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1. RESUMO 

Este artigo acadêmico é uma análise do gerenciamento da produção de redes de 

restaurantes e lanchonetes fast - food's, com aplicação de pesquisas bibliográficas e 

estudo de caso, utilizando a filosofia Just - in - Time com algumas de suas 

ferramentas de gestão. O método de pesquisa que será utilizado é o comparativo - 

qualitativo, através de análise documental, de um modelo de Produção em Massa 

versus um modelo de Produção Enxuta. A pesquisa - análise teve como recurso 

informações disponibilizadas em mídia por empresas do ramo alimentício fast - food. 

Por meio da confrontação de um modelo de Produção em Massa e de um modelo de 

Produção Enxuta, avaliaremos a Gestão de Estoque, com a rotatividade de 

mercadorias pelo critério de avaliação de estoque Primeiro que Entra, Primeiro que 

Sai (PEPS). O objetivo central é uma avaliação da viabilidade da implanatação da 

filosofia Just - in - Time, mesmo que parcialmente, em uma produção de 

mercadorias fast - food's. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Conforme CARVALHO (2012) "Just - in - Time é um sistema de gestão da produção 

que foi desenvolvido no Japão na década de 50 pela Toyota Motor Company", que 

buscava um modelo de gestão da produção em que pudesse coordenar a produção 

com a demanda específica de todos os seus produtos e, que deveriam ter um nível 

de qualidade satisfatório para estar no mercado e, tal modelo de gerenciamento, 

como aponta MENDEZ (2012), tem o objetivo de eliminar desperdícios e estruturar 

um sistema de melhoramento contínuo dos processos produtivos de uma empresa, 

fazendo com que o preço e a qualidade dos bens ou prestação de serviços 

oferecidos tenham um grau de competitividade suficiente para estar no mercado e, 

conforme HARRISON e REMKO (2001), grande parte das empresas conquistam a 

capacidade de desenvolver a filosofia Just - in - Time em suas etapas operacionais e 

administrativas, satisfazendo as suas demandas reais de produção e alcançando 

suas metas, quando fazem um sistema de produção que é capaz de funcionar com 

os aspectos de gerenciamento Just - in - Time. 

O objetivo central da implantação da filosofia Just - in - Time é promover uma 

otimização em todo sistema manufatureiro, através de desenvolvimento de políticas, 

procedimenrtos e atitudes que tornem um fabricante competitivo e para concluir tal 

meta é necessário concretizar algumas metas, como: projetar a otimização dos 



processos, interagirem bem com o cliente, obter relações de confiabilidade com 

fornecedores e clientes e adotar compromisso de melhoria contínua (LIMA, 2008). 

Para FREITAS (2013) o Planejamento e Controle da Produção (PCP) estão entre os 

principais fatores que influenciam a produtividade industrial. As empresas devem 

adaptar-se as condições de mercado, que mudam constantemente. CHIAVENATO 

(1990) diz que “para atingir seus objetivos e aplicar adequadamente seus recursos, 

as empresas não produzem ao acaso. Nem funcionam de improviso. Elas precisam 

planejar antecipadamente e controlar adequadamente sua produção”. 

Para o gerenciamento de estoques, principalmente o estoque de produtos acabados, 

com os seus altos custos de administração, a filosofia Just - in - Time propõe uma 

solução para o acúmulo de mercadorias e processos desnecessários na linha de 

produção, fatores que significam dinheiro parado e que nem sempre expressam 

capacidade de dar resposta rápida no atendimento ao cliente (SANTOS, 2003). O 

auxílio para redução nos custos dos processos produtivos, principalmente no 

gerenciamento de estoques, que a implantação da filosofia Just - in - Time 

proporciona, tem sido de fundamental importância para várias organizações dos 

mais variados segmentos econômicos, pois o objetivo primordial da filosofia Just - in 

- Time é a melhoria contínua do processo produtivo.  

