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1. RESUMO 

À medida que o tempo passa, as exigências dos consumidores por produtos com 

maior qualidade e durabilidade aumentam. Além disso, os consumidores querem 

receber esses produtos no menor tempo possível e esta com certeza é a maior 

dificuldade encontrada hoje em dia em qualquer empresa. Neste estudo iremos 

abordar sobre os benefícios de uma produção enxuta, para os clientes e também 

para as empresas, pois a produção enxuta, além de trabalhar de forma mais 

compacta, trabalha também com a diminuição de processos desnecessários, 

otimizando muitos recursos. 

2. INTRODUÇÃO 

Com o grande avanço da tecnologia e da globalização, a cada dia que passa uma 

nova empresa surge. Empresas concorrentes de algo que já exista no mercado e 

outras com ideias, seguimentos novos, porém mesmos essas empresas precisam 

ficar atentas ao mercado, pois um concorrente para aparecer e começar a dividir os 

clientes. E como evitar isso? Hoje em dia, grande parte dos consumidores espera 

receber seus produtos em menor tempo possível com a melhor qualidade possível. 

E é sobre este tipo de produção que iremos abordar. As empresas brasileiras ainda 

têm como costume armazenar seus produtos acabados em grandes estoques, o que 

pode em alguns casos pode gerar quedas de caixas ao movimentar paletes, 

depreciação de componentes, parte que usam lubrificantes e ficam paradas por 

muito tempo podem também apresentar alguns problemas futuros, e o mais grave, 

um grande estoque necessita de pessoas para manter organizados, precisa de 

cuidados e tudo isso encarece o produto final, e esse valor é repassado ao cliente 

final no momento da compra. Uma forma de administrar essa produção seria a 

implantação de uma produção enxuta (Just-in-time), fazendo apenas estoque de 

matérias primas e produtos importados e produzindo apenas conforme a carteira de 

pedidos, ou seja, à medida que os pedidos entram na fábrica, são produzidos os 

itens. E ainda assim muito bem alinhado com os clientes a entrega ou retirada para 

que os produtos não fiquem armazenados na empresa. 

3. OBJETIVOS 
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O intuito deste artigo é mostrar que dentro de uma indústria onde não existe uma 

cultura Just-in-time, pode ser introduzida. Realizando pequenas alterações de layout 

dentro da área produtiva, onde elimine “estoques intermediários” (são os estoques 

que o operador acaba fazendo a peça e deixando-a parada ao lado da máquina e 

não direciona a mesma para a etapa seguinte do processo produtivo). Eliminando 

este tipo de situação, a empresa já ganha em tempo de produção. Diminuir ou 

eliminar estoque de produtos acabados, deixando apenas estoques para produtos 

importados e matérias primas. 

4. METODOLOGIA 

Será realizado um levantamento através de estudos de tempo, para averiguar qual 

(is) o (s) departamento (s) apresenta (m) maior gargalo, após este levantamento 

será revisado os layouts para melhorar o fluxo do processo produtivo, de modo que 

a empresa passe a trabalhar de forma mais compacta, ou seja, todas as etapas do 

processo produtivo trabalhem alinhadas, próximas uma da outra. Trabalhando desta 

forma, otimizará o tempo de produção. 

5. DESENVOLVIMENTO 

“O sistema Just-in-time, um exemplo básico dos sistemas de produção enxuta, 

concentra-se em reduzir ineficiência e tempo improdutivo nos processos, a fim de 

aperfeiçoar continuamente o processo e a qualidade dos produtos fabricados ou dos 

serviços prestados. O envolvimento dos funcionários e a redução de atividades que 

não agregam valor são essenciais para as operações JIT.” 

(Larry P. Ritzman; Lee J. Krajewski, 2004, p. 400). 

Para a implantação de uma produção enxuta ser bem sucedida é necessário que 

toda a empresa trabalhe em conjunto. Desde a entrada de um pedido novo, até a 

data de entrega do produto. Para que os clientes que estão acostumados a comprar 

produtos de uma empresa que não trabalha com Just-in-time e sim com estoque de 

produtos acabados, possa manter a confiança na empresa, sabendo que seus 

produtos continuaram sendo produzidos e entregues como programado e talvez com 

um prazo melhor, pois todos na empresa começaram ter uma sensibilidade melhor 

com o cliente, uma vez que não existirão mais estoques, então o pedido que está na 

produção, não pode ser atrasado, pois o cliente já tem uma data para retirar. E para 
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uma indústria de cadeiras para escritórios que tem capacidade de produzir as 

espumas, montar cerca 70% dos seus componentes internamente e com produtos 

nacionais e que fica na dependência apenas de revestimentos ou de produtos 

importados, não é uma missão impossível de se alcançar. Realizando alguns 

estudos para melhoria de alguns processos e tendo uma boa programação de 

fábrica, é possível atingir resultados bastante significativos, tanto em produtividade 

como em prazos de entregas dos produtos aos clientes. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Números estimados apontam que, após os estoques de produtos acabados for 

eliminado (ou seja, os produtos serem enviados ou coletados pelos clientes), parte 

de sua área pode ser utilizada como parte do departamento de tapeçarias, 

aumentando ainda mais seu know-how. A partir desse momento toda a empresa 

passa a trabalhar com foco no JIT. Estimasse que, aplicando essa cultura dentro da 

empresa fabricante de cadeiras para escritórios, o número de pedidos que entram 

em atraso caia em torno de 5 a 10% nos três primeiros meses. O desperdício de 

insumos cairia em torno de 10% no mesmo período. A tendência é que com o 

passar do tempo os funcionários entendam a importância deste sistema e os 

benefícios que o mesmo pode acarretar a empresa e consequentemente a eles 

mesmos. 
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