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Resumo: O objetivo deste artigo é investigar a relação existente entre a logística integrada e a 

produção enxuta, no que diz respeito à influencia causada pela logística integrada na produção 

enxuta. Onde foram apresentadas suas definições bem como suas aplicabilidades, levando em 

consideração o modelo de produção enxuta na forma Just-In-Time pelo mecanismo de puxar 

produção através do kanban, buscando ainda demostrar a importância da logística integrada para o 

processo de produção enxuta, sabendo que, ambos devem trabalhar no menor lead time possível 

para que os objetivos da produção possam ser alcançados, e ainda aplicar as ferramentas de 

melhoria continua como o kaizen e ciclo PDCA e  que tais praticas podem ser adotas por qualquer 

organização e assim serem muito bem sucedidas. 

 
Palavras-chave: logística, integrada, produção 
 
Abstract: The aim of this paper is to investigate the relationship between integrated logistics and lean, 

with regard to the influence caused by the integrated logistics lean manufacturing. Where were 

presented their definitions and their applicability, taking into account the model of lean production as 

Just-In-Time production by pulling through the kanban mechanism, seeking further demonstrate the 

importance of integrated logistics to the process of lean production, knowing that both should work in 

the shortest lead time as possible so that production goals are achieved, and still apply the tools of 

continuous improvement and kaizen as the PDCA cycle and that such practices can be adotas by any 

organization and thus be very successful. 

 

Keywords: logistics, integrated production.  

 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 O presente artigo busca por meio de levantamento bibliográfico estudar o 

sistema de produção enxuta, bem como o sistema logístico que a produção 

demanda para um bom funcionamento de seus processos. Veremos que uma 
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logística bem estruturada é extremamente importante para o sucesso de um sistema 

de produção enxuto. 

 A logística integrada é responsável por grande parte do sucesso de um 

sistema da produção enxuta, uma vez que a produção demanda cada vez menos 

matéria-prima e insumos, em menos tempo de lead time e em um menor custo, afim, 

de minimizar ou até mesmo zerar estoques. 

 Para que uma organização possa ter estoque zero é necessário que a mesma 

tenha bons fornecedores e principalmente um bom sistema logístico, que pode ser 

oferecido pelos próprios fornecedores, através de operadores logísticos, ou ainda 

por frota própria, o fato é que o sistema logístico deve funcionar  perfeitamente, afim 

de atender as exigências dos clientes, principalmente àqueles que trabalham em um 

sistema enxuto. 

 E ainda a organização pode se utilizar do conceito Just-In-Time (JIT) para ter 

um melhor controle de sua produção, onde esta ferramenta, busca sempre minimizar 

os custo e enxugar estoque, além de eliminar desperdícios, ou seja, ter somente o 

necessário para produzir o que foi demandado. Isso possibilita a empresa ser mais 

competitiva no mercado. 

 Ao utilizar-se do conceito JIT, poderemos trabalha baseado no conceito de 

sistema kanban, pois segundo Ballou (2011), os japoneses utilizaram o conceito just-

in-time para alcançar ganhos notáveis na redução de estoques e na melhoria de 

produtividade. O exemplo mais famoso é o conceito do sistema de kanban usada 

pela Toyota. 

 O sistema Toyota foi responsável pela inovação no sistema de produção em 

massa, podendo o mesmo ser aplicado na fabricação de produtos diversos na linha 

da produção, se diferenciado do antigo sistema de produção em seria. 

 O objetivo central do Sistema Toyota de Produção (STP) é o aumento da 

eficiência da produção por meio da eliminação efetiva e completa dos desperdícios 

gerados ao longo da linha produtiva. 

 Segundo Ohno (1997), o principal objetivo do STP consiste em produzir 

muitos modelos em pequenas quantidades.  

