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1 RESUMO 

A Toyota, uma das empresas mais estudadas da atualidade é a criadora da 

Produção Enxuta, um conhecido e elogiado conceito de gestão da produção que tem 

foco na redução de desperdícios e ganhos de produtividade. Ele apresenta como 

pilares os conceitos de jidoka e just-in-time, amplamente estudados, e que podem 

ser adotados isoladamente por empresas de qualquer porte ao redor do mundo. 

 Por outro lado, há muito tempo, as empresas se utilizam de técnicas de 

gestão da produção focadas apenas em estimativas e demandas projetadas, 

independente de haver demanda confirmada.  

O sistema Just-in-time segue filosofia ligeiramente diferente do conhecido 

MRPII. Ambos os  sistemas de gestão da produção oferecem resultados alinhados 

com as necessidades das empresas atuais e do futuro. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia de implementação de uma 

sistema híbrido, baseado nos dois sistemas, de forma a conviverem 

simultaneamente em uma organização, favorecendo a variação de demanda e 

flexibilidade na produção.  
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2 INTRODUÇÃO 

A Toyota é uma das empresas mais estudadas da época atual. Um série de 

livros e artigos foram e serão escritos baseados em sua filosofia e técnicas de 

administração (SOBEK II e SMALLEY, 2010).  

Entre estas técnicas estão o conhecido Kanban, que é sistemática de 

operação baseada em cartões, e o Just-in-time(JIT), que tem como objetivo principal 

a redução de estoques, ordenando compras e disponibilizando para produção 

quantidades na exata proporção da necessidade, no tempo exato para seu uso. 

Antes do JIT, prevalecia como técnica de reabastecimento de estoque o 

sistema Manufacturing Resource Planning II (MRPII), que é um sistema Material 

Requirements Planning (MRP), ou seja, um método de reabastecimento empurrado, 

onde os produtos são produzidos baseados em expectativas e demandas 

projetadas, e não é suscetível a variações. (LOUIS, 1997) 

Este trabalho pretende analisar estas formas de gestão de estoque, de forma 

a propor sistemática para uso em ambientes de baixa previsibilidade de demanda e 
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alta variabilidade nos tamanhos dos lotes e produção, situação típica em ambientes 

mistos (importação ou compra para revenda e montagem/industrialização). 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é propor uma sistemática de implementação 

que abranja os conceitos dos dois métodos de gestão: MRPII e JIT.  

O objetivo específico desta pesquisa é analisar os fundamentos, conceitos e 

bases dos dois métodos de gestão, localizando assim uma suposta interseção 

favorável, que viabilize a convivência dos métodos em um mesmo ambiente 

organizacional. 

As organizações, ao longo dos anos, são desafiadas pelos mercados a 

lançarem novos produtos, a fidelizarem consumidores, a inovar.  

Para vencerem estes desafios elas necessitam frequentemente aumentar sua 

capacidade produtiva, e esta deve também ser, mais diversificada quanto ao número 

de produtos em linha, quantidades de modelos disponíveis e até customizações. 

Para (LAURINDO, 2003)Porter (1996 apud Laurindo, 2003), estas mudanças 

frequentes e a agressividade dos mercados tornaram as empresas mais flexíveis e 

estas barreiras têm sido vencidas através da busca de eficiências que dão força e 

importância à disseminação de melhores práticas gerenciais. 

Contudo, nota-se uma deficiência na publicação de artigos que abordam esta 

temática, em específico as sugestões de aplicação.  

Estes são sistemas, a princípio, diferentes em concepção pois no JIT a 

produção é puxada e no MRPII é empurrada, ou seja, não depende de uma 

demanda para ocorrer. Neste ultimo  o plano de produção valida um grande período, 

enquanto no JIT apenas a demanda real seria capaz disso. 

Ainda assim, JIT baseado em sistemas visuais, exige uma produção estável, 

enquanto MRPII apresentam resultados interessantes para demandas variáveis.  

Entende-se que explorar os potenciais do MRPII, principalmente quanto a 

automatização, e aliar as filosofias do JIT e da Produção enxuta trarão resultados 

relevantes à comunidade acadêmica e ao mercado. 

 

4 METODOLOGIA  

Para desenvolvimento do trabalho, de carácter exploratório, serão realizadas  

revisões bibliográficas dos conceitos fundamentais e bases das técnicas 
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apresentadas, seguida da revisão e estudo de resultados práticos divulgados 

isoladamente ou conjuntos e finalizando com formulação e apresentação do 

resultado. 

