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O toyotismo ou a “japonização” da teoria do processo de trabalho, aponta fundamentalmente 
para a flexibilização da produção. As características correlatas apontadas pelos estudiosos 
seriam:  

- Renovação constante e acelerada de modelos e novos produtos (Inovação de produto);  

- Inovações organizacionais, como just in time e kanban (Inovação de processo);  

- Funcionários multifuncionais com possibilidade de rotação de funções e trabalho em equipe 
(Inovação de mão-de-obra);  

- Subcontratação entre grandes e pequenas empresas (Inovação de parceria).  

No seu conjunto, estas características formatam mais um modelo de “tipo ideal”, em 
contraposição aquele outro taylorista-fordista. Como tal existe a tendência a idealizar esta 
matriz do sistema asiático como antagônica e substancialmente diferente da matriz produtiva 
clássica. Na verdade, alguns destes princípios toyotistas são a extensão do modelo fordista, 
que complementam e aprimoram muito mais o sistema ocidental do que o transformam ou 
negam objetivamente.  

A ferramenta Just In Time - JIT não nega a padronização e mesmo a sincronização. É evidente 
que o grande objetivo desta modelagem do processo de trabalho com relação a estoques 
intermediários, é a de determinar a quantidade de insumos que devem estar em cada fase do 
processo produtivo, “no momento certo”, para suprir uma produção “quantificada 
previamente”. Esta quantidade de peças ou partes de produção, produtos intermediários, deve 
ser sempre o menor possível e se encontrar em condições de integração no produto final no 
tempo certo de sua necessidade.  

O just in time é a resposta ao paradigma produtivo de massa: “só é possível produzir 
eficientemente com o uso prolongado das máquinas e fabricação de grandes lotes, o que exige 
grandes estoques intermediários de material e produtos primários”.  

Conseguindo produzir em lotes menores (não em quantidades finais menores); reduzindo os 
estoques intermediários e contando com insumos “perfeitos” (o que remete à questão da 
qualidade), evidentemente que aumenta o rendimento do processo sem custos adicionais em 
retrabalho, e com maior grau de flexibilização na reprogramação para a confecção de novos 
modelos, porquanto, tanto estoques intermediários como de produto acabado são 
infinitamente menores. Até a descontinuidade de um produto ou modelo pode ser processada 
de forma relativamente rápida.  

No fordismo, de forma geral, a introdução de um novo modelo e/ou produto novo gera muita 
anarquia em toda a cadeia produtiva, uma vez que o estoque existente, semi-acabado ou final, 
gera sempre pressão sobre os novos lançamentos, havendo a necessidade de “desová-los”.  

Essa anarquia se estende de uma ponta à outra, dos varejistas aos fornecedores de materiais 
e insumos, passando pelos fabricantes e pelos atacadistas, uma vez que o processo produtivo 
empurra a produção para o mercado, ao invés de produzir de acordo com as suas demandas 
efetivas a cada momento. Assim, quando um lançamento se aproxima existe uma corrida para 
se esvaziar os estoques em toda a cadeia, aonde se vinha fornecendo, fabricando e estocando 
de acordo com um planejamento voltado para a produção de grandes lotes.  



No sistema japonês, o just in time parte do consumo real do mercado e produz em pequenos 
lotes, o que, evidentemente, agiliza, barateia e evita o desperdício acumulado e concretizado 
nos grandes estoques.  

A grande eficiência desse sistema é a produção planejada em pequenos lotes a partir do 
acompanhamento amiúde e constante do mercado, uma visão sistêmica que parte das reais 
necessidades dos consumidores e distribui estas necessidades ao longo da cadeia produtiva de 
forma detalhada, comedida, organizando o tempo de produção pelas pequenas quantidades 
necessárias ao processo, em cada etapa do processo, desconhecendo quase a separação entre 
os vários agentes da cadeia, e requisitando a qualidade necessária em cada detalhe e para 
cada agente do processo.  

O just in time não é, assim, apenas uma resposta ao paradigma dos grandes lotes e uso 
contínuo e intensivo das forças produtivas, mas a excelência em padronização, sincronização, 
concentração, formalização da indústria de massa, para milhares de grandes e pequenas 
empresas interconectadas numa rede muito dependente e relacionada. Produzir em pequenos 
lotes para dar conta da anarquia da produção fordista do mercado de massa, não é produzir 
pouco, mas produzir aos poucos.  

Na verdade, isto exige muito mais eficiência no planejamento, principalmente se pensarmos na 
cadeia de “subcontratação” existente, a máxima qualidade em “tempos e métodos”, e, desta 
feita, não reverte os dogmas fundamentais da produção em massa do fordismo, mas apenas 
os modos convencionais de operacionalizá-la de forma mais eficiente e efetiva.  

A própria ‘subcontratação”, apontada como característica da produção flexível no sistema 
japonês, ou toyotismo, não é uma novidade nem patrimônio exclusivo deste sistema. Apenas, 
com a eficiência em organizar e planejar dentro de um sistema único grandes e pequenas 
empresas sentem-se mais “à vontade” para se ajudarem mutuamente, e assim, acabam 
estabelecendo estratégias complementares, estabelecendo padrões de qualidade comuns.  

Excelência em padronização, sincronização, concentração, formalização da indústria de massa, 
para milhares de grandes e pequenas empresas interconectadas numa rede muito dependente 
e relacionada.  
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