 Na ótica do STP o processo pode ser compreendido como o fluxo de produtos 

ao longo do tempo e do espaço, ou seja, continuo. Assim, o processo compreende 

todas as etapas pelas quais as matérias-primas se movimentam até se 

transformarem em um produto acabado. 
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 Para realizar melhorias significativas no processo de produção como um todo, 

devem-se distinguir os aspectos relacionados aos processos e às operações. De um 

lado, a análise focada nas operações que contribui apenas para a redução dos 

custos de produção. De outro lado, a análise do processo, que possibilita ganhos 

significativos na eficácia do sistema, proporcionado assim uma maior agregação de 

valor ao produto e eliminação daquelas atividades que aumentam os custos, e 

geram perdas. 

 Assim uma das ideias combatidas no âmbito do STP é a de que havia 

necessidade de formação de estoques no processo produtivo ou no almoxarifado e 

expedição. E por meio do desenvolvimento teórico e prático do Just-in-Time se 

comprovou que a existência de estoques na realidade apenas encobre imperfeições, 

sendo considerado então apenas desperdício. 

 Pode-se dizer que a eliminação sistemática e contínua das perdas nos 

sistemas produtivos proporciona uma redução dos custos globais das operações e 

um aumento das receitas através da melhora na qualidade. A consequência é o 

crescimento econômico-financeiro das empresas. 

 A fim de entendermos melhor qual a correlação entre a logística integrada e a 

produção enxuta, vamos discorrer a seguir sobre o assunto que envolve essa 

temática, ou seja, abordar conceitos a respeito de logística integra, produção enxuta 

e posteriormente falar de sua inter-relação. 

 Assim o presente artigo tem como o objetivo, enriquecer a bibliografia a 

respeito da logística integrada e a sua importância em um ambiente de produção 

enxuta. 

 Para que possamos alcançar este objetivo, iremos abordar as definições de 

logística integrada e produção enxuta, bem como suas bases filosóficas: Jist-In-

Time(JIT), Kanban e Kaizen. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1 Logística Integrada 
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 Segundo Severo Filho (2006), a logística integrada é a composição de uma 

série de subsistemas interdependentes, operacional, que se relacionam entre si e 

com meio ambiente, por meio de um sistema de informações, com objetivo de 

atender com qualidade as necessidades da organização. Como mostra a figura 01 a 

baixo: 

   Figura 01: Sistema de administração de logística integrada 
   Fonte: Figura retirada do livre Administração de Logística, 2006. 
 
 

Logística integrada consiste em coordenar todas as atividades relacionadas 

nos processo desde a aquisição, passando pela movimentação, estocagem e 

distribuição. 

 Quando se fala de logística integrada, devemos entender que, os processos 

logísticos estão mais ligados, e interagem entre si cada vez mais, afim de possibilitar 

mais assertividade na execução de seus trabalhos e alcance de seus objetivos. 

 Pois a interação entre seus processos e os processos da linha de produção é 

fundamental para enxugar a linha de produção, e assim trabalhar em um processo 

just in time. 

 Hoje devido a grande evolução tecnológica, as trocas de informações entre 

processos e setores, ficaram bem mais fáceis, isso ajuda na comunicação interna 

dos processos, o que tem fundamental importância para um trabalho na forma JIT. 

Uma vez que é possível saber em tempo real qual a demanda a ser colocada para a 

produção, e a mesma produzia apenas o demando, e ainda saber em tempo real 

qual o seu nível de estoque ou a necessidade de materiais para produção, chegando 

até mesmo eliminar seus estoques. 

 Esta integração logística é extremamente importante para que a organização 

chegue a este nível de produção. 
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A logística, propriamente dita, abrange os processos de suprimento, que faz o 

elo com os fornecedores, apoio à produção relativo ao processo de transformação 

realizado, e o de distribuição de produtos acabados. 

Esses processos têm como objetivo disponibilizar os produtos acabados aos 

clientes no lugar, na hora e na quantidade certa e ainda com a qualidade exigida e 

menor custo logístico total. 

Ao alcançar estes objetivos, uma organização poderá se diferenciar de seus 

concorrentes, onde a comunicação e a cooperação entre as áreas envolvidas são 

aspectos fundamentais para a eficiência do sistema logístico. 

E assim, o uso da logística de forma integrada pode propiciar grandes 

vantagens competitivas, através da melhoria do serviço aos clientes, agregando 

valor aos produtos e reduzindo os custos. Este é o objetivo desejado, pois, os 

clientes estão mais exigentes e a concorrência cada vez mais acirrada. 

