lucratividade, o fator Processual, o fator Social e o fator Institucional. Na 

Lucratividade: a empresa buscava dar sustentabilidade aos seus negócios para preparar a 

companhia para momentos de crise, solidificando, assim, as suas capacidades organizacionais 

frente a sua concorrência. Para o fator processual a empresa ainda estava em uma fase de 

solidificação e de amadurecimento dos seus processos, o que foi percebido pelas dificuldades 

encontradas pela empresa citadas nas entrevistas. Na dimensão Social foi percebida como a que 

oferecia maior dificuldade para a gestão de projetos de Melhoria Contínua, pois era necessário 

criar ações para correção do modus operandi da filosofia. Uma das afirmações dos 

entrevistados-chave é que havia alguns entraves em relação à maneira como a direção da 

empresa queria lidar com certos temas, por exemplo, o “apagão” em treinamentos de liderança 

ou a questão da falta de recompensa para os empregados que apresentassem ideias ou 

liderassem projetos. No fator institucional, percebeu-se que a geração de ideias era para a 

empresa Eureka! uma das grandes alavancas de seu programa de Melhoria Contínua. 

Nunes, Caseiro e Fernanda (2018) buscou aferir a aplicabilidade da filosofia Kaizen em 

uma empresa metalomecânica situada em Portugal. A pesquisa foi classificada como 

exploratória e estudo de caso, com abordagem qualitativa. Utilizando-se das técnicas de 

entrevistas e observações diretas. O Kaizen foi aplicado nas atividades de maquinação, em 

geral, para depois se passar a áreas mais específicas como o armazém de materiais e 

ferramentas. Os ganhos obtidos foram: Descongestionamento da área no setor 2, Aproximação 

de todas as atividades fabris, diminuição do tempo de movimentação do trabalhador, 

diminuição do tempo de espera de processos posteriores, melhoria na qualidade e condições de 

trabalho, melhoria na conexão de todas as secções da fábrica e aumento da produtividade. Ficou 

evidente que espírito Kaizen não foi aceito por todos, pois os níveis mais baixos não 

contribuíram com sugestões, apenas seguiam ordens, a melhoria contínua estabelece uma 

postura importante e necessária para lidar com o mercado de extrema concorrência e com 

mudanças constantes, a redução de vários desperdícios no seu todo, assim como a canalização 

de recursos para a criação de valor permitirá a empresa produzir qualquer produto com 

qualidade em um menor tempo e ao menor custo. 

Fernandes (2020) teve como objetivo analisar a qualidade do processo produtivo 

utilizando as ferramentas estratégicas de gestão Kaizen, Just in Time (JIT) e Time-driven 

Activity-based Costing (TDABC) na plataforma de periódicos da Capes entre os anos 2010 a 

2020. A pesquisa foi classificada como descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. A 

autora utilizou-se de um estudo bibliométrico coletando os dados na plataforma Capes. a 



31 

 

quantidade de artigos encontrados por ano e ferramenta. Os resultados da pesquisa nos mostram 

que dos 22 artigos encontrados por ano e ferramenta, 11 foram sobre o Kaizen, 6 sobre JIT e 5 

sobre TDABC, logo, o Kaizen possuí mais estudos que os outros dois, isso demonstra o 

interesse das empresas em analisar o processo produtivo a fim de conhecer e eliminar fases 

desnecessárias, tendo em vista que o principal objetivo do Kaizen é a eliminação de 

desperdícios. 

Tomé e Galdamez (2021) fizeram uma investigação dos impactos e benefícios que uma 

organização multinacional tem percebido no desempenho operacional ao utilizar-se de 

metodologias de melhoria contínua. A pesquisa foi classificada como estudo de caso, com 

abordagem qualitativa. Eles utilizaram banco de dados de atividades de melhoria contínua como 

5S, Lean Office, Produtividade, Retorno Financeiro, Segurança e meio ambiente, 

Sustentabilidade, TPM, que percorreu os anos de 2016 a 2018. Os resultados mostraram os 

benefícios de redução de custos percebidos na forma de indicadores não financeiros tais como: 

ambientes mais seguros; aumento de competividade; promoção de cultura voltada a melhoria 

contínua; redução de desperdícios. 