O combate ao desperdício é um dos principais focos da filosofia Just - in - Time, 

eliminando processos que não agregam valor ao produto final ou aumentam os 

custos de produção (SANTOS, 2003). Para uma empresa que lida com o 

gerenciamento de estoque que contêm muitos tipos de materiais, a aplicação da 

filosofia Just - in - Time significa conseguir enxergar problemas que causam impacto 

negativo em todo o sistema produtivo, como: perda de materiais, produção 

desnecessária, processos parados, funções sem nenhuma necessidade e entre 

outros (CORRÊA e GIANESI, 1993).  

De acordo com SANTOS (2003), os focos da aplicação da filosofia Just - in - Time, 

com o objetivo de ter uma produção enxuta, em um processo produtivo são: fazer a 

quantidade necessária, instaurar um programa de melhoria contínua, entregar 

produtos no momento certo e otimizar de toda estrutura produtiva, enfatizando o 

processo de redução de estoque. Para CORRÊA L. e CORRÊA A. (2011) “o sistema 

JIT tem como objetivos operacionais fundamentais a qualidade e a flexibilidade”.  

A filosofia de gestão Just - in - Time pode ser adotada por quase todos os ramos 

empresarias (GRAÇA, 2003), incluindo restaurantes e lanchonetes de alimentação 



fast - food, que tem um giro de estoque muito rápido, pois trabalham com materiais 

perecíveis de uso imediato. Entende - se que esse tipo de empreendimento 

comercial se caracteriza pela grande produção diária dos seus grandes portfólios de 

produtos acabados e a necessidade de atendimento comercial rápido ao cliente. 

Fatores de exigência dos clientes têm levado as grandes redes de alimentação fast - 

food a reorganizar o seu ambiente produtivo e suas cadeias de suprimentos. 

  

2.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

Este artigo acadêmico pretende analisar a implantação da filsofia Just - in - Time por 

restaurantes e lanchonetes fast - food's em seus sistemas produtivos, que se 

basearam em uma demanada puxada. 

Com base em pesquisas bibliográficas e estudo de caso, pretende - se trabalhar o 

seguinte Problema de Pesquisa: Qual seria o ponto perceptível de eficiência, na 

Gestão de Estoque e na Gestão de Produção, que se teria com uma adoção de um 

modelo de Produção Enxuta em comparação com uma adoção de um modelo de 

Produção em Massa? 

  

3. OBJETIVOS DO ARTIGO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Com base em pesquisas bibliográficas e estudo de caso, pretende - se avaliar o 

método de gerenciamento da produção, baseado na filosofia Just - in - Time, e 

confrontar avaliações de uma adoção de uma programação empurrada ou de uma 

programação puxada da produção de refeições fast - food's, sob a meta de 

conseguir um atendimento rápido, de qualidade satisfatória e personalizado. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Fazer uma análise comparativa - qualitativa entre adotar um modelo de Produção 

em Massa ou um modelo de Produção Enxuta, avaliando qual destes podem trazer 

maiores benefícios. 

 

4. METODOLOGIA 

Os procedimentos utilizados para o desenvolvimento do artigo acadêmico são a 

leitura preliminar de bibliografias e artigos acadêmicos virtuais, que evidenciem a 



comparação e evolução de Sistemas Produtivos, e uma coleta e análise de dados 

para fundamentar uma aplicação real. 

 

4.1 RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

Para demonstrar a relevância desse artigo acadêmico, mostraremos a viabilidade de 

aplicação real do tema abordado com pesquisas bibliográficas e o aspecto de 

execução, que visa confirmar os procedimentos determinados e necessários para 

implantação de um Sistema de Produção baseado na filosofia Just - in - Time, dentro 

da realidade do tipo de empreendimento tratado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O artigo acadêmico foi projetado com selecionamento e estudo de bibliografias. 

Logo em seguida, fizemos um comparativo - qualitativo entre os dois métodos de 

produção, o que era realizado com base na produção empurrada e com o atual que 

visa puxar a produção. Depois, através de tabelas e análises, realizamos uma 

avaliação dos resultados obtidos. 