 

2.1.1 Origem da logística 

 

 A logística vem sendo considerada importantes desde a época de grandes 

nomes e obras que marcaram a história, como a construção das pirâmides a 

movimentação das tropas de Alexandre o Grande e até que chegasse às entregas 

de Just-In-Time na Toyota, confirmado por Ballou (2011, p. 18) “As atividades de 

transporte, estoque e comunicações iniciaram-se antes mesmo da existência de um 

comercio ativo entre regiões vizinhas”. 

 Hoje, a importância dada a logística é tão grande quanto nos dias de 

Alexandre o Grande, como diz Ballou (2011, p. 18) “hoje as empresas devem 

realizar essas mesmas atividades como uma parte essencial de seus negócios, a fim 

de prover seus clientes com os bens e serviços que eles desejam”. 

 Seus principais conceitos foram desenvolvidos e aplicados pelos militares 

deste os tempos antigos. Como vimos na Segunda Guerra Mundial, a capacidade de 

atender com suprimentos e equipamentos as tropas, que avançavam pelos campos 

inimigos, sempre foi um fator que determinou o sucesso das empreitadas militares. 

 No Brasil a utilização da logística com esta abordagem é bem mais recente, 

pois não tínhamos a visão de vantagem competitiva com uso da logística para 

minimização de custos e maximização de resultados produtivos. Isso se devia ao 
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direcionamento da maioria dos esforços aos outros setores e área considerada mais 

importante. 

 Como o avanço da tecnologia da informação a logística ficou muito mais 

presente em nossa realidade como setor importante na organização. Com o passar 

do tempo esta foi se consolidando e surgiram as graduações e especializações para 

aperfeiçoamento na área, e desde então a visão brasileira em relação a logística tem 

amadurecido e se desenvolvido cada vez mais, proporcionando assim crescimento e 

destaque no mercado. 

 

2.1.2 Definições 

 

 Podemos definir logística como o agente responsável e competente para 

colocar o produto certo, no local certo, no momento correto e a um menor preço 

possível, no que abrange toda uma cadeia de valor, que vai desde as fontes de 

matéria-prima até o consumidor final. 

 Hoje este conceito evolui cada vez mais, desde a logística propriamente dita, 

seguindo pela logística integrada e alcançando o conceito mais atual de Supply 

Chain Management. 

 E ainda segundo BALLOU (2011), a logística empresarial, estuda como a 

administração pode prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição 

aos clientes e consumidores, através de planejamento, organização e controle 

efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o 

fluxo de produtos. 

 A missão da logística é disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, no 

local certo, no momento certo, nas condições adequadas para o cliente certo ao 

preço justo (BALLOU, 1993). 

 Existem varias definições, mas todas têm um ponto em comum que é a 

importância da sua aplicação de modo a integrar todos os componentes de um 

sistema logístico. 

 BALLOU (1993) diz que: “A logística empresarial trata de todas as atividades 

de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto 

de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final , assim como dos fluxos 

de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de 

providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável”. 
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 Assim podemos enfatizar que o uso da logística de forma integrada pode 

propiciar vantagens competitivas, através de melhorias do serviço aos clientes, 

agregando então valor aos produtos, bem como, reduzindo os custos. 

 Para que possamos entender melhor a integração da logística, precisamos 

conhecer cada parte da mesma, conforme segue. Após isso podemos criar meios de 

integralizar todos os sistemas logísticos e de informação para então alcançarmos o 

objetivo da logística. 

  

2.1.3 Transporte 

 

 O transporte é de fato uma das principais funções da logística, pois este é o 

responsável pelo o real alcance do objetivo da logística, que é entregar o produto 

certo, na quantidade certa, na hora certa, no lugar certo e ao menor custo possível. 

 E para que se possa alcançar o objetivo da logística, citado anteriormente, o 

transporte conta com diversos tipos de modais, que individualmente ou em conjunto 

levam os produtos aos seus clientes e fornecedores. Exigindo ai um grande controle 

e planejamento por parte de suas companhias. 

