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Resumo: Este artigo apresenta a aplicação dos conceitos da filosofia “Just in Time” em 
ambientes administrativos, precisamente na área da saúde, com o objetivo de reduzir o Lead 
Time, custos operacionais e desperdícios gerados com estoque na preparação e distribuição 
dos materiais consignados no centro cirúrgico do Hospital de Clínicas da Unicamp tendo 
como piloto os equipamentos ortopédicos (placas, parafusos e pinos). A metodologia da 
pesquisa consisti no mapeamento da cadeia de valor, e no envolvimento dos funcionários 
para o entendimento da filosofia proposta e aplicação dos pressupostos gerados pela equipe 
de melhoria composta por funcionários da Central de Materiais Esterilizados (CME) e 
Almoxarifado de Materiais Consignados (AMC).  Os resultados são compilados e analisados 
pelas métricas lean definidas através dos custos operacionais, redução dos tempos de ciclo e 
lead time. Para tanto, torna-se necessário o envolvimento dos clientes e fornecedores da 
central de materiais e o comprometimento do gerente da área, com o objetivo de traçar as 
melhorias desejadas, e intervir em todo o fluxo do processo, controlando as etapas da 
implementação. Como conclusão, observa-se ganhos substanciais com a aplicação da 
filosofia JIT, refletindo diretamente na melhoria do atendimento nos procedimentos 
cirúrgicos ortopédicos realizados pelo HC. 
Palavra Chave: Just in Tim; Lean Administrativo; Qualidade em Serviço.  

1.  Introdução 
Historicamente, a aplicação da filosofia Just in Time (JIT) no chão de fábrica remonta 

da década de 60 na indústria automobilística, principalmente na Toyota Motors Company, 
sendo aos poucos os conceitos difundidos e os princípios da filosofia se consolidando e 
transferidos para outros segmentos industriais. A partir da década de 80, esta filosofia passou 
a receber melhor atenção dos estudiosos da área de gerenciamento da produção tornando-se 
portanto universalizada e implantada com sucesso nas indústrias nos países ocidentais.   

Atualmente os conceitos da filosofia JIT, recebem especial atenção em livros, periódicos e 
revistas especializadas em gerenciamento da produção relatando casos de sucesso na redução 
drástica nos níveis médios de estoque. A difusão desta filosofia no meio administrativo pode 
criar alguns vieses na gestão do fluxo dos processos empresariais que venham dar maior 
competitividade da empresa diante de seus concorrentes. 

 

2. O conceito Just in Time: filosofia e pressuposto 

Para a Toyota, o JIT é um método racional de fabricar produtos pela completa eliminação 
de elementos desnecessários na produção, com o objetivo de reduzir os custos com 
desperdícios.  Slack (2002) destaca que o JIT significa produzir bens e serviços exatamente no 
momento em que são necessários, não antes para se tornarem em estoque, e não depois para 
que seus clientes não tenham que esperar.  

O que se percebe nesta filosofia é a adoção de procedimentos eficazes capazes de produzir 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
2

ao menor custo possível, elevando desta maneira o nível de competitividade da empresa, 
portanto, a filosofia JIT pode ser entendido como uma estratégia de competição 
interorganizacional. 

Wanke (2004), enfatiza que a filosofia Just in Time originalmente é concebida como 
produção enxuta, o que significa puxar a produção somente no tempo estritamente necessário. 
Internamente, as organizações buscam a introdução desta filosofia nos processos empresariais 
internos no desenvolvimento da produção de serviços que venham satisfazer as necessidades 
de seus clientes. Para tanto, precisam entender e se comprometer com a adoção de princípios 
radicais quanto aos comportamentos de todos os seus colaboradores. 

De acordo com Barbosa e Sacomano (2000), o Just in Time está baseado em um forte 
comprometimento da força de trabalho, engajada e motivada na resolução de problemas e no 
aprimoramento continuo do desempenho, em todos os níveis da organização. Entende-se 
então, que a filosofia JIT remove o paradigma cultural interno à organização e que sua 
implementação com sucesso depende do comprometimento de todos com os resultados e 
metas traçadas pela alta administração da empresa, fundamentada nos princípios da filosofia 
JIT.   

