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Resumo 
 O presente trabalho aborda a importância do Planejamento e Controle da Produção -
PCP para as empresas de pequeno porte. As melhorias no PCP foram aplicadas a uma 
empresa de embalagens plásticas, utilizando-se a  abordagem dos cinco passos da Teoria das 
Restrições - TOC, demonstrando-se as características do processo da empresa e, a 
metodologia de aplicação, respeitando-se as limitações da mesma. Os resultados obtidos 
demonstraram significativo aumento das entregas no prazo, redução nos tempos de setup e 
aumentos na produção. 
Palavras Chave: Teoria das Restrições, Gestão no processo produtivo , PCP. 
 
 
1. Introdução 

A globalização faz com que as empresas instaladas no país possam contar com 
potencial de mercado mais amplo para seus bens e serviços, mas, também cria a necessidade 
de aprimoramento das operações das empresas de um modo geral em especial na atividade  
industrial. E, na tentativa de reverter esta realidade a seu favor, cresce o movimento das 
indústrias nacionais no sentido de aprimorar suas operações. Cada vez mais é dada ênfase em 
qualidade e produtividade objetivando reduzir os custos, atender as necessidades dos 
consumidores e fazer frente à concorrência.  
 Estas constantes necessidades de aprimoramento podem ser vistas sob o ponto de vista 
das questões estratégicas ou das questões tático-operacionais. No caso das estratégicas, são 
atacados os problemas de reestruturação da empresa como um todo e, no caso das questões 
tático-operacionais atacam-se os problemas de qualidade, Engenharia Industrial, PCP, etc. 
 As questões tático-operacionais no presente trabalho se restringirão ao PCP da 
empresa analisada, mais precisamente aos problemas de seqüênciamento, de forma que o 
fluxo de produção seja otimizado. E, para que estas questões possam ser convenientemente 
discutidas é preciso que se utilize uma abordagem consistente, buscando a otimização do 
mesmo, de forma que as datas de entrega sejam respeitadas e as produtividades aumentadas, 
obtendo resultados satisfatórios tanto para os clientes como para funcionários e sócios da 
empresa e, para atingir estes objetivos, optou-se pela aplicação dos cinco passos da TOC. 

O PCP caracteriza-se pela sua complexidade em termos do processo de decisões por  
manter relações com as funções vitais da empresa e operar com os recursos de informações 
transformando-os em uma seqüência de operações na empresa. A gerência da produção, nas 
pequenas e médias indústrias, é tão importante como em qualquer outra, face as grandes 
perdas e desperdícios ocorridos quando atividades de planejamento e controle são mal 
executadas ou negligenciadas. Esses controles podem ser simplificados de acordo com o 
processo produtivo de cada empresa, o que nem sempre está relacionado com o tamanho da 
empresa, mas sim, com a complexidade encontrada nas diversas etapas do processo de cada 
uma delas (SACOMANO, 1983). 

Para atingir seus objetivos, as empresas da área plástica vêm fazendo cada vez mais 
investimentos em tecnologia de máquinas e na especialização da mão-de-obra, para aproveitar 
ao máximo o tempo dos seus equipamentos. Para obter maior eficiência, deve-se dar ênfase à 
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programação da produção, reduzindo paradas desnecessárias e setups, perdas de produção e, 
automaticamente, de pedidos, reduzindo custos, aumentando a lucratividade e a satisfação dos 
clientes. 

O setor de transformação de resinas plásticas, caracteriza-se na maioria, por trabalhar 
com produção sob encomenda, na medida em que seus produtos são geralmente 
personalizados para cada cliente. Também é característica do setor apresentar altos tempos de 
setup, o que dificulta os trabalhos em pequenos lotes, impondo aos clientes a pedidos 
mínimos de cada produto.  