 Para ser competitiva no mercado a empresa deve ser enxuta também em 

seus processos logísticos de transporte, devendo a mesma traçar estratégias para 

escolher o melhor modal e com menor custo para deslocar de seus produtos. 

 

2.1.4 Estocagem 

 

 Para Ballou (2006), “a estocagem e o manuseio de produtos ocorrem 

primariamente nos pontos nodais na rede da cadeia de suprimentos. A estocagem já 

foi interpretada como o transporte a zero quilometro por hora”. 

 Esta função de logística também é muito importante para as organizações e 

principalmente os operadores logísticos. A estocagem deve ser feita da melhor 

forma possível, tendo em vista, a garantia da conservação dos produtos. 

 A estocagem ainda pode ser encarada como estratégias competitivas para as 

empresas de logística, por varias razões. Segundo BALLOU (2006) são quatro as 

razoes básicas para que use espaço de estocagem: 1) reduzir os custos de 

transporte e produção; 2) coordenar oferta e demanda; 3) assessorar no processo 

de produção; 4) colaborador no processo de comercialização. 
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 Na execução dessas  estratégias, Fleury, Wanke e Figueiredo (2011) afirmam 

que “a definição do posicionamento e da função das instalações de armazenagem é 

uma decisão estratégica. É parte de um conjunto integrado de decisões que 

envolvem politicas de serviço ao cliente, politicas de estoque, de transporte e de 

produção, que visam prover fluxo eficiente de materiais e produtos acabados ao 

longo de toda a cadeia de suprimentos.” 

 

2.1.5 Controle de estoques 

 

 Uma vez um armazém instalado, o mesmo necessita de muito controle, onde 

o gerenciamento de estoques é fundamental para definir estratégias 

mercadológicas. Pois a entrada e saída dos produtos, bem como, os custos 

existentes para armazena-los, devem ser muito bem acompanhados, a fim de 

garantir baixo custo e a existência do produto necessário o mais próximo possível do 

cliente. 

 É importante termos muito cuidado no controle de estoque, pois segundo 

BALLOU (2006) o custo de manutenção desses estoques pode representar de 20 a 

40% do seu valor por ano. Por isso mesmo, administrar cuidadosamente o nível dos 

estoques é economicamente sensato. 

 Dentre as diversas metodologias de controle de estoque, quero dar destaque 

ao método de controle de estoque puxado, onde este, basicamente se ajusta à 

demanda, uma vez que o cliente é que aciona reposição deste estoque. No 

memento em que ele retira um produto da prateleira, automaticamente e acionando 

a compra de outro produto para repor o que foi retirado. 

 Essa forma de controlar estoque está condicionada as programações de 

suprimentos, principalmente por parte da produção, onde podemos trabalhar esta 

programação baseada na filosofia just-in-time (JIT), atrelada ao sistema kanban. 

 De acordo com Ballou (2006), o JIT é uma filosofia de planejamento em que 

todo o canal de suprimentos é sincronizado para reagir às necessidades das 

operações dos clientes. 

 Adotar esta filosofia é de extrema importância para um bom controle de 

estoque, pois esta é uma filosofia operacional que representa uma alternativa ao uso 

de estoque, para que assim possa cumprir as metas de disponibilização dos 

produtos certos, no lugar certo, na quantidade certa e no tempo certo. 
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Sua aplicação em um sistema de produção em serie é muito visível o seu 

impacto positivo, pois vemos que ao longo da produção no modelo JIT, os estoques 

entre processos são bem menores ou não existem, sendo necessário apenas no 

inicio do processo e no fim, e ainda sim em poucas quantidades, diminuindo assim 

seus custos de estoque. 

 Podemos observar que a filosofia JIT é muito bem trabalhada dentro do 

sistema de KANBAN, utilizado no sistema de produção Toyota. Este é um dos mais 

conhecidos sistema de JIT, pois se trata de uma metodologia baseada no visual, ou 

seja, o estoque é controlado através de meios visuais, onde o mais comum, é 

sistema de cartão. Que consiste em cartões que indicam o nível de estoque, 

mostrando o momento certo em que o estoque deve ser reposto.  