A filosofia e pressuposto do Just in Time podem ser apresentados e desmembrados em 
técnicas específicas de implementação desta ferramenta nas áreas administrativas com maior 
possibilidade de sucesso. A Tabela 1 apresenta a filosofia e os pressupostos do Just in Time a 
serem tratados e entendidos pela célula de Compras de Materiais Consignados (CMC) do HC 
para implementação desta ferramenta na área em estudo.  

          TABELA 1- Descrição da filosofia e pressuposto do Just in Time 

FILOSOFIA PRESSUPOSTO 

Satisfazer as necessidades dos 
clientes. 

Clientes satisfeitos, implica eficiência da 
célula de Materiais Consignados 

Eliminar desperdícios. Eliminar desperdício melhora 
desempenho da CMC 

Melhorar continuamente. Implementar os conceitos JIT na cultura 
da CMC garante melhorias incrementais

Envolver totalmente as pessoas. O envolvimento gera maior  
compromisso com os resultados na CMC

Organização e Visibilidade. Processos padronizados e estrutura 
horizontalizada, gera maior controle da 

produção 
 Adaptado de Tubino (2000 

Então, a correlação da filosofia com os pressupostos JIT deve ser perfeitamente 
entendida e ajustada pela Central de Materiais como todo, uma vez que, para cada forma de 
implementar uma mudança no processo de negócio do hospital com adoção da filosofia JIT, 
uma gama de soluções diferente são apresentadas e o tratamento de cada uma, deve receber 
atenção especial para o sucesso da implementação. 

Como se pode observar pelos pressupostos apresentados, a implementação da filosofia 
JIT em áreas administrativas requer uma mudança na cultura organizacional da empresa, uma 
vez que, toda a visão dos processos empresariais difere dos processos de transformação de 
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insumos em produtos tangíveis, utilizados pelas indústrias manufatureiras. A seção a seguir 
traça um paralelo entre cultura organizacional e o Just in Time.  

 

3. Cultura Organizacional baseada na filosofia Just in Time 
Os valores, com as crenças compartilhadas, as normas, os símbolos e os rituais 

constituem os elementos da cultura de uma sociedade ou empresa (Tamayo, 1999). Desta 
forma a cultura organizacional consiste de elementos compartilhados que constituem os 
padrões para perceber, pensar, agir e comunicar. Cabe aos diretores e gerentes transmitirem 
aos seus membros, através de diversos mecanismos, esses elementos compartilhados. 

Forte exigências universais, constituem a fonte e estrutura dos valores organizacionais 
a medida que o individuo e os grupos bem como as organizações encontram nesta exigência a 
necessidade de satisfazê-la como forma de garantir a sua sobrevivência no mundo 
globalizado. Segundo Tamayo (1999), toda organização enfrenta três problemas relacionados 
com a cultura organizacional: 1) A relação entre o individuo e o grupo. 2) A necessidade de 
elaborar uma estrutura e 3) A relação da organização com o meio ambiente natural e social. 

Do ponto de vista da produção, estes conceitos aparecem de forma explicita à 
organização, porém, são perfeitamente aplicáveis quando da necessidade  de implementação 
dos conceitos JIT em sua área administrativa. Yoshimoto (1992), define a cultura 
organizacional baseada no Just in Time como o conjunto de padrões de comportamento, 
crenças e outros valores espirituais que caracterizam a empresa. Enfatiza ainda, que o seu 
desenvolvimento é lento, feito mediante as experiências comuns ocorridas entre pessoas que 
trabalham na empresa. Portanto, o estudo do aspecto cultural no seio da organização  é de 
vital importância para que a filosofia  Just in Time se perpetue quando de sua implementação 
nas áreas administrativas da empresa, uma vez que, ela vem de encontro a essas crenças 
existentes nestas áreas. 

A quebra de paradigmas culturais é o passo decisivo para o sucesso de implementação 
desta filosofia muito utilizada em outros ambientes. Neste sentido, cabe a média gerência a 
utilização de conjuntos ideológicos, utilizando-se de palestras, treinamentos etc., para que a 
filosofia e pressuposto sejam disseminados com foco na motivação e integração dos 
funcionários nas atividades de redução de estoques,  perda zero e melhoria contínua da área 
administrativas.    