Um PCP eficiente assume grande importância devido às características acima citadas, 
onde ocorre um ganho de tempo significativo a partir de uma programação confiável com um 
seqüênciamento correto de produção. Torna-se importante ainda fazer com que as vendas 
ocorram de acordo com o ritmo do equipamento gargalo. Uma boa gestão nesses aspectos é 
vital para que a empresa possa obter vantagem competitiva.  

No que tange a correta gestão na restrição da empresa, os princípios da TOC, bem 
como os indicadores necessários para medir seus resultados podem ser utilizados. Neste 
contexto, considera-se que a meta da empresa é ganhar dinheiro através das vendas, 
produzindo-se somente os produtos que serão vendidos. A lógica da TOC foi considerada 
muito eficiente para o PCP em função de a mesma considerar o seqüênciamento da produção, 
o que possibilita o aumento do tempo disponível no gargalo da empresa, melhorando assim a 
rentabilidade, pois é possível fabricar mais com os mesmos recursos. 

Segundo Goldratt (1988), criador da TOC, para a definição do desempenho de 
qualquer sistema, é necessário que se tenham indicadores que meçam efetivamente os seus 
resultados e, os índices normalmente utilizados pelos sistemas de contabilidade de custo, não 
estão aliados com os objetivos da empresa e, portanto, podem levar a decisões equivocadas. 
Com a finalidade de construir um novo conjunto de indicadores, Goldratt questiona o objetivo 
da organização. Sua conclusão é de que a meta da empresa é realizar dinheiro através das 
vendas. Desta forma, a simples produção não é a meta da empresa, mas somente a produção 
de produtos que serão vendidos.  

 
 2. Procedimentos metodológicos 

Além de levantamentos bibliográficos em publicações especializadas, buscou-se 
informações junto as empresas do setor plástico, no que tange as ferramentas utilizadas no 
processo produtivo e os resultados proporcionados por estas. Definiu-se então uma empresa 
alvo para aplicação prática da teoria proposta. Detalhou-se todo o processo produtivo desta no 
sentido de identificar as necessidades da mesma. 

O caso em estudo foi analisado frente aos métodos escolhidos definindo-se o que 
melhor se aplicava ao mesmo. Seqüencialmente, o método foi aplicado na empresa e os 
resultados obtidos foram tabulados e analisados. 

A escolha da TOC deve-se a mesma possuir a abordagem Tambor, Pulmão e Corda -
TPC e esta apresentar a potencialidade de melhorar o seqüênciamento da produção e ter 
aplicabilidade imediata na empresa em estudo em função desta ainda não possuir um sistema 
de informações totalmente integrado, tendo-se que implantar um método de seqüênciamento, 
inicialmente, de forma manual, ocorrendo assim uma melhora no processo de imediato. 

A abordagem sugerida para a empresa em estudo foi a de buscar uma agilização em 
seus processos administrativos, aperfeiçoando e implantando um sistema que possibilitasse 
reduzir seus gastos e desperdícios, com o objetivo de aumentar a qualidade, aprimorando seus 
produtos, aumentando a produtividade e satisfazendo seus clientes. Ou seja, a programação da 
produção a partir dos gargalos, utilizando os princípios da manufatura sincronizada proposta 
por Goldratt (1991). 
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3. Resultados Obtidos 
 