 

6. RESULTADO 

Com os estudos feitos em cima de dois sistemas que foram tratados como modelos 

de produção, primeiro vai se avaliar o método de produção empurrada. Podemos 

dizer que este tipo de conceito garante uma produção ativa e de grande porte, onde 

as refeições fast - food's são feitas em grandes quantidades, tendo como objetivo 

antecipar os períodos de pico na demanda diária e também fazer com que jamais 

venha faltar os produtos, mesmo sem ter ocorrido pedidos. De acordo com MEIRIM 

(2006) “este modelo baseava - se na produção de volumes crescentes, ritmo intenso 

de produção, crescimento sem controle, centralização e especialização do trabalho”, 

com isso, compreende - se, que, pelo modo de funcionar, o modelo de Produção em 

Massa permite redução na probabilidade de erro humano ou no nível de variação da 

qualidade do produto feito. Mas, justamente, por este fator faz com que o modelo de 

Produção em Massa tenha muitas críticas por apresentar problemas quanto a 

motivação de funcionários, burocracia e comprometimento que levam, 

consequetemente, a uma queda de produtividade. 

Veja na tabela o funcionamento, em etapas, de uma linha de produção de refeições 

fast - food's. 



Tabela 1: Demonstração de etapas em uma linha de produção empurrada. 

Pedido Controle de 

Material 

Produção 

de Lanches 

Estocagem 

dos 

Lanches 

Entrega aos 

Clientes 

Descarte de 

Produtos 

O pedido é 

feito com base 

no mix de 

produção 

diário. 

Método PEPS 

para o 

gerenciamento 

dos insumos. 

O lanche é 

produzido 

em grandes 

quantidades 

sem que 

houvesse o 

pedido. 

São 

colocados 

em uma 

estufa para 

manter 

aquecido até 

o pedido. 

Após o pedido 

dos clientes os 

lanches são 

entregues 

padronizados. 

Caso o lanche 

não fosse 

consumido em 

um 

determinado 

tempo, ele é 

descartado. 

Fonte: Próprios autores deste artigo 

 

Mesmo atendendo uma grande quantidade diariamente, o modelo de produção 

empurrada deixa a desejar, pois requer etapas que não agregam valor ao produto, 

ou seja, que são totalmente desnecessárias e, também, podemos observar que 

todos os lanches, por serem feitos antecipadamente, se tornam padronizados, não 

podendo se adaptar ao gosto e personalidade do cliente. O desperdício se torna um 

grande fator de aumento de custos para a empresa, haja vista que refeições fast - 

food's que não forem consumidas serão descartadas, pois não podem ser 

reaproveitadas. 

O modelo de Produção em Massa "permite altas taxas de produção por trabalhador 

e ao mesmo tempo disponibiliza produtos a preços baixos. Porém, este sistema tem 

que operar com estoques e lotes de produção elevados." (NASCIMENTO, 2008). 

A razão para uma uniformidade na produção de refeições fast - food's é, justamente, 

o modelo de Produção em Massa e, em cada cadeia, os restaurantes ou lanchontes 

o sabor das refeições e o atendimento das redes fast - food's são semelhantes. 

Determinadas regiões e determinados países podem ter insumos, ingredientes, e 

receitas diferentes para adaptação de uma cultura local. Porém, pela regra geral, o 

funcionalismo será o mesmo, não importando o local visitado (WILSON, 2014). 

Para que o funcionamento de uma linha de Produção em Massa funcione existem 

em suas atividades um rigoroso sistema de avaliação de estoque, ainda mais em 

especial se tratando de estoques que têrm um prazo de validade muito rápido. Não 

somente o modelo de Produção em Massa, mas também o modelo de Produção 



Enxuta necessita que o giro de estoque seja feito perfeitamente sem que exista 

falhas ou perdas com mercadorias vencidas ou prejudicadas. Avalia - se que ambos 

contam com o sistema de avaliação de estoque Primeiro que Entra, Primeiro que Sai 

(PEPS) para controlar essas atividades, fazendo com que todos os ingredientes que 

compõe o produto final sejam devidamente controlados e adquiridos no tempo certo, 

pois não somente para controlar quem sai ou quem entra, mas também serve para 

manter o fluxo correto de todos os insumos. 