É notório que todos os trabalhos discutidos acima têm como fundamentação a gestão 

estratégica de Custos com o foco na melhoria contínua de processos, utilizando-se de várias 

ferramentas de suporte a essa proposição, entre essas encontram-se: o Kaizen, JIT, custeio Alvo, 

custeio ABC e TDABC. Ressalva-se que todos eles concluíram que o método Kaizen tanto 

sozinho ou atrelado a outro método é eficiente, pois reduz desperdícios e o custo para a 

implementação é mínimo. 

O diferencial desse trabalho está na efetiva aplicação de um projeto Kaizen com enfoque 

na gestão estratégica de custos visando identificar os impactos trazidos pela implantação da 

ferramenta na atividade de atendimento ao cliente de uma empresa do setor varejista, localizada 

em Natal/RN. 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia empregada na monografia. Em termos 

gerais a metodologia é o detalhamento dos caminhos definidos para a pesquisa, ou seja, os 

caminhos usados para chegar a um determinado fim (GIL, 2008). 

Esta seção é fundamentada nos conceitos de Beuren (2012), a qual preconiza que 

existem tipologias de delineamento que se enquadram mais adequadamente em relação às 

pesquisas feitas em contabilidade, sendo agrupadas em três categorias: Pesquisa quanto aos 

objetivos, que contempla a pesquisa exploratória, descritiva e explicativa; pesquisa quanto aos 

procedimentos, que aborda o estudo de caso, o levantamento, a pesquisa bibliográfica, 

documental, participante e experimental; e a pesquisa quanto à abordagem do problema, que 

compreende a pesquisa qualitativa e a quantitativa. 

A presente pesquisa foi classificada como exploratória e descritiva com abordagem 

qualitativa e quantitativa, recorrendo ao estudo de caso, bibliográfica e documental, como 

procedimentos. 

 

3.1 TIPOLOGIA DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi classificada como descritiva e exploratória, pois tem por finalidade 

relatar todo o estudo de caso fazendo comparações, do antes e depois, e identificando as 

principais mudanças ocorridas com a implantação do Kaizen. 

Segundo Beuren (2012, p. 81), a pesquisa descritiva tem por finalidade identificar, 

relatar, e comparar os fatos. De acordo com a autora: “os resultados obtidos com base em uma 

pesquisa exploratória podem contribuir no sentido de identificar relações existentes entre as 

variáveis estudadas de determinada população”.  

Quanto ao procedimento a pesquisa é classificada como estudo de caso, que segundo 

Beuren (2012, p. 84) este tipo de pesquisa irá possibilitar ao pesquisador “o aprofundamento 

dos seus conhecimentos em um caso específico de forma intensiva pois todos os seus esforços 

são concentrados em um determinado objeto de estudo o que facilita na análise dos resultados 

e não os deixa de forma generalizada.” 

A pesquisa também foi classificada como bibliográfica, haja vista, necessitar de um 

arcabouço teórico que pudesse dar sustentação as análises dos resultados. E quanto a 

classificação documental, a pesquisa também se utilizou de documentos primários para o 
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cálculo da ociosidade, custos, horas de trabalhos, entre outros dados necessários para o 

desenvolvimento do trabalho. 

A abordagem da pesquisa é qualitativa pois investigou o processo de melhoria contínua 

no dia a dia de trabalho dos funcionários (aprendizes) na empresa em estudo e quantitativa pois 

demonstrou os impactos financeiros que a empresa teve com a implantação do Kaizen.  

Beuren (2012, p. 92) ainda destaca que: “Na pesquisa qualitativa concebem-se análises 

mais profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado. A abordagem qualitativa visa 

destacar características não observadas por meio de um estudo quantitativo, haja vista a 

superficialidade desse último.” Já a pesquisa quantitativa segundo a autora fundamenta-se pelo 

tratamento de dados estatísticos tanto para a coleta como para o tratamento dos dados. 

 

3.2 ABRANGÊNCIA E OBJETO DE ESTUDO 

 

O objeto de estudo é a atividade de atendimento ao cliente no setor de um Contact 

Center numa empresa do setor varejista no Rio grande do Norte. A escolha desse estudo se deu 

mediante uma inquietação por melhorias no processo que já era executado na empresa por 

bastante tempo e não possuía inovações, logo, foi observado que através do Kaizen, esse setor 

poderia aumentar a sua rentabilização, assim como reduzir os desperdícios, fazendo com que a 

empresa se mantivesse em constante evolução. 

 

3.3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada a partir da observação participante com 24 dos 40 

aprendizes, havendo também uma entrevista não estruturada com esses atores. 

