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RESUMO 
 
 

As constantes transformações sociais, nas últimas décadas se intensificaram, trazendo como 
consequência, novo ambiente organizacional, a evolução tecnológica fez sucumbir padrões de 
gestão antes consolidados, invadirem a organização, reformulando, competências, processos 
produtivos, competitividade e concorrências, atingindo todas às áreas organizacionais, em 
muito a Logística. A logística, é área do setor produtivo, e tem como finalidade proporcionar 
níveis de serviço adequados, objetivando dinamizar a produção e reduzir custos. Em 2012, os 
custos logísticos voltaram a crescer no Brasil, conforme pesquisa do Instituto de Logística e 
Supply Chain – ILOS apud Durão, (2013, p. única), com R$ 507 bilhões, 11,5% do Produto 
Interno Bruto –PIB. Em março de 2014, o Banco Internacional da Reconstrução e 
Desenvolvimento, Banco Mundial – BIRD, publicou em seu relatório mundial de logística, o 
Índice de Desempenho Logístico – IDL, usado para ranquear países, em 2013, o Brasil ocupou 
65.º lugar, entre 160 países. Este trabalho tem como objeto de estudo discorrer sobre a 
Filosofia Lean; gestão de processos e da cadeia produtiva; em Logística, as ferramentas, Just-
in-time – JIT, kanban e CONWIP. Os objetivos são técnicos e profissionais. Nos técnicos: 
identificar, descrever e analisar o JIT e seus processos, para demonstrar sua eficiência e 
eficácia na Inovação Contínua. Nos profissionais: focando na tomada de decisões, tipos de 
gestão e liderança para o perfil do administrador logístico, nas empresas que adotam o JIT, 
para comprovar a importância do profissional para atingir resultados positivos. A 
fundamentação teórica deste estudo está na investigação bibliográfica, feita em artigos de 
revistas, jornais científicos, dissertações acadêmicas, resenhas e livros pertinentes ao tema, 
utilizando-se da explanação, com ênfase na compreensão dos fenômenos em estudos para 
elucidar seus processos e, assim facilitar e melhorar a sua compreensão. Na abordagem 
metodológica prioritariamente qualitativa por análises dedutivas, com os fins analítico-
descritivo, este estudo objetiva fazer a investigação exploratória, permitindo adotar métodos 
amplos e versáteis e; descreve, analisa fenômenos e assuntos pesquisados, que não estão 
sistematizados. Os resultados apontam que tecnicamente é uma ferramenta de alta 
complexidade teórica, contudo, de fácil gerenciamento, operação e aplicabilidade, com 
resultados obtidos a curto prazo, logo após o início do seu uso, quanto aos resultados 
profissionais, temos alta eficiência, empregabilidade da ferramenta a baixo custo, contudo, 
requer mudanças não apenas na gestão da cadeia de suprimentos, mas nos paradigmas 
administrativos e operacionais de toda a organização, exigível também aos fornecedores da 
empresa e aos que prestam serviços a ela. Concluiu-se que o JIT utilizado pelas organizações, 
por mais de sessenta anos, é eficaz e eficiente ferramenta logística: reduz custos, diminui 
estoques e assim agrega valor ao produto das empresas, podendo levar o Brasil ao melhor 
posicionamento no ranking do Índice de Desempenho Logístico - IDL. Mas o primordial à 
eficiência do JIT é a execução e adequação correta destes procedimentos as características de 
cada organização, mas isso é só o começo, para continuar a caminho do sucesso é necessário 
que o administrador, gestor logístico deva buscar sempre melhores soluções para, estimular e 
orientar o seu grupo, possibilitando que seus subordinados executem suas tarefas de maneira 
auto supervisionada, para o gestor intervir somente quando necessário. Por Fim, o JIT é 
ferramenta essencial, evoluiu na Melhoria e Inovação Contínua, ultrapassando as fronteiras das 
organizações, integrando o “DNA” de todos os envolvidos nas diversas etapas da produção até 
chegar ao consumidor. 