 

2.2 Logística na produção enxuta 

 

2.2.1 Produção enxuta 

 

 Para entender melhor um sistema de produção enxuta, vamos abordar a 

seguir o principal sistema de produção do Japão, o sistema de Toyota de Produção. 

A Toyota se destacou devido à alta qualidade e eficiência dos seus carros, 

onde estes superavam os carros produzidos no ocidente, e ainda duravam mais e 

necessitavam baixa manutenção. 

 Diferente da filosofia americana, que consistia em produção em serie e com 

pouca variedade, os japoneses produziam em pequenas escalas com mais 

variedades. 

Contido diante da impossibilidade de ser implantada a filosofia de produção 

americana, os japoneses acreditavam na importância do fluxo continuo de materiais, 

na padronização dos processos e na eliminação de desperdícios. 

Após estudos e pesquisas feitas em outras plantas por Teiichi Ohno, o 

mesmo criou a filosofia de produção Just in time, executando a mesma em sistema 

de kanban, que consistia em um sistema de reposição de estoque de forma visual, 

onde a baixa do estoque é identificada por meio de cartões que sinalizam esta falta 

para o fornecedor, para que o mesmo possa entregar o produto na hora e na 

quantidade certa. 
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Outras características destes sistemas de produção é o layout focado no 

produto; trabalho multifuncional e ainda a padronização do trabalho. 

Com base na filosofia Just in time e nas outras características de produção 

citadas anteriormente, foi identificado por Ohno (1997) sete grandes tipos de perdas 

em processos administrativos ou de produção: 

1. Superprodução: itens produzidos além da demanda, gerando assim 

estoques e consequentemente custos decorrentes dos mesmos, como, 

transportes e excesso de pessoal; 

2. Espera: tempo perdido sem trabalho, onde funcionários ficam no aguardo 

dos próximos passos de processamento; 

3. Transporte ou movimentação desnecessária: movimento de estoques 

em processos por longas distancias, criação de transportes ineficientes ou 

movimentação de materiais para dentro ou fora do estoque ou entre 

processos; 

4. Processamento incorreto: passos desnecessários para processar 

peças. Uso de ferramenta de baixa qualidade, causando movimentos 

desnecessários e produzindo com defeitos; 

5. Excesso de estoques: excesso de matéria-prima, de estoque em 

processo ou de produtos acabados; 

6. Movimento desnecessário: movimentos inúteis que os trabalhadores 

têm que fazer durante  trabalho; 

7. Defeitos: produção de peças defeituosas ou para correção. Incluem 

também, perdas relacionadas com o retrabalho, descarte ou inspeção. 

 

Na figura 02 podemos ver como funciona um sistema de produção enxuta, 

baseada no JIT, em contraste com o sistema de produção tradicional, onde, 

podemos observar que no sistema tradicional, cada funcionário fica isolado e 

existem estoques nos intervalos, sendo necessário assim fazer inventários 

continuamente, enquanto que no fluxo continuo, estes estoques são eliminados, e 

junto a necessidade de inventario, gerando ai uma grande economia e diminuição de 

desperdícios. 
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Figura 02: Fluxo de produção tradicional versus fluxo unitário e continuo 

Fonte: retirado do site: < http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAT-QAD/sistema-toyota-producao>  

 

Veja ainda na figura 03 como funciona o sistema de kanban, que é essencial 

para a realização do método de produção enxuta no formato JIT, onde este é 

responsável por sinalizar a demanda de produção, bem como, os níveis de estoque 

e necessidade da linha de produção. 

Figura 03: Painel de controle visual do sistema kanban  

Fonte: retirado do site < http://citisystems.com.br/kanban-conceito-sistema-o-que-e-on-line. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAT-QAD/sistema-toyota-producao
http://citisystems.com.br/kanban-conceito-sistema-o-que-e-on-line
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O painel acima na figura 03 funciona da seguinte forma: produzir 10 unidades 

de produto acabado (PA) deve-se alimentar a máquina com 10 unidades de matéria-

prima (MP) por hora. Caso estas MP não sejam repostas no devido momento, a 

produção será afetada. Em uma primeira etapa, o operador recebe do estoque 10 

unidades de MP para produzir 10 unidade de PA e preenche todos os 10 cartões no 

quadro Kanban seguindo a ordem do verde para o vermelho. 