Como os aprendizes já tinham a confiança na supervisão que foi responsável pela 

implantação do Kaizen, ficou mais fácil a adaptação e o entendimento deles da importância das 

mudanças que iriam acontecer.   

O instrumento de pesquisa “observação participante” é utilizando quando o pesquisador 

está por dentro do processo e participa ativamente como um membro da população alvo da 

pesquisa ganhando a confiança do grupo com intuito de conscientizar sobre a importância do 

projeto assim como ser influenciado pelas características do grupo (MARCONI; LAKATOS, 

2002) 
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Já em relação a coleta de dados por meio de entrevistas não estruturadas as autoras 

Marconi e Lakatos (2002) falam que essas entrevistas podem ser realizadas em ambientes 

informais de conversação e as perguntas podem ser abertas. 

Para a entrevista não estruturada foi feita uma reunião com os aprendizes para saber o 

sentimento deles e o que poderia ser melhorado na visão deles, foi quando eles falaram que se 

sentiam muito ociosos em determinados dias, as perguntas foram feitas de forma aberta para 

que eles pudessem expressar o que sentiam. 

Os dados serão analisados utilizando uma estatística descritiva e análise documental. 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

4.1 FLUXO DE PROCESSO DO ATENDIMENTO AO CLIENTE (CÉLULA DE 

APRENDIZ) E OS PRINCIPAIS PROBLEMAS EXISTENTE NA CÉLULA 

 

A empresa estudada teve suas atividades iniciadas em 1947, atualmente a empresa conta 

com cerca de 40 mil colaboradores e tem um faturamento anual médio de 300 milhões. 

A empresa tem como principal atividade a “atividade de atendimento ao cliente”, 

pertencem ao grupo da empresa descrita acima (setor varejista), está, porém, deu início as suas 

atividades em 2012 e conta com serviços venda de produtos financeiros, atendimento ao cliente, 

venda de cartões e crédito pessoal. O motivo da sua criação foi um projeto de expansão de 

negócios do grupo para aprimorar o atendimento permitindo a integração com todas as áreas da 

empresa, o que possibilita uma maior gestão dos contatos feitos com os clientes através de 

diversos canais de comunicação (e-mail, loja, SAC, sms, chat). Atualmente a empresa conta 

com cerca de 2 mil colaboradores, entre eles 100 de aprendizes. No setor estudado, tem cerca 

de 40 aprendizes, foco do estudo.  

Periodicamente, a empresa contrata mais de 100 jovens aprendizes para compor o seu 

quadro colaborador, atendendo ao artigo 429 da CLT, “Os estabelecimentos de qualquer 

natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos serviços nacionais de 

aprendizado número de aprendizes equivalentes a cinco por cento no mínimo e quinze por cento 

no máximo dos trabalhadores existentes”.  Em média 30 a 40 estagiários se encontram 

exercendo atividades no setor estudado, desenvolvendo a atividade de atendimento ao cliente 

por voz, eles têm uma carga horária semanal de 20hrs o que totaliza 90 horas quando 

multiplicamos 20 x 4,5 (média de semanas por mês) com salário de 569,36. 

Antes da aplicação do Kaizen no setor, os jovens eram treinados e distribuídos 

separadamente em equipes distintas, de efetivados (colaboradores) e supervisores, o que 

dificultava a avaliação das atividades na busca de implantação de melhorias para execução das 

mesmas e para os próprios estagiários. 

Abaixo é apresentado o fluxograma da execução de atividades do aprendiz antes do 

Kaizen: 
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Figura 1 – Fluxograma das atividades antes do Kaizen 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2022) 

 

Etapa 1 – Treinamento técnico: 

Nesta etapa os jovens participam de uma integração para conhecer a história da empresa 

e seus valores, depois eles vão para a sala de treinamento que são ministradas aulas pelos 

analistas de treinamento aonde é passado todo o conhecimento necessário para o trabalho, os 

analistas dão as aulas sobre o sistema operacional, sobre as demandas que eles irão recepcionar, 

como eles devem registrar, como analisar os casos dos clientes, como se portar no atendimento, 

como explicar e realizar as demandas dos clientes, esse treinamento dura em média 3 semanas. 

Etapa 2 – Atividade prática: 

Nessa etapa, os jovens fazem o login no sistema para poder realizar os primeiros 

atendimentos com acompanhamento da gestão, dos analistas de treinamento e de alguns 

auxiliares que dão o suporte necessário nesse primeiro momento. 