3.1. Caracterização da empresa 
A empresa analisada possui os seguintes processos: Preparo da matéria-prima, 

Extrusão, Impressão, Laminação, Rebobinadeira, Corte e Solda, Reciclagem de aparas, 
Embalagem e Expedição. 
 A capacidade de extrusão da empresa é de 500 toneladas/mês e, o de impressão em 
torno de 164 toneladas/mês (sendo que deste total 80% é impresso em uma das impressoras – 
a de 6 cores), evidenciando grande tempo perdido nos setups. Cabe ressaltar que nem todos os 
produtos extrusados necessitam ser impressos posteriormente, pois, muitos produtos são 
solicitados pelos clientes apenas extrusados e posteriormente cortados e soldados. 
 A empresa destaca-se na fabricação de embalagens flexíveis com impressão utilizando 
o sistema de flexografia que é assim chamado por sua matriz ser de clichês de sairel, ser 
flexível e reproduzir, como no processo tipográfico, as áreas de grafismo em alto relevo. 
 A análise do processo produtivo evidenciou ainda um conhecimento  detalhado do 
produto acabado e os roteiros de produção, bem como as estruturas dos produtos, não 
havendo, porém,  um planejamento de capacidade confiável, posto por posto, com os tempos 
corretos e uma seqüência de produção com um sistema de programação que otimizasse o 
processo. Quanto as entregas, em torno de 60% estavam sendo feitas dentro do prazo e 40% 
delas estavam sendo feitas com média de 4 dias de atraso, o que era muito representativo para 
possíveis perdas de mercado.  
 Observou-se ainda que a quantidade de aparas no processo chegava a 10% e que o 
tempo de setup na impressão era em torno de 4 horas, podendo variar de acordo com as 
especificações de cada produto e do tempo necessário para ajuste, o qual também varia de 
acordo com estes. As constantes reprogramações faziam com que fossem feitos mais setups 
do que o necessário, podendo chegar a 2 setups por semana, feitos sem necessidade, sem 
contar as perdas pela falta de um seqüênciamento dos pedidos de forma a ganhar-se tempo 
nas trocas de ferramentas. 
 Nas mudanças de layout dos produtos, observou-se o desperdício de tempo nos testes 
dos mesmos, uma vez que, a máquina era preparada para imprimir este produto e o cliente ia à 
empresa para aprová-lo. No entanto, o mesmo atrasava-se e, enquanto isso, a máquina ficava 
parada esperando esta aprovação por seu setup ser muito demorado e ter que ser feito 
antecipadamente. A média de tempo desperdiçado neste sentido chegava a 5 horas por semana 
quando ocorriam alterações de produtos. Em média uma vez por mês ocorria falta de 
materiais necessários para a produção na restrição da empresa, tendo a mesma que parar para 
aguardar materiais da etapa anterior. Esta parada nunca chegou a ser superior a 2 horas. 
 As reprogramações feitas por falhas na equipe de vendas e falta de uma melhor 
programação por parte dos clientes vinham diminuindo consideravelmente. Ocorriam em 
torno de 3 novos pedidos que não estavam programados por semana, o que nem sempre podia 
ser administrado sem ocorrerem perdas para a empresa e para outros clientes. 

 
3.2. Amenização  aos problemas identificados 

A abordagem proposta fundamenta-se na utilização da manufatura sincronizada 
sugerida por GOLDRATT (1991), a qual objetiva: reduzir os gastos e desperdícios, aumentar 
a qualidade, aprimorar os produtos, aumentar a produtividade e satisfazer os clientes da 
empresa em questão. Estas ações na empresa deram-se de acordo com os cinco passos de 
focalização da TOC: 

- Passo 1:  Sempre haverá uma restrição que estará impedindo o aumento dos ganhos 
e, a forma mais adequada que encontrou-se para identificação deste recurso na empresa foi 
por meio do método de carga máquina onde foram avaliados os tempos necessários para cada 
produto em cada máquina. Posteriormente, considerou-se a capacidade disponível de cada um 
dos diferentes processos. Para o processo de extrusão utilizou-se 5 equipamentos, em quanto a 
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que para a impressão utilizou-se apenas um equipamento em função dos pedidos analisados 
necessitarem ser processados em uma máquina de 6 cores e a empresa possuir apenas uma. 
Quanto aos equipamentos das outras etapas utilizou-se a capacidade disponível de 1 
equipamento para laminação, 2 para rebobinação e 5 para corte e solda, em função dos 
produtos citados utilizarem soldas laterais e 1 dos equipamentos fazer apenas soldas dorsais 
das embalagens. Estas informações permitiram comparar-se a necessidade de tempo dos 
produtos em alguns períodos com a capacidade disponível dos processos da empresa.  