Assim que começa a produção, o operador alimenta uma unidade de MP na 

máquina e retira o primeiro cartão verde do quadro (Etapa2). Ele continua a produzir 

alimentando a máquina e retirando o cartão correspondente do quadro. Observando 

a Etapa3, podemos ver que ele já utilizou 4 unidades para alimentar a máquina e 

estas MP ainda não foram repostas. 

Na Etapa4, o nível de resposta já foi atingido. Isto significa que o sistema está 

em alerta, ou seja, ele está operando exatamente no tempo de resposta. Este tempo 

é o tempo necessário para que o repositor do estoque separe as unidades de MP e 

leve-as até o operador. 

Os cartões vermelhos representam uma faixa de segurança necessária para 

que a máquina não pare de produzir. Voltando ao nosso exemplo, se observarmos 

na Etapa5, percebemos que se existem apenas 2 unidades de MP com o operador e 

que se não forem repostas imediatamente, a produção irá paralisar por completo 

(Etapa6). 

Assim a operação tem o controle total visual da produção, que atrelado a 

disciplina dos operários a produção alcançará sua excelência, que resultará em mais 

rapidez nos processos, qualidade nos produtos, e satisfação do cliente.  

Fazendo um comparativo com o antigo sistema de produção, podemos 

analisar o potencial revolucionário que o sistema de produção enxuta pode 

proporcionar a uma empresa. Veja abaixo no quadro 01, as diferenças e os 

principais impactos nos dois tipos de produção. 
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Produção em Massa Impactos Manufatura Enxuta Impactos 

Produção empurrada Produção 

em excesso 

Produção puxada Produção 

conforme 

demanda 

Pouca variedade de 

produtos 

Maior tempo 

de setup 

Variedade alta de 

produtos 

Menor tempo de 

setup 

Muito estoque Maior custo 

com 

inventários 

Pouco estoque Menor custo 

com inventários 

Pouca preocupação 

com a qualidade 

Alto índice 

de produtos 

defeituosos 

Produtos de alta 

qualidade 

Baixo índice de 

produtos 

defeituosos 

Grande índice de 

perdas 

Alto indicie 

de perdas 

Meta de perda zero Índice de perda 

quase zero 

Lotes grandes Aumento de 

estoques 

Lotes cada vez 

menores 

Diminuição de 

estoques 

Tarefas repetitivas sem 

muito valor agregado 

Retrabalhos 

e perda de 

tempo 

Funcionários 

polivalentes com 

tarefas de alto valor 

agregado 

Melhor 

aproveitamento 

de tempo e 

eliminação de 

retrabalhos 

Consumidores menos 

exigentes 

Diminuição 

da 

qualidade 

Consumidores cada 

vez mais exigentes 

Aumento da 

qualidade 

Quadro 01: Sistema de produção: Produção em massa x manufatura enxuta. 

Fonte: Adaptado pelo autor do site http://www.fem.unicamp.br/ 

 

Dentro desta filosofia da produção enxuta, um dos principais conceitos é o 

kaizen, ou seja, a busca da melhoria continua para eliminação de desperdícios, e 

assim o melhor aproveitamento de seus processos e materiais. 

Podemos abordar também o kaizen no formato do ciclo PDCA para buscar 

esta melhoria continua. Onde este consiste em Planejar, Fazer, Checar e Agir. Esta 

ferramenta de qualidade ajuda neste processo de melhoria, veja abaixo na figura 04 

o esquema do ciclo PDCA. 

http://www.fem.unicamp.br/
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Figura 04: Esquematização do funcionamento do PDCA. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Assumpção, 2005, p. 37. 

 

A produção enxuta é uma forma de focar o valor da organização, alinhando a 

melhor sequencia de acordo com o que agrega maior valor para o cliente final, 

aplicando o menor esforço humano, menor quantidade de equipamento e estoque 

reduzido, e em um curto espaço de tempo. 