Etapa 3 – Finalização do treinamento: 

 Nessa etapa, os jovens voltam para a sala de treinamento com uma experiência prévia 

de como é o atendimento, os analistas tiram as principais dúvidas e finalizam o conteúdo. 

Etapa 4 – Atendimento: 

Nessa etapa, os jovens eram distribuídos entre os supervisores do setor que já tinham 

equipes de veteranos, ficavam misturados e davam início as suas atividades. 

As atividades dos aprendizes eram relacionadas a demandas mais simples, rápidas e de 

pouca demanda (poucos atendimentos) o que por vezes os deixavam ociosos. Em determinados 

dias alguns deles atendiam apenas um cliente por dia trabalhado, cuja média de horas de 

atendimento era em torno de 02hrs, ficando as demais horas sem nenhuma tarefa a ser 

desenvolvida. 

De acordo com o fluxograma de atividades discutido anteriormente, algumas são as 

demandas (atividades requisitadas pelos clientes) atendidas pelos aprendizes dentro da 

atividade de “atendimento”, antes da implantação do Kaizen, conforme detalhado abaixo:  

 

 

 
Atividade 

Prática por 

2hrs.   

Treinamento 

técnico. 

Atendimento 
(Distribuídos entre 

as equipes) 

Finalização do 

treinamento 

técnico. 
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Figura 2 – Fluxograma das demandas antes do Kaizen 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2022) 

 

Essas demandas são inclusas em uma fila específica que se denomina: “demandas 

simples” ou “skill jovens aprendizes” para delimitar o que chega de ligações para eles. 

 

4.2 ESTRATÉGIAS UTILIZADA NA IMPLANTAÇÃO DO KAIZEN – NOVO FLUXO 

 

A célula dos aprendizes foi a escolha para implantação da ferramenta Kaizen, pois 

segundo Caneiros (2017) a filosofia Kaizen deve ser aplicado visando a solução de problemas 

do dia a dia com a motivação de encontrar soluções mediante experimentações. 

A escolha se deu pelo motivo da supervisão responsável por estes aprendizes, ter 

observado uma alta ociosidade no desenvolvimento das tarefas. Os aprendizes ficavam muito 

tempo ociosos, devido a falta de ligações que eram direcionadas para o desenvolvimento das 

suas atividades, e ao mesmo tempo, muitos se queixavam desta ociosidade. 

O primeiro passo foi reavaliar todo o processo, as demandas e os motivos pelos quais a 

célula se encontrava ociosa. Ao revisitar o processo, foi identificado muitas oportunidades de 

melhorias, tais como: a unificação da célula (deixando os aprendizes com uma supervisão 

dedicada só para eles), a inclusão de novas demandas ao atendimento e a inclusão das vendas. 

O setor estudado tinha 40 aprendizes, 20 no turno da manhã e 20 no turno da tarde, com 

carga horária individual de 4hrs por dia com remuneração mensal (bolsa) de R$ 569,36 + 200,00 

de vale transporte.   

Para a implantação do Kaizen, algumas estratégias foram utilizadas, conforme 

detalhadas abaixo: 

Para explicar melhor como funcionou as duas estratégias, foi elaborado um 5W2H. 
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O 5W2H é uma ferramenta de gestão que auxilia na tomada de decisões para quando os 

gestores querem implementar melhorias mediante um plano de ação, Lucinda (2016) 

exemplifica que o 5W2H são iniciais de 7 perguntas que devem ser respondidas com o intuito 

de delimitar qual a melhor estratégia a ser aplicada. Logo, essa ferramenta identifica:  O que 

vai ser feito, por quê vai ser feito, quem serão os responsáveis pela atividade, quando vai ser 

realizada a ação, quanto vai custar, quando vai ser realizada e como essa ação será feita. 

 

Quadro 3- 5W2H para as estratégias utilizadas na implantação do Kaizen 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

 Foram desenvolvidas duas estratégias a primeira foi a Restruturação da área: Antes 

os aprendizes eram separados em equipes distintas misturados com os veteranos, depois os 

aprendizes foram alocados em uma única equipe formada apenas por aprendizes. 

A segunda estratégia foi a Restruturação das atividades que incluiu para os aprendizes 

novas demandas de atendimento assim como a inclusão de vendas, essas estratégias foram 

direcionadas a restruturação (área e atividades), quanto a reestruturação da área não houve 

nenhum impacto nos custos para a empresa, pois não precisou promover ou contratar um novo 

supervisor visto que apenas redistribuindo as equipes e selecionando um supervisor já cumpria 

o objetivo e para a estratégia de reestruturação das atividades, foram acrescentados 2 dias de 

capacitação o que não gerou custos adicionais. 