 

4.  Proposta de metodologia de migração JIT 
Este trabalho presume que o processo de transformação cultural dentro da 

organização, deva caminhar paralelo a implementação JIT uma vez que,  a garantia de sucesso 
deste sistema de gestão dos processos internos caracteriza-se pela necessidade de um grande 
envolvimento de todos com gestão participativa e respeito às necessidades e expectativas das 
pessoas que compõem o corpo administrativo e gerencial da empresa. 

Diante desta necessidade, a alta gerência deve propiciar uma atmosfera positiva para o 
comprometimento das pessoas e explicitar a necessidade de engajamento como meta principal 
para o sucesso da implementação  do Just in Time. É preciso que haja transparência nos 
objetivos a serem atingidos e nas metas a serem seguidas. 

Como proposta metodológica de implementação desta filosofia,  baseia-se primeiro na 
formação do conhecimento e desenvolvimento de estratégias; segundo contemplar os aspectos 
de estruturação e administração e por último na execução passo a passo de um projeto-piloto, 
consolidando então, a filosofia JIT como cultura interna aos processos administrativos. 

Toda a sustentação da migração deste conceito JIT, está formalmente ligado aos 
conjuntos instrumental e ideológico, onde o primeiro trabalha com técnicas, procedimentos e 
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filosofias, enquanto que o segundo utiliza a capacitação técnica  para disseminar os 
pressupostos e filosofias.   

A máxima eficiência organizacional baseada nesta migração, é obtida mediante o 
verdadeiro comprometimento da alta gerência da empresa num quadro de gestão de pessoas 
que garanta a disseminação de processos educacionais altamente eficazes. Portanto, a questão 
da liderança organizacional, exige dos líderes, disposição para treinamento contínuo de todos 
os seus subordinados, encorajar sua equipe para pensar e agir de forma pró-ativa e 
comprometer-se com o projeto de melhoria continua. Obseva-se, entretanto, que os líderes 
devem ter bastante habilidades gerenciais capazes de contribuir para o sucesso desta 
implementação, associados ainda a cultura da empresa, ao pensamento sistêmico com foco na 
melhoria e a adequada política interna de gestão do conhecimento como pontos decisivos ao 
sucesso do JIT dentro do ambiente interno da organização. 

As implicações, para a empresa que deseja migrar os conceitos JIT para dentro de suas 
áreas administrativas, devem ser tratadas conforme o tipo, tamanho e porte da empresa. 
Assim, a análise da estrutura e da cultura organizacional deve ser contemplada no 
desenvolvimento do planejamento estratégico para a implementação, uma vez que os 
pressupostos desta filosofia geram um custo de implementação (treinamento, aquisição de 
novos equipamentos, etc..), que precisam ser fortemente discutido pela empresa antes mesmos 
de qualquer decisão de implementá-la. Para Heckert e Francischini (1998), a implantação da 
filosofia JIT, requer uma grande flexibilidade na programação da linha de produção e, acima 
de tudo, uma ótima sincronia de trabalho entres as partes. Daí a necessidade do conhecimento 
do fluxo de valor e do layout organizacional 

O entendimento do fluxo de valor é imprescindível para o desenvolvimento da 
filosofia JIT e o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) é a ferramenta ideal para o 
conhecimento do objeto em estudo. Para Rother e Shook (1999), o MFV ajuda a enxergar e 
entender o fluxo de materiais e informações na medida em que o produto segue o fluxo de 
valor. 

Por outro lado, o rearranjo do layout é de grande importância, porém, dependendo do 
porte da empresa muitas vezes torna-se inviável o espaço físico existente, requerendo a 
disponibilização de outras áreas, entretanto, esta implicação deve ser tratada por todos os 
seguimentos da organização de forma a encontrar uma solução que contemple o projeto de 
implementação das melhorias com baixo custo de transformação, que pode implicar numa 
barreira ao projeto JIT. 

Portanto, a migração do conceito JIT é perfeitamente aplicável em áreas administrativas, 
porém alguns cuidados devem ser tomados pela empresa relativos a participação de todos os 
envolvidos no processo de mudança, para que haja um sistema humano-comportamental que 
garanta o sucesso do projeto, através da quebra de paradigmas culturais muito forte nestas 
áreas.   