O funcionamento básico do método de avaliação de estoque Primeiro que Entra, 

Primeiro que Sai (PEPS), é o controle de entrada e de saídas dos materiais no 

estoque, por exemplo: uma mercadoria é pedida e recebida pela empresa, logo é 

registrada a sua entrada e quando houver um pedido de insumos, a mesma peça irá 

para uma linha de produção, também deixado registrado essa atividade para poder 

saber o momento em que precisará de reposição do mesmo tipo mercadoria (POZO, 

2004).  

Ao invés do modelo de gerenciamento que adota o modelo de Produção em Massa, 

temos a filosofia Just - in - Time como método do gerenciamento de produção. 

Verifica - se que essa filosofia de gerenciamento está sendo utilizado em diversas 

redes de fast - food's, pois possibilita uma flexibilidade em relação a produção, 

conseguindo personalizar os pedidos, atendendo de forma dinâmica novas 

exigências do mercado e fazendo com que etapas desnecessárias sejam 

descobertas e eliminadas. Porém, para implantar a filosofia Just - in - Time é 

necessário estruturar toda a empresa, desde o seu layout até o seu modo de 

produção, tendo em mente que para uma mercadoria ser produzida, primeiro tem 

que existir o pedido. No caso de um restaurante ou lanchonete fast - food, se não 

houver pedido para determinada refeição fast - food, não existirá a produção, pois 

essa é a exigência de funcionamento da filosofia Just - in - Time, que é produzir 

conforme a demanda. CORRÊA e GIANESI (1993), afirmam que essa ferramenta é 

mais ampla do que aparenta, podendo até ser considerada uma plena filosofia de 

Administração Geral de vários aspectos setoriais, pois dentro do seu conceito 

existem ferramentas que conseguem controlar etapas, espaços e a produção em 

qualquer organização.  

Sabe - se que a filosofia Just - in - Time trabalha de forma diferente do método de 

gerenciamento que adota o modelo de Produção em Massa, observe uma linha de 



produção, baseado na concepção de gerenciamento Just - in - Time, para que se 

possa verificar como seria seu funcionamento. 

 

Tabela 2: Demonstração de etapas em uma linha de produção puxada. 

Pedido Controle de 

Material 

Produção dos 

Lanches 

Entrega aos 

Clientes 

O pedido é feito 

com base no 

consumo diário. 

Método PEPS 

para o 

gerenciamento 

dos insumos. 

Depois do Pedido 

o Lanche é feito 

de acordo com o 

gosto do cliente. 

Após o lanche feito 

é entregue ao 

cliente. 

Fonte: Próprios autores deste artigo 

 

Pode - se observar que ao contrário do antigo modelo de produção, a filosofia Just - 

in - Time pode ajudar na redução de perdas, pois se a refeição fast - food, já pronta, 

não for consumida, era necessário o descarte ao passar do dia, e, esse modelo de 

produção empurrada, fazia com que os lanches fossem totalmente padronizados, 

limitando a flexibilidade de estar  se adaptando  algumas exigências de gosto de 

alguns mercados e de cada cliente. 

Por fim, pode - se notar que a instauração de alguns métodos e conceitos da 

filosofia Just - in - Time num sistema de produção fast - food pode resultar em 

melhorias dos produtos, como: atendimento mais veloz, uma exigência constante 

nesse tipo de comércio, e inserção em uma busca por um processo de melhoria 

contínua. Os resultados encontrados permitem uma reflexão sobre adaptabilidade 

da Cultura Oganizacional de uma empresa sobre um outro modelo de 

gerenciamento e sobre benefícios e dificuldades que um novo método administrativo 

pode trazer. 
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