O que (What?) Por que? (Why) Onde? (Where) Quem? (Who) Quando? (When) Como? (How) Quanto custa? (How much)

Restruturação 

da área

Afim de unificar a 

célula e concentrar 

em um único 

supervisor 

evitando misturar 

com outras 

equipes de 

veteranos que 

atendem 

demandas 

diferentes

Setor estudado Supervisão jul/21

1 - Redistribuir as 

equipes.                    2- 

Separar veteranos 

dos aprendizes.             

3 - Deixar um 

supervisor exclusivo

R$ 0,00

Restruturação 

das atividades

Afim de reduzir a 

ociosidade gerada 

pela baixa 

demanda atendida 

pelos aprendizes

Setor estudado

Supervisão/Co

ordenação/Ge

rência/RH

jul/21

1- Revisitar as 

demandas atendidas 

e quais poderiam ser 

acrescentadas para 

os aprendizes.               

2 - Apresentar para o 

RH as mudanças 

propostas.                       

3- Capacitar os 

jovens para atender 

as novas demandas

R$ 0,00

5W 2H
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Com a implementação das duas estratégias que foram desenvolvidas na metodologia 

Kaizen, um novo fluxograma foi desenhado, referente as atividades dos aprendizes, conforme 

descrito abaixo. 

 

  

 Figura 3 – Fluxograma das atividades depois do Kaizen 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2022) 

 

Etapa 1 – Treinamento técnico: 

Nesta etapa os jovens participam de uma integração para conhecer a história da empresa 

e seus valores, depois eles vão para a sala de treinamento que é ministrada aulas pelos analistas 

de treinamento aonde é passado todo o conhecimento necessário para o trabalho, os analistas 

dão as aulas sobre o sistema operacional, sobre as demandas que eles vão recepcionar, como 

eles devem registrar, como analisar os casos dos clientes, como se portar no atendimento, como 

explicar e realizar as demandas dos clientes, essa etapa tem duração de 3 semanas. 

Etapa 2 – Atividade prática: 

Nessa etapa, os jovens fazem o login no sistema para poder realizar os primeiros 

atendimentos com acompanhamento da gestão, dos analistas de treinamento e de alguns 

auxiliares que dão o suporte necessário nesse primeiro momento. 

Etapa 3 – Finalização do treinamento técnico: 

 Nessa etapa, os jovens voltam para a sala de treinamento com uma experiência prévia 

de como é o atendimento, os analistas tiram as principais dúvidas e finalizam o conteúdo. 

Etapa 4 – Treinamento de vendas: 

Nessa etapa os jovens voltaram para a sala de treinamento aonde foram instruídos pelo 

analista de treinamento de vendas sobre os seguros e assistências oferecidos pela empresa assim 

como também foram ensinados sobre técnicas de vendas, abordagens, perfil do cliente e 

argumentação. 

 Atividade prática 

por 2hrs.  

Treinamento 

técnico técnico. 
Treinamento de 

vendas. 

Finalização do 

treinamento 

técnico 

 Atividade prática 

por 2hrs. 

  

Finalização do 

treinamento de 

vendas. 
 

Atendimento 

(Unificação da 

célula em uma 

única equipe) 
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Etapa 5 – Atividade prática: 

Nessa etapa, os jovens fizeram login no sistema para realizar os atendimentos e começar 

as ofertas, acompanhados pela supervisão, analistas e auxiliares. 

Etapa 6 – Finalização do treinamento de vendas: 

 Nessa etapa, os jovens voltam para a sala de treinamento com o intuito de concluir o 

treinamento e revisarem os conteúdos. 

Etapa 7 – Atendimento: 

Nessa etapa, os jovens vão para o setor com um supervisor dedicado a eles e inclusos 

em uma única equipe, facilitando o aprendizado e integração. 

Foi criado apenas uma supervisão para fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos 

aprendizes, trazendo alguns benefícios: aprimoramento do trabalho em equipe, os aprendizes 

se reportavam apenas a um supervisor que conhecia todo o trabalho, o que facilitou uma melhor 

integração empresa-aprendiz, além de resoluções mais rápidas dos problemas que surgiam no 

desenvolvimento das atividades.  

