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***Just In Time é um sistema de administração da produçãoque determina 
que tudo deve ser produzido, transportado ou comprado na hora exata. 
Pode ser aplicado em qualquer organização, para reduzir estoques e os 
custos decorrentes. 

 

A redução do número de fornecedores para o mínimo possível é um dos 
fatores que mais contribui para alcançar os potenciais benefícios da política 
just in time. Esta redução, gera, porém, vulnerabilidade em eventuais 
problemas de fornecimento, já que fornecedores alternativos foram 
excluídos. A melhor maneira de prevenir esta situação é selecionar 
cuidadosamente os fornecedores e arranjar uma forma de proporcionar 
credibilidade dos mesmos de modo a assegurar a qualidade e confiabilidade 
do fornecimento. 
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O sistema de produção adapta-se mais facilmente às montadoras de 
produtos onde a demanda de peças é relativamente previsível e 
constante, sem grandes oscilações. 

 

Uma das ferramentas que contribui para um melhor funcionamento do 
sistema Just in Time é o Kanban. 

 

Kanban – são cartões de sinalização que controlam os fluxos de 
produção ou transportes em uma indústria. Os cartões podem ser 
trocados por outro sistema de sinalização, como luzes, caixas 
vazias e até locais vazios demarcados.  

 

 



 
Novas Abordagens da Administração 

 

 

5S e a Segurança 

 

Existem algumas empresas, que incluem mais um "S", de Segurança, e 
passam a chamá-lo de "6S". Porém quando verificamos com mais 
atenção cada uma dos sensos, podemos observar que o 5S em sí já inclui 
a segurança das pessoas, máquinas e instalações na medida em que 
praticamos. 
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O Ciclo PDCA 

  

O Ciclo PDCA teve origem na década de 1920, com Shewhart, nos 
Estados Unidos, mas tornou-se conhecido como ciclo de Deming a partir 
de 1950, no Japão. Para o glossário do Gespública, o Ciclo PDCA é uma 
ferramenta que busca a lógica para fazer certo desde a primeira vez. É 
uma técnica simples para o controle de processos, que também pode ser 
utilizada para o gerenciamento contínuo das atividades de uma 
organização. É um método usado para controlar e melhorar as atividades 
de um processo.  
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O PDCA padroniza as informações de controle, reduz e evita erros 
lógicos, facilita o entendimento das informações, melhora a realização 
das atividades e proporciona resultados mais confiáveis. Também 
chamado Ciclo da Melhoria Contínua, o PDCA é uma “ferramenta oficial 
da qualidade”, utilizado em processos de trabalho com vistas a maximizar 
a eficiência e alcançar a excelência de produtos e serviços. Em regra, 
quando aplicado na melhoria de processos, significa estabelecer uma 
nova diretriz de controle, da qual decorre um novo nível de controle. O 
PDCA parte da insatisfação com o “estado atual das coisas” e analisa os 
processos. 
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 Primeira Fase: P (Plan =Planejar). Esta fase é caracterizada pelo 
estabelecimento de um plano de ações e está dividida em duas 
etapas: a primeira consiste em definir o que se quer, com a finalidade 
de planejar o que será feito. Esse planejamento envolve a definição de 
objetivos, estratégias e ações, os quais devem ser claramente 
quantificáveis (metas); a segunda consiste em definir quais os 
métodos que serão utilizados para se atingir os objetivos traçados. 
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 Segunda Fase: D (Do =Executar). Caracteriza-se pela execução do que 
foi planejado e, da mesma forma que a primeira fase, está dividida em 
duas etapas: Consiste em capacitar a organização para que a 
implementação do que foi planejado possa ocorrer. Envolve, portanto, 
aprendizagem individual e organizacional; Consiste em implementar o 
que foi planejado. 
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 Terceira Fase: C (Check =Verificar). Esta fase consiste em checar, 
comparando os dados obtidos na execução com o que foi 
estabelecido no plano, com a finalidade de verificar se os resultados 
estão sendo atingidos conforme o que foi planejado. A diferença entre 
o desejável (planejado) e o resultado real alcançado constitui um 
problema a ser resolvido. Dessa forma, esta etapa envolve a coleta de 
dados do processo e a comparação destes com os do padrão e a 
análise dos dados do processo fornece subsídios relevantes à próxima 
etapa. 
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Quarta Fase: A (Action =Agir). Esta fase consiste em agir, ou melhor, fazer 
as correções necessárias com o intuito de evitar que a repetição do 
problema venha a ocorrer. Podem ser ações corretivas ou de melhorias 
que tenham sido constatadas como necessárias na fase anterior. Envolve 
a busca por melhoria contínua até se atingir o padrão, sendo que essa 
busca da solução dos problemas, por sua vez, orienta para: a 
necessidade de capacitação; o preenchimento das lacunas de 
conhecimento necessário à solução do problema, propiciando a criação 
de novos conhecimentos e a atualizações do padrão. 
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