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Resumo: Para uma organização se manter no mercado, a produção enxuta tem suas 

atribuições especificamente voltadas para a perdas e redução de falhas em processos, 

essenciais para uma empresa que pretende ir além, ao fazer o uso desse sistema. A 

produção enxuta (PE) é fruto de uma estratégia utilizada pelos japoneses que perpassavam 

por um momento crítico, impactados pela segunda guerra mundial, quando houve a 

necessidade de criar um sistema de produção que viesse minimizar perdas, estoques e, 

que produzisse somente o necessário a fim de atender apenas a demanda de seus clientes. 

Este trabalho tem como objetivo a investigação por meio das atribuições da PE como a 

mesma contribui para uma gestão mais sustentável. As empresas que adotarem esse 

sistema terão resultados satisfatórios em seu processo de produção ganhando espaço no 

mercado. Com isso, compreendeu-se que por meio desse recurso, as organizações tendem 

a se manterem estáveis no mercado, pois esse sistema permite a redução de custos, 

estoques e superprodução melhorando o seu desempenho principalmente com o meio 

ambiente.  
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LEAN PRODUCTION ASSIGNMENTS: PERSPECTIVES AND 

CONTRIBUTIONS TO SUSTAINABLE MANAGEMENT 

 

 
Abstract: For an organization to stay on the market, lean production has its attributions 

specifically focused on loss and reduction of process failures, essential for a company that 

wants to go beyond, by making use of this system. The lean production (PE) is the result 

of a strategy used by the Japanese who were going through a critical moment, impacted 

by World War II, when there was a need to create a production system that would 

minimize losses, stocks and produce only the necessary in order to meet only the demand 

of its customers. This work aims to research through the EP's attributions as it contributes 
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to a more sustainable management. Companies that adopt this system will have 

satisfactory results in their production process gaining space in the market. With this, it 

was understood that through this feature, organizations tend to remain stable in the 

market, as this system allows the reduction of costs, inventory and overproduction 

improving their performance especially with the environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De forma exacerbada, o consumo e o desperdício tem estado presente no contexto 

de muitas organizações (CARRILHO, 2012). Diante desse cenário e de um mercado cada 

vez mais competitivo, a busca por alternativas que venham a ter efeito positivo na 

produção de bens e serviços sem que a mesma de fato venha causar impactos no meio 

ambiente é cada vez mais frequente, dessa forma, a produção enxuta tem suas atribuições 

a respeito deste processo, principalmente quando se trata da redução de desperdícios e de 

perdas para uma organização se tornando indispensável para uma gestão mais sustentável. 

A Produção Enxuta (PE) foi criada no Japão nos anos 40 durante o pós-guerra, 

período no qual o país se encontrava devastado pela guerra onde as indústrias e empresas 

japonesas viam a necessidade de se criar um mecanismo que viesse colaborar com seus 

sistemas de produção, reduzindo desperdícios e principalmente estoques, pois na situação 

que muitas empresas enfrentavam, evitar perdas e produzir somente o necessário seria um 

grande diferencial para se manter e resistir no mercado (VIERA e COELHO, 2017).  

No que diz respeito a redução de perdas, partindo de um conceito mais sustentável, 

a PE é a eliminação sistêmica de resíduos que engloba todos os aspectos das operações 

de uma organização, tratando esses resíduos como uso ou perda de recursos que não 

influenciam na criação de um produto-serviço, ou seja, são atividades ociosas que não 

possuem valor agregado dentro desse sistema (CIRINO et al., 2012). Desse modo, a 

produção enxuta melhora substancialmente o desempenho ambiental dentro das 

organizações (VASCONCELOS, 2013). 

Portanto, eliminar desperdícios na produção de um produto-serviço de uma 

empresa é essencial, principalmente quando se trata da redução de perdas de um desses 

bens, pois esses benefícios não apenas reduzem custos, mas também melhoram a 

qualidade, a segurança e agilidade da produção atendendo aos requisitos do mercado 

(PARDAL et al., 2011).  

Este trabalho tem como principal objetivo, a investigação das atribuições da 

produção enxuta e suas contribuições para uma gestão sustentável, destacando sua 

importância na redução e eliminação de estoques, falhas e perdas em um sistema de 
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produção enfatizando as questões ambientais como requisitos essenciais de uma gestão 

comprometida e sustentável. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Fez-se o uso da revisão bibliográfica, para melhor investigar e compreender 

termos e conceitos a respeito do tema. A base teórica do qual discorre este resumo, partiu 

da leitura de artigos publicados em anais, revistas entre outros. 

A estrutura deste resumo parte da investigação e leitura dos temas: produção 

enxuta, gestão e sustentabilidade, para uma maior compreensão e aproximação a fim de 

explanar e citar autores de pesquisas já publicados condizentes com as ideias questionadas 

e evidenciadas neste trabalho. 

A revisão bibliográfica, de acordo com Gil (2011), é o método de pesquisa do qual 

se investiga de forma racional e sistêmica, a resposta para o problema a ser encontrado. 

Reforçando essa ideia, sustenta Garcia (2015), que esse tipo de pesquisa proporciona ao 

pesquisador uma visão mais ampla da problemática permitindo ao mesmo, a busca por 

respostas em livros, artigos, revistas, teses, dissertações e sites da internet. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa buscou apresentar de forma sistêmica conceitos e definições da 

produção enxuta voltadas para uma gestão mais sustentável. O uso desse sistema traz 

muitos benefícios para as organizações, principalmente para aquelas que pretendem 

continuar no mercado. 

A produção enxuta é um sistema que otimiza todo o processo de uma produção, 

evitando a existência de um grande número de falhas e, estrategicamente a redução de 

desperdícios. As empresas que utilizarem esse sistema terão resultados positivos. 

A Figura 1 apresenta os benefícios que uma organização adquiri, quando em seu 

processo de produção, utiliza a PE como ferramenta de otimização. Como se observa, 

esse sistema engloba várias atividades permitindo a redução de perdas e desperdícios de 

materiais na produção de um produto, ou serviço contribuindo para uma gestão 

inovadora e sustentável. 
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Figura 1. Benefícios da Produção Enxuta 

Fonte: Os autores (2019). 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O uso da produção enxuta em sistema de produção reduz custos, desperdícios de 

materiais, tempos ociosos, esperas e estoques, otimizando todo o processo de uma 

produção, pois é um sistema que traz melhorias e desempenho para uma organização. 

Nesse processo, existe o aproveitamento máximo dos materiais, uma vez que esse 

sistema só possibilita a produção de um determinado produto, ou serviço quando somente 

solicitado, não permitindo perdas, excesso de produção e formação de estoques, 

contribuindo para a redução de desperdícios e para uma gestão empresarial mais 

comprometida com as questões ambientais. 

Para as organizações que pretendem se manter estáveis no mercado, que é cada 

vez desafiador e competitivo, a inserção da produção enxuta para a otimização da 

produção se torna viável. Se tratando da redução de perdas a fim de tornar uma gestão 

mais sustentável, tem-se a necessidade do uso desse sistema, pois reduzir custos é o que 

muitas empresas têm buscado diante dessa categoria, principalmente quando se trata de 

uma gestão empresarial sem comprometer o meio ambiente. 

Desse modo, pode-se entender a importância da PE para as organizações que 

quando adotada como modelo de produção, tende a proporcionar resultados satisfatórios, 

já que esse sistema evita certos gargalos em seus processos. Sob o ponto de vista 

ambiental, a produção enxuta contribui de forma significativa com o meio ambiente 

almejando resultados positivos, garantindo espaço no mercado e corrobando para uma 

gestão satisfatória e sustentável. 
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