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1. RESUMO 

 Esse trabalho apresenta uma proposta de pesquisa para verificar a viabilidade 

e os fatores envolvidos  na implantação das ferramentas do Sistema Toyota de 

Produção em uma indústria de embalagens plásticas na Região de Marília. Esse 

trabalho foi motivado pela possibilidade de contribuir com a melhora da 

competitividade das pequenas e médias empresas. A metodologia adotada é a 

pesquisa exploratória e o estudo de caso. 

2. INTRODUÇÃO 

 Os sistemas de produção evoluíram muito desde o sistema de produção 

artesanal, passando pelo sistema fordista. Na atualidade, muitas empresas utilizam-

se de técnicas e ferramentas do Sistema Toyota de Produção ou toyotista, onde o 

foco é o desperdício zero e a produção com qualidade para o atendimento das 

necessidades dos clientes. 

Para atender a implantação/adoção de técnicas e ferramentas do Sistema 

Toyota de Produção, bem como as principais dificuldades e benefícios, o presente 

trabalho irá analisar sua adoção em uma indústria de embalagens plásticas da 

região de Marília/SP. Esse trabalho foi motivado pela possibilidade de contribuir com 

a melhora da competitividade das pequenas e médias empresas, por meio da 

implantação de ferramentas do Sistema Toyota de Produção nessas unidades 

produtivas. A pesquisa é relevante pois contribui com a melhora da competitividades 

das pequenas e micro empresas, garantindo sua permanência no mercado, gerando 

renda, emprego e desenvolvimento econômico e social para a região. 

A hipótese defendida é que o Sistema Toyota de Produção, pode suprir a 

necessidade atual das empresas, otimizando o processo produtivo para que se 

obtenha um produto de boa qualidade e, ao mesmo tempo, garantindo que seu 

custo seja cada vez mais baixo. A implantação desse sistema em uma indústria de 

embalagens plásticas na Região de Marília tem como princípio o desperdício zero e 

melhoria contínua.  

3. OBJETIVOS 

 O objetivo geral desse trabalho é verificar a viabilidade e os fatores envolvidos  

na implantação das ferramentas do Sistema Toyota de Produção em uma indústria 

de embalagens plásticas. Como objetivos específicos têm-se: 
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 verificar os motivos que possam justificar a adoção das ferramentas e 

técnicas japonesas pela indústria foco do estudo; 

 relacionar as ferramentas do Sistema Toyota de Produção indicadas para o 

processo e os critérios envolvidos nessa decisão; 

 analisar o custo de implantação dessas ferramentas e apontar as principais 

dificuldades encontradas pela empresa durante e após a implantação; 

 Efetuar analise sobre os resultados obtidos com a implantação proposta. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa será realizada em uma indústria de plásticos da região de Marília 

– SP e na primeira etapa será efetuado um aprofundamento teórico sobre o tema do 

Sistema Toyota de Produção para orientar a condução da pesquisa exploratória com 

o estudo de caso. Conforme Selltiz et al. (1967, p. 63) apud Gil (1996, p. 45) a 

pesquisa exploratória tem como objetivo o aperfeiçoamento de idéias e tem 

planejamento caracterizado como flexível. Este perfil de pesquisa normalmente 

envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que possuem 

conhecimento prático dos problemas pesquisados e análise de exemplos que 

estimulem o entendimento.  

Já o estudo de caso, para Yin (2010, p. 39-40) pode ser definido em duas 

partes de uma definição técnica, onde a primeira diz que o estudo de caso é uma 

investigação de um acontecimento contemporâneo em detalhes e em seu âmbito de 

vida real. A segunda definição afirma que o estudo de caso encara circunstâncias 

que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e como 

resultado conta com diversas fontes de evidência e favorecer-se do desenvolvimento 

teórico anterior para orientar a coleta e análise de dados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Sistema Toyota de Produção, surgiu no Japão no início de 1960, por meio 

de Heiiji Toyoda e Taiichi Ohno. O Japão vivenciava um período de crescimento 

econômico excepcional entre 1959 e 1960 de forma com que a produção em massa 

ainda fosse muito utilizada. Dessa forma, o objetivo da Toyota era pensar em um 

sistema japonês que fosse capaz de superar o estilo americano de produzir. (OHNO, 

1997). 
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Ainda segundo Ohno (1997), após a Segunda Guerra Mundial, a idéia que 

marcou o início do sistema produtivo atual da Toyota foi eliminar o desperdício para 

que a produtividade pudesse aumentar. 

Para Slack, Johnston e Chambers (2009, p.452), Just in Time (JIT) “... 

significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários 

– não antes, para que não formem estoques, e não depois, para que seus clientes 

não tenham que esperar”. 

O Just in Time também visa qualidade perfeita e desperdícios zero, tomando 

como base a filosofia enxuta, onde o foco esta na eliminação de desperdícios de 

modo a desenvolver uma produção mais ágil, confiável, com qualidade e com baixo 

custo nas operações (SLACK, JOHNSTON e CHAMBERS, 2009, p.452). 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

A expectativa é que a implantação de ferramentas do Sistema Toyota de 

Produção, possa otimizar o processo produtivo para que se obtenha um produto de 

boa qualidade e, ao mesmo tempo, garantindo que seu custo seja cada vez mais 

baixo.  
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