Após a realização de um estudo minucioso de cada um dos equipamentos, observou-se 
que no setor de impressão a capacidade necessária para que todos os pedidos fossem 
atendidos dentro do prazo e para poder-se atender a pedidos de novos clientes deveria ser 
maior que a capacidade real disponível, principalmente em função de este equipamento 
acarretar muita perda de produção em função do seu alto tempo de setup, o que reporta ao 
passo 2 da Teoria das Restrições. 

Passo 2: O conhecimento da margem do produto e o tempo que o mesmo ocupa no 
gargalo da empresa é fundamental para uma melhor análise dos pedidos da empresa e sua 
alocação à produção. A Tabela 1 demonstra a margem de alguns produtos, seu tempo no 
gargalo e a margem horária fornecida pelo gargalo. 

 
Tabela 1 – Cálculo da margem horária do gargalo 

PROD MARGEM PROD. UNIT. 
(preço - despesas variáveis) 

TEMPO NO 
GARGALO 

MARGEM HORÁRIA DO GARGALO 
((hora/tempo) x margem prod. = $/hora) 

1 R$ 0,163 0,063 minutos 60 min / 0,063 min * 0,163  = R$ 155,23 h 
2 R$ 0,225 0,096 minutos 60 min / 0,096 min * 0,225  = R$ 140,62 h 
3 R$ 0,243 0,061 minutos 60 min / 0,061 min * 0,243  = R$ 239,01 h 
4 R$ 0,228 0,121 minutos 60 min / 0,121 min * 0,228 = R$ 113,05 h 
5 R$ 0,249 0,093 minutos 60 min / 0,093 min * 0,249 = R$ 160,64 h 
6 R$ 0,242 0,084 minutos 60 min / 0,084 min * 0,242  = R$ 172,85 h 

 
A Tabela 1 demonstra que nem sempre, os produtos que ocupam o maior tempo no 

gargalo são os que fornecem uma margem horária melhor, observa-se que o produto que 
menos tempo ocupa no gargalo é o que está fornecendo a melhor margem horária. É de suma 
importância que a empresa também analise este fato, pois, na hora de ter que dar prioridade a 
alguns pedidos, esta análise é fundamental para que se escolha os pedidos que menos tempo 
ocupem na restrição e, além disso, forneçam a melhor margem. A escolha do melhor mix de 
produtos também poderá ser feita através da margem horária fornecida pela restrição. Nem 
sempre se poderão escolher os produtos que forneçam a melhor margem horária. No entanto, 
deve-se tentar fabricar os pedidos de acordo com que se perca menos tempo na restrição e 
assim elevando a margem horária de alguns produtos que isoladamente não teriam a melhor 
margem, isto é, melhorando o seqüênciamento da produção.  

Cabe mencionar que após o programador saber qual será o tempo necessário para o 
processamento de um pedido este deverá levar em consideração a seqüência em que o mesmo 
será processado, pois, esta fará com que os tempos de setup variem muito ou sejam nulos. 

Sugeriu-se a exploração do gargalo ao máximo envolvendo principalmente a redução 
dos tempos perdidos e do número de setups. O seqüênciamento das ordens de produção 
passou a ser ordenando de forma que os pedidos iguais passassem a ser feitos um após o 
outro, reduzindo-se assim setups em duplicidade sem necessidade.  

Inicialmente a empresa organizou os pedidos de tal forma que as datas de entrega 
fossem mantidas para, posteriormente, poder organizar os novos pedidos de acordo com a 
redução das perdas de tempos no gargalo. 

Os problemas que ocorriam na impressão e não estavam programados como no caso 
da investigação de falhas de qualidade e espera por bobinas da etapa anterior foram evitadas 
apenas com uma programação e um controle mais acurados da etapa anterior. Cabe ressaltar 
que, inicialmente, foi feita uma análise empírica para garantir os prazos de entrega. 



XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004 
 

ENEGEP 2004 ABEPRO 191 

Passou-se a estudar todas as possibilidades de aumentar a produção da restrição e 
concluiu-se que a remoção dos cilindros onde eram colados os clichês era muito demorada, 
levando em torno de 1 hora e 30 minutos. Sendo assim, se houvesse uma parceria com os 
clientes e estes não mudassem seus pedidos, sem pelo menos 15 dias de antecedência, a 
empresa poderia seqüenciar os pedidos, de forma que fossem respeitados os prazos de 
entrega, e, mesmo assim, agregasse todos os pedidos que utilizassem o mesmo tipo de 
cilindro, para que o clichê fosse colado na máquina apenas uma vez, sem ter que ser removido 
a cada novo pedido. 
 Após a observação do tipo de cilindro que era utilizado em cada pedido passou-se a 
observar as cores de tintas, seqüênciando os pedidos com o mesmo tipo de cilindro e que 
necessitassem da troca mínima de cores em relação ao que foi anteriormente processado. 
Quando um produto é processado na máquina impressora, este utilizará uma determinada 
quantidade de cores de tintas para que o layout da impressão fique de acordo com as 
especificações dos clientes. O programador passou a determinar a seqüência de forma que os 
produtos que tivessem maior quantidade possível de cores iguais ao anteriormente processado 
ficassem em seguida, reduzindo-se assim o tempo de setup em função de não haver troca de 
algumas cores e, eliminando a limpeza das canaletas das cores que permanecerão. 

A máquina gargalo também passou a receber os materiais por ela utilizados com um 
certo período de antecedência (Pulmão) para que os materiais sempre estivessem disponíveis 
no tempo certo em que a mesma tivesse que processá-los.  

Outro cuidado que a empresa passou a tomar em relação ao resequênciamento da 
produção é que quando pedidos fossem reprogramados não ocorressem atrasos nas outras 
entregas. Quando uma reprogramação fosse feita e em função disto algum pedido tivesse que 
ser atrasado, então uma nova programação aconteceria para corrigir esse problema. 

  Passo 3: Como a restrição determina o resultado global do sistema, o passo seguinte é 
fazer com que os outros equipamentos trabalhem no ritmo da restrição do sistema. 

 Na empresa analisada não houve grandes problemas em fazer com que todos os outros 
equipamentos trabalhassem no ritmo da restrição em função da mesma estar na segunda etapa 
do processo. Neste caso, optou-se em programar a restrição e posteriormente fazer a 
programação do primeiro processo, eliminando assim os problemas com o recebimento dos 
pedidos pela restrição. 

 O Pulmão de Tempo na frente do gargalo, onde a matéria prima é programada para ser 
liberada, passou a acontecer 2 dias antes do que realmente seria necessário. A escolha de 2 
dias para o Pulmão foi designada pela gerência de produção da empresa, suficiente para o 
início da implantação do trabalho, minimizando os riscos de paradas no gargalo. O mesmo 
deverá ser reduzido de acordo com o aumento da confiabilidade dos dados coletados pela 
empresa e a segurança proporcionada no decorrer dos acontecimentos. 

É importante que a empresa faça uma comparação entre o Pulmão planejado e o 
Pulmão real, indicando as faltas causadas por interrupções no fluxo, podendo-se tomar ações 
corretivas quando necessário. 

Uma vez que seja localizado e quantificado os pontos de melhorias, o próximo passo 
consiste em atenuar esses problemas. Ações fora destes recursos serão melhorias localizadas 
e, possivelmente, acarretarão em resultado irrelevante do ponto-de-vista global (GOLDRATT, 
1991). 