 

5. Resultados e análises 
O ambiente de estudo apresenta as seguintes características: a célula de materiais 

consignados atende diretamente ao centro cirúrgico que realiza, em média, 60 cirurgias 
ortopédicas por mês, utiliza aproximadamente 50 placas e parafusos por cirurgia. Ocupa um 
funcionário – por cirurgia - para apanhar as placas no Almoxarifado de materiais consignados. 
Os materiais são solicitados diretamente para o setor de contas e convênios que avalia e 
encaminha os pedidos para a célula de compras de materiais consignados, este setor então 
emite autorização de fornecimento ao fornecedor que por sua vez, faz a entrega do material e 
emite nota fiscal, ao contas e convênios, para pagamento.  

O processo em estudo descrito no Mapa de Estado Atual, Figura 1,  apresenta os 
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seguintes elementos de trabalho: o cirurgião solicita ao setor de contas e convênio o material 
para o procedimento cirúrgico, contas e convênio preenche formulário e encaminha a célula 
de compras de materiais consignados que faz cotação e emite autorização de fornecimento ao 
ganhador de pedido, o fornecedor faz entrega do material na CME e AMC, a CME recebe as 
caixas de ferramental do fornecedor, lava, esteriliza e separa as placas individualmente. O 
instrumental e os parafusos são lavados e esterelizados permanecendo no CME, as placas são 
encaminhadas para o AMC que codificam e armazenam e ficam esperando solicitação. O 
cirurgião ortopédico na hora do procedimento cirúrgico solicita o material, e um funcionário 
vai até a AMC e retira o material necessário, com isto ele gasta em movimento e espera 13 
min.  O lead time neste processo é de 5,0 dias com um tempo de ciclo total de 215 min. 

Analisando o Mapa do Estado Atual, observa-se um lead time elevado considerando 
que os procedimentos cirúrgicos precisam de atendimento Just in time, ou seja, o paciente não 
pode esperar os movimentos desnecessários, as paradas cirúrgicas, etc.. O tempo de ciclo 
também é bastante considerável não respondendo com eficiência aos clientes. Da mesma 
forma, o tempo de ciclo no processo de lavagem e esterilização na  Central de Materiais 
Esterilizados (CME) é elevado em função da esterilização individual das peças utilizadas o 
que aumenta o tempo de fluxo de reposição dos materiais no Almoxarifado de Materiais 
Consignados (AMC), consequentemente causando uma espera no atendimento no centro 
cirúrgico.   

FIGURA 1 – Mapa do Estado Atual 

Através de reuniões de kaizen, vários mapas, foram desenvolvidos chegando ao mapa 
do estado futuro, Figura 2. Neste novo mapa foram envolvidos, no processo de melhoria, 
todos os funcionários, clientes e fornecedores de materiais ortopédicos, o que facilitou a 
aplicação dos conceitos JIT e gerando os seguintes resultados: a célula de Compras de 
Materiais Consignados através de licitação classificou um único fornecedor para materiais 
ortopédicos. Neste momento definiu-se que a Central de Materiais Esterilizados receberia 
diariamente kit com todo o ferramental necessário para o procedimento cirúrgico, 
armazenados em buffers, sendo entregues em dois períodos sinalizados pelo Almoxarifado de 
Materiais Consignados. Estando pronto o kit pela CME, no momento do procedimento 
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cirúrgico um funcionário dentro do centro cirúrgico apanha o kit completo (placas, parafusos 
e pinos) e entrega ao cirurgião. 

Após o processo de contratação do fornecedor, os elementos de trabalho do novo mapa 
é descrito da seguinte forma: o fornecedor entrega na CME um kit com o intrumental 
necesário para o procedimento cirúrgico, o CME lava e esteriliza o instrumental e aguarda 
solicitação do centro cirúrgico, que o retira na hora da cirurgia, o centro cirúrgico sinaliza ao 
CME que por sua vez informa ao AMC a necessidade de reposição. 

Neste novo mapa observa-se que o lead time foi reduzido para 1,5 dias e o tempo de 
ciclo caiu para 141 minutos. Estes resultados são oriundos de uma série de reuniões de kaizen 
para estudar o fluxo de informação. O tempo de ciclo foi reduzido em função do processo de 
esterilização, que deixou de ser unitário, passando a ser por kit de 10 peças e no centro 
cirúrgico a redução foi devido o funcionário não ter que dar muitas idas-e-vindas ao AMC 
para pegar peças individuais, uma vez, que é fornecido o kit com todas as peças necessárias 
para a cirurgia. 

