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RESUMO 
 
 

A busca pela evolução em uma época que a economia japonesa estava debilitada trouxe à 
Toyota Motor Company um novo sistema de produção, para atingir níveis de produtividade 
compatíveis às montadoras americanas, o qual foi desenvolvido em todas suas lineares por 
Taichii Ohno grande percursor da autonomação. Para não ficar estagnada e responder a 
demanda do mercado com rapidez, a empresa e seus colaboradores deram total apoio ao 
engenheiro para implantar, conceitos e ferramentas inovadoras. A implementação deste novo 
programa produtivo, veio a dificultar alguns aspectos do quadro geral da montadora, visto que 
houve mudanças na maneira em que se produzia e principalmente na filosofia empresarial da 
mesma. Seguindo os ensinamentos do guru da qualidade Edward Deming e de Henry Ford o 
pai da produção em massa, a Toyota se modificou introduzindo ferramentas, tais quais Just in 
Time, que proporciona um custo efetivo e entrega somente das peças necessárias, na 
quantidade, tempo e lugar certo; o Kanban que é um sistema de cartão para o controle da 
produção e auxiliador do JIT; o sistema Kaisen que é a melhoria continua, juntamente com o 
nivelamento da produção, designado como Heijunka e a transformação de sua logística comum 
para enxuta, a qual visa à eliminação de perdas e racionalizando os recursos. Objetivando 
compreender as variações e viabilidade de um sistema avançado, uma vez que o mesmo visa 
minimizar custos e maximizar lucros, mantendo a qualidade, evitando desperdícios na linha de 
produção e eliminando estoques. Foram utilizados conhecimentos embasados em pesquisa 
teórica, propiciando entendimento através de bibliografias renomadas sobre o Sistema Toyota 
de produção, sua aplicação e ferramentas. Tais métodos traçaram vínculos resultando em uma 
amostragem de aperfeiçoamento que limita perdas e danos gerais à empresa, focando na 
satisfação do cliente, tendo excelência no modo de se produzir como meio para um retorno 
duradouro e continuo do mercado e uma analogia dos métodos utilizados pela Ford na 
produção do Modelo T e depois de 50 anos pela Toyota em sua produção enxuta. Compilando 
a compreensão da eficácia e eficiência do sistema que proporciona melhor aproveitamento do 
tempo hábil e reduz todos os problemas que acabam sendo gerados por falta de autonomação, 
a qual trás a autonomia do homem sobre a máquina, para parar a operação quando ocorrer 
alguma situação fora do comum e principalmente à logística enxuta aplicada a este sistema, 
que elimina estoque, um grande vilão em termos de custo e produz somente a quantidade 
necessária para a venda prevista. 