Com o novo fluxograma de atividades, algumas demandas (atividades requisitadas pelos 

clientes) foram inseridas na atividade de “atendimento” desenvolvida pelos aprendizes, 

conforme detalhado abaixo:  

 

Figura 4 – Fluxograma das demandas depois do Kaizen  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2022) 

 

Fazendo um comparativo com os tipos de demandas atendidas pelos aprendizes antes 

da implantação do Kaizen (apenas 4 tipos de demandas), percebe-se que houve um aumento de 

100%, o que significa dizer, que com a restruturação possibilitada pela ferramenta Kaizen, 

houve aumento nos tipos de demandas (8 tipos de demandas), diminuindo com isso a carga de 

trabalho ociosa dos aprendizes na atividade de atendimento. 



41 

 

Em decorrência do aumento do tipo de demandas a serem atendidas pelos aprendizes, 

verificou-se que houve aumento no fluxo de chamadas atendidas, além de ter possibilitado 

rentabilização para o setor, pois ao final dos contatos eles começaram a realizar as vendas de 

produtos financeiros e crédito pessoal, houve também aumento no engajamento da equipe. 

 

 

4.3 IMPACTOS NOS RESULTADOS TRAZIDOS PELA IMPLANTAÇÃO DA 

FERRAMENTA KAIZEN  

 

Os dados discutidos nesta seção foram de controle de ligações atendidas, horas ociosas 

e produtivas extraídos dos documentos gerenciais da empresa que são compilados através do 

discador Genesys e extraídos para relatórios de produtividade via Power Bi. 

Logo após a implantação das melhorias através da ferramenta Kaizen, foi obtido um 

ganho na média das chamadas atendidas, passando de 44 chamadas no mês para 189 chamadas, 

representando um aumento de 429,54%. Outro ganho observado foi na rentabilidade da célula, 

uma vez que a mesma não realizava nenhum atendimento de venda anteriormente, conforme 

detalhado abaixo. 

Gráfico 1 – Média de chamadas atendidas                  Gráfico 2 – Média de vendas no mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de relatórios gerenciais da empresa (2022)              

 

Após todos os treinamentos recebidos, a atividade do aprendiz é exclusivamente 

direcionada ao atendimento. 
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Antes da implantação do kaizen cada aprendiz atendia em média 44 ligações por mês e 

em média 5 ligações no dia, com a implantação da ferramenta, o número de ligações atendidas 

no mês por aprendiz passou a ser em média 189 com média de 16 ligações ao dia e com tempo 

médio de atendimento de 10min antes do Kaizen e 7min depois do Kaizen.    

Já em relação as vendas, os jovens não realizavam nenhum tipo de rentabilização para 

a empresa e logo após a inclusão da atividade de vendas ser direcionada para eles, a média de 

vendas mensal da equipe passou a ser R$ 5.400,00. 

Essa baixa quantidade de ligações, promovido pelo tipo de demanda dentro da atividade 

de “atendimento” antes da implantação do Kaizen, gerou uma outra análise, a média de 

ociosidade e o tempo produtivo de forma comparativa antes e depois da ferramenta Kaizen 

 

Gráfico 3 – Média de ociosidade por dia                     Gráfico 4 – Tempo produtivo por dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de relatórios gerenciais da empresa (2022)              

 

A carga horára do aprendiz era 03h45min com 15 minutos de pausa, totalizando 4h, com 

contratação de 20h semanais.  

Antes do Kaizen, os jovens ficavam em média 1h35min de ociosidade por dia, 

totalizando em média 7hrs de ociosidade na semana, correspondendo a aproximadamente e 31,5 

horas de ociosidade no mês (para o cálculo das semanas foram utilizadas uma média de 4,5 

semanas por mês).  

Após a aplicação da ferramenta Kaizen, foi obtido uma redução da ociosidade de 

1h05min aumentando desta forma o tempo de produtividade, que passou de 2h10min para 

3h15min por dia. A ociosidade depois do Kaizen ficou em média 29min por dia o que totalizou 

02hrs e 30min na semana e em média 10hrs no mês, trazendo uma redução de 315% em 

comparação com a ociosidade antes da implantação do Kaizen. 
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É notório também que a média de tempo produtivo subiu de 02:10:05 para 03:15:10 no 

dia, ou seja, ,o tempo que o aprendiz efetivamente estava trabalhando, tendo um aumento de 

150% de produtividade ao dia. 

A ociosidade traz impactos financeiros para empresa, pois é geradora de desperdício. 

Desta forma, torna-se necessário uma avaliação mais acurada dos custos e rentabilidade, numa 

visão estratégica de custos, ocasionada pela implantação da ferramenta Kaizen. 