Desta forma, no capítulo 5 é apresentado o conceito de MRPII, suas 

especificidades e particularidades. Em seguida, nos capítulo 6, apresenta-se o 

conceito de JIT do Sistema Toyota de produção,  e suas principais ferramentas a 

fazer frente ao MRPII no contexto deste trabalho. Por fim, no capítulo 7 são 

apresentados resultados preliminares. 

 

5 MRPII 

 Após a Revolução Industrial, o grande crescimento do setor industrial trouxe o 

conceito de produção em larga escala e com ele uma série de desafios. O controle 

do trabalho, o alto número de trabalhadores demandados pelo alto volume de 

produção e, os altos estoques estão entre eles.  

Devido a vários eventos, a área industrial se modernizou para atender as 

diversas demandas, dentre elas a divisão do trabalho, estudo dos tempos e 

movimentos e sucedidos por outros padrões e modernizações. (PEINADO e REIS 

GRAEML, 2007) 

Nos dias atuais as exigências são diferentes, mas ainda apresentam 

similaridades. Depois da evolução da indústria do computador, vários fabricantes 

tem sem movimentado para gerarem estoques racionais, padronizados e 

preocupados com customizações e com alta capacidade de resposta, como análise 

publicada sobre a indústria automotiva alemão no trabalho de (MEYR, 2004). 

 
Figura 1 Uma explicação para MRP. Fonte PEINADO, 20 07 
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6 Just-in-time 

 A Toyota tem sido, ao longo das ultimas décadas, amplamente estudada e 

copiada, alvo de pesquisadores e concorrentes. O motivo do assédio é o comentado 

Sistema Toyota de Produção (TPS, da sigla em inglês), que desde que foi 

implantado, tem repetidamente superado seus concorrentes em confiabilidade, 

redução de custos, produtividade, flexibilidade e até mesmo participação de 

mercado  (SPEARS e BOWEH, 1999). 

 Chamado de kanban ou de sistema just-in-time, foi desenvolvido na década 

de 60 pela Toyota Motors Company,  coordenado por Taiichi Ohno, vice presidente à 

época. O sistema foi desenvolvido para atender a necessidade de um contraponto 

ao MRPII. O kanban surge como resposta de altíssima qualidade, resolvendo 

problemas do da produção puxada, como os altos estoques e capacidade de fluxo e 

abastecimento. O objetivo era tornar simples e rápidas as atividades de 

programação, controle e acompanhamento da produção em lotes. (PEINADO e 

REIS GRAEML, 2007) 

 Corroborando com as fragilidades da produção puxada, Ohno focou também 

conceitos de humanização da produção, trabalhador multitarefa (Jidoka). 

 A produção em massa também trouxe um grande problema: o desperdício. O 

TPS também foca esta deficiência, propondo o planejamento bem feito, 

monitoramento constante e análise detalhada e minuciosa. 

 
7 Resultados preliminares 

Uma análise cruzando os dois sistemas (MRP e Kanban) resulta numa previa 

conclusão: os sistemas produtivos necessitam dos dois. 

A valorização dos gostos dos clientes demanda customização, o chamado  

built-to-order (BTO), que nada mais é que a produção sob encomenda, é atualmente 

realidade, e pode ser um fator de sobrevivência em industrias como a automotiva.  

 Percebe-se a princípio, que o grande desafio está em planejar e programar a 

produção de produtos cuja customização é pequena em termos de processos de 

produção, mas grande em termos de satisfação e diferenciação ao cliente, usuário 

final. 

Tomando-se a indústria automotiva como um exemplo pontual, pode-se supor 

a supressão ou inserção de fases do processo produtivo responsável por partes 

customizadas ou padronizadas. 



 

 5

Conclui-se que, a cada dia, o estudo científico do negócio torna-se mais 

importante, mais colaborador e essencial. Nesta linha, o TPS apresenta-se mais 

dotado de ferramentas e mais capaz de ser flexível. 

Por outro lado, o planejamento da produção permite a visualização do cenário 

a média e longa distância, permitindo melhores ações ao longo da vida produtiva da 

indústria.  

Novamente retorna-se ao ponto de necessidade de planejamento estratégico, 

análise de dados, estudos estatísticos e ações alinhadas a este enfoque. 
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