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Resumo  

O processo de melhoria contínua idealizado na Teoria das Restrições permite que os 
recursos produtivos cujas capacidades representam uma restrição ao sistema sejam 
identificados e explorados de tal forma que a empresa consiga melhorar seus resultados, 
diminuindo custos de investimento, reduzindo prazos de entrega e aumentando suas vendas, 
gerando conseqüentemente um ganho financeiro para empresa. Esta abordagem torna-se 
cada vez mais necessária uma vez que, em uma economia onde a competitividade é acirrada 
e onde as exigências são crescentes, as empresas dependem de sua capacidade de 
incorporação de novas tecnologias de produtos, processos e serviços para criar vantagens 
competitivas que sustentem sua existência. 
Neste estudo será apresentada a análise de uma aplicação da Teoria das Restrições em uma 
empresa que, embora aparentemente não tenha gargalos em sua linha produtiva, vê-se 
impelida a analisar seu processo sob a ótica da teoria ora abordada como forma de reduzir 
seus gastos e melhorar seus resultados globais. 
Palavras chave: Gargalo, construção civil, Teoria das Restrições. 
 
 
1. Introdução 
O aumento da complexidade das cadeias e das redes de produção associada à evolução dos 
padrões de consumo da sociedade mundial têm exigido, ao longo das últimas décadas, uma 
profunda alteração nos mecanismos tradicionais de gestão organizacional, dando espaço para 
o surgimento de novas, ou renovadas, teorias e ferramentas.  

A exigência por novas teorias se mostra presente nos mais diferentes espaços organizacionais, 
envolvendo discussões quanto a novos produtos e processos produtivos, novas estratégias e 
diferenciais competitivos, novos modelos de relacionamento e marketing e, de maneira 
inevitável, novas formas de arranjos produtivos e de gestão da produção. 

O presente artigo busca apresentar um estudo de caso em que se procurou aplicar uma dessas 
teorias, surgidas ao final do século passado, conhecida como Teoria das Restrições, ou TOC 
(Theory of Constraints). A Teoria das Restrições, concebida por Eliyahu Goldratt ao final da 
década de 80 e consolidada a partir da publicação do livro A META (Goldratt, 1984), revela-
se como uma dessas teorias que buscam apresentar soluções para os evidentes problemas 
enfrentados pelos sistemas tradicionais de gestão da produção quando confrontados com 
situações de grande diversidade de produtos e de fortes incertezas quanto à demanda real, 
características marcantes da grande maioria dos mercados atuais. 

Por ter sido concebida há pouco tempo, se comparada a outros mecanismos de gestão da 
produção, é importante que a Teoria das Restrições seja aplicada nas mais diversas situações 
reais e que os resultados de tais aplicações sejam analisados e discutidos amplamente, 
possibilitando uma análise mais apurada quanto às suas vantagens e desvantagens, quanto aos 
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limites de sua aplicabilidade e, ainda, quanto às necessidades de aprimoramentos nas técnicas 
propostas. É nesse sentido que se justifica a relevância do presente artigo. 

 

2. Metodologia Adotada 
A Teoria das Restrições desenvolvida por Goldratt e objeto de análise deste trabalho parte do 
pressuposto que o somatório dos ótimos locais não garante o ótimo global. A plena utilização 
de todos os recursos, conforme vinha sendo aceito em unanimidade, acabava gerando diversos 
problemas, ou seja, maximizar todos os recursos não garantia a maximização do ganho da 
empresa; não garantia seu retorno financeiro. (GOLDRATT, 1989; UMBLE e SRIKHANT; 
1990; STEIN, 1997). 

O principal diferencial da Teoria das Restrições em relação às demais teorias existentes está 
no fato de que as ações de gestão devem ser concentradas no gerenciamento do recurso de 
menor capacidade, na restrição do sistema. A atuação sobre os demais recursos somente deve 
ocorrer quando necessário ao bom desempenho da restrição.  

Segundo Cox III & Spencer (2002:28) “O Gerenciamento de restrições é uma nova 
abordagem que planeja e controla a produção e venda de produtos e serviços. Esta abordagem 
reconhece o poderoso papel que a restrição (o recurso limitante) desempenha na determinação 
da saída do sistema de produção como um todo. Através do conhecimento e da compreensão 
dos aspectos envolvidos com o gerenciamento das restrições, os gerentes podem perceber 
melhorias imediatas no resultado de suas organizações e, através de uma abordagem 
focalizada de aprimoramento contínuo, podem planejar para suprir também as necessidades 
futuras”. 

Em uma linha de produção certamente existirão recursos com capacidades produtivas 
diferenciadas; denominamos recurso gargalo aquele cuja capacidade de produção é menor ou 
igual à demanda por ele existente. Enquanto os recursos não gargalo são definidos como 
sendo aqueles cuja capacidade é maior que a demanda por eles existente (UMBLE & 
SRIKANTH, 1990). 

Segundo Umble & Srikanth (1990), restrição é qualquer elemento que impede que o sistema 
atinja sua meta de ganhar mais dinheiro agora e no futuro. Assim, percebemos que o conceito 
de restrição é amplo e não se restringe aos recursos produtivos como máquinas ou homens. 
Restrição é toda e qualquer limitação da quantidade que poderia ser produzida caso houvesse 
uma maior capacidade de um dado recurso. 