A seguir são apresentados os cálculos tanto do custo da ociosidade quanto da 

rentabilidade (ganhos) de forma comparativa, antes e depois do Kaizen. 

 

 

Tabela 1- Custos de ociosidade antes do Kaizen 

ANTES 

Horas 

contratadas 

(mês) 

Bolsa 
Vale 

transporte 
Total 

Custo da 

hora 

trabalhada 

Tempo 

trabalhado 

(mês) 

Tempo 

ocioso 

(mês) 

Custo da 

ociosidade 

por aprendiz 

Custo total 

(40 

aprendizes) 

90hrs 
R$ 

569,36 
200,00 

R$ 

769,36 
R$ 8,54 58,5hrs 31,5hrs R$ 269,01 

R$ 

10.760,40 
Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Tabela 2- Custos de ociosidade depois do Kaizen 

DEPOIS 

Horas 
contratadas 

(mês) 
Bolsa 

Vale 
transporte 

Total 
Custo da 

hora 
trabalhada 

Tempo trabalhado 
(mês) 

Tempo 
ocioso 
(mês) 

Custo da 
ociosidade por 

aprendiz 

Custo total 
(40 

aprendizes) 

90 
R$ 

569,36 
R$ 200,00 

R$ 
769,36 

R$ 8,54 80hrs 10hrs R$ 85,40 
R$ 

3.416,00 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

 

Tabela 3- Ganhos depois do Kaizen 

 

 

 

DEPOIS 

Horas 
contratadas 

(mês) 
Bolsa Vale transporte Total 

Custo da hora 
trabalhada 

Tempo trabalhado (mês) 
Tempo ocioso 

(mês) 
Custo da ociosidade 

por aprendiz 
Custo total (40 

aprendizes) 

90 R$ 569,36 R$ 200,00 R$ 769,36 R$ 8,54 80hrs 10hrs R$ 85,40 R$ 3.416,00 

GANHOS 

Horas 

produtivas 

Receita 

vendas 

Redução da 

ociosidade 

Total da 

rentabilidade 

80hrs R$ 5.400,00 R$ 7.344,40 R$ 12.744,40 
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Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Os custos de ociosidade para o Negra et al. (2004) se trata de um despedício invisível, 

porém que são percebidos nos resultados da empresa com perdas irreparraveis e irrecuperráveis, 

pois é um tempo em que o colaborador está a disposição da empresa, porém, não está sendo de 

fato trabalhando. 

Os ganhos segundo Goldratt (1991) são os valores gerados pelas vendas dos 

produtos/serviços menos os custos. 

No estudo de caso, ainda temos um ganho que foi gerado pela redução da ociosidade e 

quando somamos ao valor da receita de vendas temos o total dos ganhos com a aplicação do 

Kaizen. 

A bolsa do jovem aprendiz, conforme já mencionado anteriormente, é no valor de 

R$ 569,36/mês + 200,00 de Vale transporte, totalizando um custo da hora trabalhadas de 8,54/h 

(769,36 /90hrs), gerando um custo no mês de ociosidade por aprendiz de R$ 269,01 (31,5 x 

8,54). Totalizando no mês para empresa um custo de R$10.760,40. 

Com a implantação da ferramenta Kaizen, percebe-se que a quantidade de horas 

produtivas aumentaram em função das estratégias já discutidas anteiormente, o que provocou a 

redução das horas de ociosidade dos aprendizes. Desta forma, as horas produtivas aumentaram 

cerca de 36,75% (passando de 58,50h para 80h) proporcionando uma redução de custos de 

R$ 7.344,40 o que equivale a uma redução de 68,25% do total de custo ocioso. 

Com essa redução de ociosidade, a empresa apresentou ganhos significativos, pois uma 

redução de custos em qualquer atividade é vista como a uma redução de custos em toda a 

empresa visto que reflete diretamente em seus resultados.  

Pode-se observar que os ganhos foram inúmeros, tanto na redução do custo de tempo 

ocioso, como no tempo produtivo, na quantidade de chamadas atendidas, na rentabilidade com 

as vendas e na satisfação dos funcionários que se tornaram mais engajados. 

Abaixo, algumas falas podem expressar o aumento de satisfação desses aprendizes, 

conforme detalhada abaixo: 

No início o atendimento era bem parado, a demanda era muito baixa, chegava 

a ter dias que alguns de nós não atendíamos nenhuma ligação. Depois das 

mudanças, com as novas demandas, começamos a atender mais, a ter mais 

contato com o cliente, colocar em prática o que aprendemos durante o 

treinamento e depois dele. Foi muito importante na construção do profissional 

que nos tronamos, na agilidade e qualidade do atendimento (Aprendiz 1). 

