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• Just in time 
O sistema Just-in-time foi uma revolução na gestão de materiais, 
pois trouxe uma nova visão para o processo produtivo. Sua 
introdução foi na empresa Toyota, nos anos 50, e buscava reduzir 
os desperdícios. Muitos associam o Just-in-time a um “sistema 
Toyota” de produção. O sistema tradicional, de “empurrar” a 
produção para frente, ou seja, eu produzo e depois vejo como farei 
para vender para o cliente, deixou de ser visto como interessante 
nestes novos tempos de globalização e mercados cada vez mais 
competitivos. Após a introdução do JIT no Japão, muitos 
fabricantes passaram a adotar essa filosofia gerencial. De acordo 
com o Just-in-time, o processo produtivo se inverte. Só é 
produzido o que já tem demanda certa. Dessa maneira, é 
conhecido como um sistema que “puxa” a produção. 
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Para que esse sistema funcione, é necessária uma nova 
mentalidade de trabalho. As empresas devem deixar a 
disputa com seus fornecedores e buscar parcerias e trocas 
de informações, antes impensáveis nessa relação entre os 
fornecedores e clientes dentro da cadeia de produção. 
A competição no relacionamento entre comprador e 
vendedor deve dar lugar à colaboração. O objetivo é 
conseguir maior integração entre os parceiros e uma 
sinergia nesse relacionamento. 
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• Kanban 
 

Kanban é um termo japonês que significa cartão e é 
utilizado para indicar um momento de atenção para a 
reposição de estoque. O Kanban funciona como um 
subsistema do Just in Time, mas os termos não são 
sinônimos. 
Mas, e como isto funciona? Ora, o Kanban é muito simples. 
Cada posto de trabalho funciona com uma placa ou cartela. 
Assim que esse posto fica sem material para trabalhar 
(insumos), é levantada uma placa por algum funcionário do 
posto indicando que esse posto precisa ser reabastecido. 
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Os funcionários do posto de trabalho imediatamente 
anterior entregam mais materiais, vendo que o posto 
seguinte na linha de montagem está necessitando de 
materiais. Esse sistema funciona, portanto, como um 
sistema de sinalização para todos na linha de produção que 
algum “ponto” na linha de montagem precisa de materiais. 
O Kanban informa para todos os postos de trabalho o que 
deve ser fornecido, quando deve ser fornecido e quantas 
unidades deve-se fornecer e produzir. 