Passo 4: Após a utilização dos 3 primeiro passos da TOC, a empresa passa a ter a 
necessidade de elevar a capacidade da restrição do sistema. No caso da empresa em questão, o 
gargalo da empresa é interno e optou-se por aumentar a capacidade de produção dos gargalos 
através de algumas medidas: 
• A empresa passou a fazer um trabalho de conscientização dos funcionários para que o 

gargalo não parasse nunca e para que os mesmos façam trocas no horário de almoço e que 
nas trocas de turnos o equipamento não pare sob hipótese alguma; 
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• Foram utilizadas algumas técnicas do método da Troca Rápida de Ferramentas (TRF), 
utilizando-se a separação dos setups internos e externos que é fundamental para 
posteriormente converter-se setup interno em externo e economizar-se tempo de máquina 
parada. Foi realizado um estudo para reduzirem-se os tempos de setup padronizando 
operações e, adotou-se a utilização de mais um funcionário que é deslocado para o local 
nos momentos de preparação da restrição. Após a redução dos tempos de setup continuou-
se necessitando aumentar a capacidade da restrição do sistema e então se optou pela 
aquisição de uma nova máquina Impressora. Nada foi feito porém, em relação à 
eliminação dos ajustes, em função de o equipamento necessário para fazê-los fora da 
máquina necessitar de um investimento muito alto. Sendo assim, a empresa optou por não 
adquiri-lo, além do que, o mesmo eliminaria em média 30 minutos no setup e este tempo 
não eliminaria a necessidade da compra de uma nova máquina; 

• Quanto à melhora dos tempos de processamento por unidade produzida, nada foi feito em 
função do equipamento gargalo depender de fatores como clima e umidade para poder 
rodar mais rápido.  

• Na alimentação da máquina, foi proposta uma pequena melhora treinando-se melhor os 
funcionários que executam esta operação para que se padronizasse a colocação das 
bobinas; 

• O gargalo na empresa em estudo já não processa produtos defeituosos do processo 
anterior; 

• As manutenções do equipamento gargalo passaram a ser feitas de forma preventiva e 
sempre que possível com o equipamento em funcionamento ou no momento do setup.  

 Para a aplicação das propostas, inicialmente, optou-se pelas ações que demandavam 
menos tempo para serem executadas e requeriam menores recursos financeiros para 
posteriormente passar-se para as soluções mais complexas. 

Passou-se então a basear as datas de entregas dos pedidos no potencial do gargalo 
devido à empresa trabalhar somente sob encomendas. O mercado, neste caso, não pode ser 
considerado um gargalo por absorver toda a produção da empresa. A partir da impressão, os 
materiais passaram a ser empurrados até o final do processo.  

Passo 5: Com a aquisição da nova Impressora, a empresa passará a ter seu gargalo 
modificado. Em função do mercado de embalagens mudar constantemente seus produtos, está 
surgindo uma nova restrição dentro da empresa no último processo em função da empresa só 
ter uma máquina que faz corte e solda dorsal das embalagens. Para solucionar este problema  
foi sugerido que se reinicie com o primeiro passo da TOC, não permitindo que a inércia tome 
conta do sistema. 

 
3.3. Considerações acerca dos resultados 

A implantação da TOC na empresa foi entendida como benéfica pela grande maioria 
dos diretores, chefes e funcionários. Isto ocorreu, principalmente, devido ao aumento na 
produção da restrição e, todos estarem cientes desta necessidade. Inicialmente observaram-se 
algumas resistências, porém, uma vez tendo sido totalmente explicado o método e fazendo-se 
com que os principais envolvidos estudassem o assunto e expusessem suas idéias de como se 
poderia fazê-lo funcionar dentro da empresa o andamento da implantação passou a aumentar 
seu ritmo e todos passaram a envolver-se cada vez mais. 
 Através das melhorias implantadas, decorreram resultados positivos como as entregas 
no prazo, que eram de 60% e passaram a ser feitas 90% dentro do prazo estabelecido pelos 
clientes.  