A seguir veremos como a logística está inclusa nessa filosofia de produção e 

suas influencia no processo. 

 

2.2.2 A influência da logística na produção enxuta 

 

 Em sistema de produção enxuta, baseado em uma filosofia JIT os 

componentes da produção são entregues apenas no momento exato do uso. 

Portanto, deve existir um sistema logístico enxuto que atenda as necessidades da 

produção somente quando esta solicitar. 

 Empresas que adotam um sistema de produção enxuta, deve ter um sistema 

logístico também enxuto, com o intuito de obter vantagens competitivas, 

principalmente na redução de custos de controle de estoques e na garantia da 

disponibilidade e confiabilidade das entregas. 

 Para que essa disponibilidade e confiabilidade possam existir entre clientes e 

fornecedores, é importante haver um sistema logístico extremamente eficaz. Pois 

qualquer falha no sistema de entregas leva as duas empresas a grandes perdas, 

que podem ir muito além da financeira, atingindo principalmente a credibilidade entre 

si e seus clientes. 

 
P (Plan) D (Do) 

C (Check) A (ACT) 
Qualidade na Produção 

FAZER 

Organizar pessoas, treinar e implementar as 

ações propostas. 

PLANEJAR 

Estabelecer 

objetivos e metas e 

programar ações. 

AGIR 

Executar ações para 

prover a melhoria 

continua. 
CHECAR 

Monitorar e medir os resultados alcançados, 

corrigir ações e auditar 
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  Ao trabalharmos em um sistema de produção enxuta, baseada no JIT, toda a 

linha de produção está condicionada ao sucesso do sistema logístico em atender 

toda a demanda da linha de produção no instante em que necessitar. Caso haja 

algum atraso nas entregas dos produtos, pode impactar diretamente no andamento 

da produção, podendo até mesmo parar a linha de fabricação, devido falta de 

matéria prima ou insumos. Veja a figura 05 abaixo, mostrando como funciona uma 

cadeia de suprimentos. 

 

 Figura 05: Esquema de uma cadeia de suprimento 

 Fonte: criado pelo autor. 

 

 Vemos na figura 05 que o lead time total da cadeia de suprimento está 

condicionada a eficiência das entregas. Caso haja algum atraso nas entregas tanto 

ao fabricante quanto ao cliente final, o lead time total da entrega aumentará e é onde 

o estoque entra garantido que tenha produto para entrega na hora em que for 

necessário. Contudo quando uma organização trabalha em um sistema de produção 

enxuta este estoque são mínimos, pois sabemos que os custos de manutenção de 

estoques são muito elevados. 

 A principal característica de um sistema de produção enxuta, é a forma como 

a mesma é abastecida, pois se faz necessário abastecer a produção em lotes 

menores e com mais frequência. Pode se pensar que o custo será muito alto com 

transporte e seria inviável este método de produção, mais ao contrario disso, sabe-

se que a redução de custos com os estoques são bem maiores do que os de 

transporte, pois, os estoques geram desperdícios, obsolescência de materiais, e 

custos com manutenção. 

Neste tipo de produção as reduções de custos são muito evidentes, a busca 

pela a eliminação de desperdícios, diminuição do lead time de fabricação e aumento 

da qualidade são os principais focos deste sistema de produção. 
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BALLOU (2001) diz: “logística diz respeito à criação de valor-valor para 

clientes e fornecedores da empresa e valor para os acionistas da empresa. O valor 

de logística neste caso é expresso em termos de tempo e lugar. Produtos e serviços 

não tem valor a menos que esteja sob a posse do cliente quanto (tempo) e onde 

(lugar) eles desejam consumi-los”. 

Podemos afirmar ainda que além de tempo e lugar, o valor também só é 

gerado em sua essência se fornecido também na quantidade certa. O fator 

quantidade, também é de fundamental importância, pois além de o cliente quere 

receber seu produto no lugar e tempo certo para consumi-lo, o mesmo irá quere 

receber também a quantidade solicitada. Isso em um ambiente de produção enxuta 

é de fundamental importância, pois os produtos não podem ser fornecidos, nem em 

excesso e nem em falta, a quantidade deve ser a solicitada. 