FIGURA 2 – Mapa do Estado Futuro  

Avaliando as métricas traçadas no planejamento estratégico para implementação da 
filosofia JIT, obeserva-se redução no lead time na orfem de 70%, resultado alcançado pela 
eliminação dos desperdícios como movimentos desnecessários, esperas causadas na entrega 
dos fornecedores, falha no processo devido má especificação do material solicitado entre 
outros. O tempo de ciclo com 66% reduziu em função da melhoria da operacionalização dos 
processos de lavagem e esterilização que passaram a ser realizados por lotes maiores, 
facilitando o manuseio e eliminando o desperdício causado pela duplicidade de atividade ao 
repassar para o almoxarifado que teria que embalar e armazenar os matriais após esterilização. 
Quando avaliado os custos operacionais, em que foi considerado - o tempo de movimentação 
do funcionário dentro do centro cirúrgico, do funcionário do almoxarifado de materiais 
consignados, retrabalho (lavagem, esterilização e embalagem) devido devolução por falha na 
especificação entre outras variáveis - chega-se a redução de 65%. Esta redução está associado 
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ao novo fluxo do processo em que eliminou a movimentação do funcionário, falha devido a 
especificação dos materiais, e eliminação do estoque deste material no AMC.  

Todos estes fatores resultaram nos ganhos mostrados abaixo A Tabela 3 apresenta os 
ganhos alcançados pela célula de compras de Materiais Consignados com a adoção da 
filosofia JIT no centro cirúrgico do Hospital de Clínicas da UNICAMP. 

               TABELA 3 – Resultados encontrados com aplicação JIT 

ATIVIDADES ANTES DEPOIS REDUÇÃO 

Lead Time 5,0 dias 1,5 dias 70,00% 

Tempo de Ciclo 215 min 141 min 66,00% 

Custo Oper./mês R$ 38.421,00 R$ 13.447,35 65,00% 
 

O número de reuniões de kaizens foi importante para a definição dos elementos de trabalho e 
para a redução das métricas estudadas. O supermercado foi a opção necessária para controlar 
as peças utilizadas na programação da produção dos processos anteriores aos procedimentos 
cirúrgicos.   

 

6. Conclusão 
A migração dos conceitos da filosofia Just in Time, para as áreas administrativas, 

considerando os aspectos culturais da empresa, não se consolida como uma mudança drástica 
a medida que sua implementação seja realizada de forma gradual. Dentro desta ótica 
gerencial, observa-se na literatura existente que esta é perfeitamente aplicável neste contexto, 
para tanto, a estrutura organizacional precisa ser flexibilizada e horizontalizada de tal forma 
que as tomadas de decisão, para o fluxo do processo, sejam gerenciadas pelos donos dos 
processos com poderes delegados através de auto-gerenciamento de suas atividades e com 
visão sistêmica e holística do processo, constituindo uma harmoniosa integração de toda a 
cadeia produtiva.  

Ainda assim, é preciso gerenciar todo um processo de mudança cultural que envolve 
anos de conhecimento anteriores nos gerenciamentos das atividades internas à organização, 
paradigma este, que reforça a resistência por parte de funcionários mais antigos às mudanças 
necessárias para o sucesso do projeto. 

Porém, a resposta a esta resistência é colhida após a implementação do JIT, através de 
ganhos visíveis não só pela empresa mais também pelos clientes e fornecedores do HC, 
ganhos estes que vão desde a redução de custos pela eliminação de estoques e redução dos 
custos operacionais com eliminação total dos desperdícios. 

 Em relação a qualidade, o JIT evita que os problemas fluam ao longo do fluxo do 
processo, aumentando ainda, a flexibilidade e velocidade na resposta para os procedimentos 
dirúrgicos. A confiabilidade das entregas também é percebida através do sistema de 
manutenção e flexibilidade das atividades dos funcionários. 

Por fim, com os resultados conquistados, a célula de compras de materiais 
consignados prentende aplicar os conhecimentos da filosofia JIT para outras famílias 
materiais consignados como cateter, marca-passo entre outras.  
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