 

No começo me sentia só uma quota que a empresa tinha que ter, pela lei, de 

aprendizes, até porque quase não atendíamos ligações, tanto que já ocorreu 
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dia de eu não atender NENHUMA! Bem diferente em comparação a hoje, 

quando há uma fila de clientes e ainda vendemos. Aliás, isso foi um marco na 

minha vida, pois foi um desafio enorme, todavia está dando certo e isso me 

tirou da minha zona de conforto, e gerou valores como ousadia, argumentação 

etc. Realmente foi uma jogada de mestre colocar a gente para fazer muito mais 

do que enviar boletos, ver limite do cliente e outras demandas bem básicas 

(Aprendiz 2). 

 

No início o fluxo era baixo, atendíamos no máximo 8 ligações por dia, o que 

em partes era bom, mas depois começamos a ver que dessa forma não 

estávamos tendo a oportunidade de colocarmos em prática tudo o que 

aprendemos em treinamento e principalmente de errarmos, que também é 

importante durante o processo, para assim, saber onde estávamos errando para 

e evoluirmos. Enfim, começamos a questionar a nossa supervisora sobre as 

demandas que atendíamos, sobre o nosso fluxo e até mesmo sobre os seguros 

e as assistências, que antes não tínhamos conhecimento e nos sentíamos 

despreparados, até que ao longo do caminho tudo isso foi sendo inserido para 

a equipe, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque embora tenha nos tirado 

da nossa zona de conforto, agregou muito na nossa carreira (Aprendiz 3).  

 

Em virtude da aplicação do Kaizen, foi possível verificar que tivemos resultados 

significativos, tanto nos ganhos de vendas com 100% de aumento pois foi de R$ 0,00 a uma 

média de R$ 5.400,00 por mês, assim como na redução de 68,25% de ociosidade o que por 

consequência aumentou o tempo produtivo em 88,80% no mês, também de acordo com os 

relatos acima, podemos observar um aumento no engajamento dos colaborados que aceitaram 

o novo desafio como um desenvolvimento para sua carreira. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral do trabalho foi identificar os impactos trazidos pela implantação do 

Kaizen na atividade de atendimento ao cliente de uma empresa do setor varejista. 

 Como resultados, pode-se observar que com a implantação da ferramenta a empresa 

obteve não só rentabilidade como também redução dos custos de ociosidade.  

Os principais resultados obtidos foram: Redução do tempo ocioso de 35hrs para 12hrs 

o que ocasionou ganho para a empresa de R$ 5.234,80 por mês, além do ganho com receita de 

vendas em média R$ 5.400,00 totalizando R$10.634,80 de rentabilidade mensal, além de trazer 

a satisfação do colaborador que antes se sentia ocioso e com a inclusão de novas demandas e 

maior fluxo de contatos atendidos, eles puderam se desenvolver mais e colocar todo o 

treinamento em prática de uma forma mais assertiva e por consequência se sentiram mais 

engajados e motivados para realizar seu trabalho. 

Os resultados corroboram com o estudo de Tomé e Galdamez (2021) que ao implantar 

o Kaizen geraram um ambiente mais seguro, um aumento de competividade, promoção de 

cultura voltada a melhoria contínua e a própria redução de desperdícios. 

Algumas limitações ocorreram durante a coleta de dados em decorrência das mudanças 

de sistemas dentro da empresa, o que impossibilitou uma visão mês a mês do antes e depois da 

implantação do Kaizen. 

Apesar da empresa já trabalhar diretamente com a filosofia Kaizen (melhoria contínua), 

durante a realização do estudo, percebeu-se a necessidade de analisar a ferramenta com foco na 

gestão estratégica de custos, com intuito de confirmar os resultados propostos pela teoria onde 

foi constatado que a junção da filosofia Kaizen na visão da gestão estratégica de custos trouxe 

excelentes resultados como redução de custos de ociosidade em 68,25% e aumento nos ganhos 

efetivos da empresa em 88,80% no tempo produtivo + 100% de vendas no setor estudado.  

Como sugestão para os trabalhos futuros, é indicado a aplicação das outras ferramentas 

de gestão estratégica de custos com integração a filosofia Kaizen. 
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