 
 
3 CONSIDERAÇÕES  

 
 
 Hoje em um mercado tão competitivo as organizações buscam cada vez mais 

minimizar seus custos e maximizar seus lucros. Para tanto as organizações devem 

sempre buscar seus diferenciais, onde muitas encontram filosofias organizacionais 

muito diferentes das que estão acostumadas a trabalhar. Tais filosofias mudam 

principalmente a cultura organizacional, porem tais atitudes podem dar resultados 

impressionantes, ao ponto de transformar para melhor o desempenho de uma 

empresa, tanto internamente (em sua produção) quanto externamente (em suas 

vendas). 

 Como já foi discorrido anteriormente, uma das filosofias organizacional mais 

comum no mercado hoje é JIT, caracterizando ai uma forma de produção enxuta. 

Esta por sua vez fornece varias ferramentas que possibilita a empresa, reduzir 

custos, diminuir seu tempo de produção, ou lead time, e ainda aumentar a qualidade 

e confiabilidade de seus produtos. 

 As organizações com o intuito de aumentar sua competitividade estão 

investindo hoje mais do que nunca no setor da logística, pois estas passaram a 

vislumbrar a logística com um pilar estratégico de mercado, uma vez que ela é a 

responsável por disponibilizar matéria prima para produção conforme a necessidade 

da organização, bem como entregar o produto ao cliente final. 
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 Dessa forma não podemos deixar de dar a real importância para o setor da 

logística, já que ela é um setor da organização que abocanha uma grande fatia dos 

custos de produção da empresa, que impacta diretamente em seus preços de 

vendas. 

 E para fazer um melhor proveito da logística dentro da organização, devemos 

trabalhar de forma integrada como todos os ramos da logística, que são as logísticas 

de: abastecimento, distribuição, manufatura, organizacional e reversa. 

 Trabalhando de forma integrada, a logística pode atender com muita 

eficiência a um sistema de produção enxuta, que necessita de rapidez, assertividade 

e qualidade na prestação de serviços logísticos, para que possa ter sucesso em seu 

sistema de produção. Caso contrário não conseguirá se encaixar em um sistema de 

produção no modelo JIT. 

 Vale ressaltar que para uma empresa de logística atender ao uma indústria 

que produz de forma enxuta, esta também deve trabalhar de forma enxuta. Pois a 

mesma estará incorporando a filosofia de seu cliente e o atenderá da melhor forma 

possível. 

 Sendo uma organização enxuta e integrada, a empresa de logística terá 

condições de atender a linha de produção exigente como a produção JIT, que 

precisam de produtos em menos quantidade, porem com maior frequência. O que 

impacta diretamente na linha de produção. 

 Caso a organização prestadora dos serviços logísticos não consiga atender 

às demandas da linha de produção, causará um grande prejuízo ao seu cliente. 

 Esse não cumprimento do dever da empresa de logística a um sistema de 

produção é um dos principais riscos que as indústrias correm, por estes motivos, as 

mesmas ainda mantém um pequeno estoque de segurança que suprirá suas 

necessidades caso haja algum problema com os fornecimentos. 

 Pois a eficiência e eficácia dos sistemas logísticos irão determinar o sucesso 

ou insucesso de seus processos produtivos, pois se seus produtos ou matéria prima 

não forem entregue na hora certa, na referencia certa e na quantidade certa na sua 

linha de produção, esta não alcançará seu objetivo, que é atender seu cliente no 

momento solicitado. 

 Por tanto se esse serviço de logística integrada for bem aplicado ao sistema 

de produção enxuta à organização certamente será muito bem sucedia no mercado, 

e terá um grande diferencial, pois poderá vender seus produtos com preços muito 
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menores que a concorrência. Isso devido à diminuição de seus custos de produção, 

que é um dos principais benefícios trazidos pelo uso desses sistemas. 

 Com intuito de ver o crescimento do mercado atual é que recomendamos que 

as empresas brasileiras possam fazer uma reflexão sobre o uso desses sistemas em 

seus processos produtivos, mediante estudo e adaptações conforme suas 

realidades. 
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