O tempo de setup na impressão, que era de 4 horas, alcançou 2,30 horas em função das 
reprogramações ocorrerem agora esporadicamente, podendo-se ganhar tempo nas trocas de 
ferramentas previamente programadas. Os pedidos iguais, agora  podem ser processados na 
seqüência ganhando-se 4 horas para cada caso. Ganhou-se ainda em torno de 15 minutos em 
função da eliminação na troca da algumas cores de tintas. 
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No decorrer do trabalho a empresa conseguiu aumentar sua produção em média 7% 
sem aumentar seus custos fixos e seu quadro de funcionários. Cabe ressaltar que este aumento 
refere-se ao aumento das horas disponíveis na restrição.  
 Os materiais que eventualmente faltavam pela falha de uma programação da extrusão 
para a restrição não mais ocorreram devido a programação do gargalo ser feita antes da 
programação da primeira etapa do processo e, dos tempos de cada produto processado serem 
mais confiáveis, porém, ainda não totalmente satisfatórios. 
 A empresa encaminha-se para a obtenção de um melhor detalhamento de todo o seu 
processo produtivo. No entanto, por ser uma empresa de pequeno porte, ainda não possui 
softwares sofisticados para um melhor gerenciamento do sistema e para facilitar a 
administração de todos esses dados, podendo beneficiar-se ainda mais. O seqüênciamento da 
produção ainda está sendo feito manualmente. 

 As melhorias promovidas motivaram todos na empresa, colocando-os no caminho da 
conscientização de que a cada dia é necessário dar mais um passo rumo a vantagem 
competitiva. Observou-se que os Ganhos obtidos tiveram uma grande representatividade para 
à empresa podendo assim validar a aplicação do método. 
 
4. Conclusões 

Inicialmente convém mencionar-se a importante observação de FLEURY (1988: 129) 
ao afirmar que “a idéia de modernização significa basicamente a mudança dos padrões 
burocráticos de organização (segmentação, departamentalização, especialização) para um 
modelo sistêmico que integre as diferentes funções da empresa, desde a análise de mercados 
até a distribuição e assistência técnica, por meio de um fluxo de atividades, materiais e 
informações contínuas e confiáveis para a produção de produtos em constante 
aperfeiçoamento”. O autor refere-se a necessidade de se operar com sistemas integrados, tanto 
de informações, quanto de desempenho de funções, como condição de se atingir os propósitos 
de modernização, requeridos pelas indústrias, sem os quais as possibilidades de permanência 
num mercado sofisticado e altamente competitivo ficam reduzidas ao mínimo. 

A TOC para a empresa analisada mostrou-se perfeitamente adaptável, identificando a 
restrição do sistema pelo método carga máquina e, posteriormente, confirmando-se com 
experimentação prática na rotina da organização. Explorou-se o gargalo com o intuito de 
aumentar o ganho da empresa o que de fato ocorreu. Os recursos não-restritivos foram 
subordinados ao gargalo, trabalhando no mesmo ritmo, o que causou uma redução dos 
inventários em processo.  

Com as melhorias proporcionadas pela implantação da TOC a empresa pode ter 
certeza da necessidade de adquirir um novo equipamento no processo de impressão. 

A TOC mostrou-se muito eficaz na empresa analisada, permitindo uma redução nos 
estoques em processo em função da criação do Pulmão de Tempo na restrição e os outros 
processos puxando a produção. O método também permitiu a visualização dos problemas que 
estavam escondidos pelos altos estoques como: falhas de qualidade que antes levariam muito 
mais tempo para serem detectadas. 

Observando-se cuidadosamente o pulmão que foi criado diante do gargalo pode-se 
saber muito sobre as flutuações que ocorreram na fábrica e no mercado e, saber com precisão 
quais são os melhoramentos necessários. 

GOLDRATT(1991) afirma que “quando os pulmões diminuem, como eles contém a 
maioria do inventário do estoque em processo, a vantagem competitiva da fábrica aumenta. 
Os lead-times, a despesa operacional e o investimento em inventário diminuem, enquanto a 
qualidade, o desempenho do prazo de entrega e a velocidade da introdução de produtos 
melhorados aumentam”. 

Os resultados obtidos em um tempo relativamente curto foram consideráveis. No 
entanto, sabe-se que um melhoramento local de desempenho apenas não basta, é necessário 
um processo contínuo e intermitente de melhoramento. 
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