Sempre haverá uma restrição esteja ela na linha analisada ou no mercado. Caso o mercado 
seja a restrição, a empresa deve analisar uma série de possíveis causas para a falta de 
demanda. Por exemplo, a entrega de produtos não conformes gera insatisfações e perdas de 
pedidos potenciais; a entrega dos produtos fora do prazo determinado, seja por adiantamento 
ou atraso, pode gerar a incidência de multas ou fazer com que o cliente tenha que se previnir 
aumentando seus níveis de estoque e, conseqüentemente, seus custos; a oferta de pouca 
variedade de produtos pode limitar as vendas totais nos casos em que os clientes concentrem 
suas compras em fornecedores capazes de fornecer um portfólio mais completo de produtos 
como ocorre, por exemplo, no setor de bebidas.  

Quando a restrição do sistema encontra-se na linha produtiva ela será igual ao recurso gargalo 
de menor capacidade. No âmbito deste trabalho, partiremos do pressuposto que a restrição, 
recurso que limita o ganho total do sistema, encontra-se dentro da linha produtiva coincidindo 
assim com o recurso gargalo. Desta forma, os termos: gargalo e restrição serão utilizados 
como sinônimos, embora saibamos que tratam-se de conceitos distintos. 
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Denominamos recursos com restrição de capacidade (RRCs) aqueles que embora apresentem 
capacidade nominal maior que a do gargalo podem tornar-se, quando mal gerenciados, 
recursos críticos. Os RRC’s surgem, dentre outros fatores, em função do seqüenciamento 
definido para as ordens de produção e por isso a preocupação com o gerenciamento desses 
recursos deve ser tão importante quanto a preocupação com a restrição em si e é também 
pensando neles que o sistema deve ser planejado. 

 

4. Processo de Otimização Contínua 
Assumindo como pressuposto que em todo sistema existe pelo menos uma restrição, a Teoria 
das Restrições propõe 5 passos  para criar um processo de otimização contínua: 1) Identificar 
a restrição; 2) Explorar a Restrição; 3) Subordinar os demais recursos à restrição; 4) Elevar a 
restrição; 5) Retornar ao passo 1. (COX III e SPENCER, 2002) 

Deve-se destacar que esses 5 passos representam o ciclo completo de intervenção. Porém, ao 
aplicar-se a TOC tem-se, na verdade 2 ciclos: um de intervenção e melhoria e outro de 
programação de produção. O primeiro ciclo engloba todos os 5 passos e é realizado de forma 
completa em intervalos maiores de tempo pois envolve alterações cognitivas (p. ex. com a 
identificação de uma nova restrição) e investimentos (vinculados à elevação da capacidade). 
O segundo ciclo, por sua vez, passa a ocorrer no dia a dia, ao longo dos ciclos de programação 
e controle de produção. Uma vez identificada a restrição, é necessário que as programações de 
produção determinadas a partir dela sejam observadas de forma a atender os pedidos 
existentes. Esses 2 ciclos são ilustrados na figura a seguir: 

Figura 1 – Os ciclos da TOC 

 

Conforme Guerreiro (1996: 21): No primeiro passo, “devem ser identificadas as restrições 
existentes no sistema. Todo sistema deve ter pelo menos uma restrição, mas, por outro lado, 
normalmente terá um número muito pequeno de restrições”. Vale ressaltar que a análise e 
aplicação desse primeiro passo devem ser baseadas em estudos efetivos, e não em premissas 
pré-concebidas de capacidades produtivas, uma vez que a capacidade real de um dado recurso 
pode ser muito distinta da sua capacidade nominal, o que mascararia a restrição. 

O segundo passo do processo de otimização contínua propõe que sejam realizadas tarefas que 
visem maximizar a utilização da restrição, ou seja, visem fazer com que a restrição seja 
utilizada durante todo o tempo disponível. Segundo Cox & Spencer (2002: 72): “por 
definição, a restrição limita o desempenho do sistema produtivo. Portanto, ela não possui 
capacidade para processar todos os produtos. A sugestão é assegurar que a restrição esteja 
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ocupada com os produtos certos para que o lucro seja maximizado”.  

O terceiro passo propõe que a utilização de todos os recursos esteja subordinada à do recurso 
crítico a fim de não comprometer a utilização deste último, prejudicando a obtenção do lucro 
máximo. 

Segundo Guerreiro (1996: 22) “Nesta etapa fica estabelecido o que fazer com os demais 
recursos não-restrição. Assim, subordinar qualquer outro evento à decisão anterior significa 
que todos os demais recursos não restritivos devem ser utilizados na medida exata demandada 
pela forma empregada de exploração das restrições”. 

Caso o recurso crítico opere em plena capacidade, não processando nem produzindo material 
defeituoso, e todos os demais recursos estejam subordinados a ele, e ainda assim o gargalo 
tenha capacidade inferior à demanda, torna-se necessário elevar a restrição do sistema. Desta 
forma, o quarto passo prega o aumento da capacidade do recurso crítico seja através da 
compra de novos equipamentos ou mudanças tecnológicas, desenvolvimento de processos ou 
mesmo matérias-primas alternativas. 

Percebe-se, no entanto, que ao se aumentar a capacidade do gargalo, outro recurso, 
anteriormente não gargalo, poderá se tornar uma nova restrição. Isto é fato uma vez que 
sempre haverá restrições no sistema, de outra forma, a produção tenderia a crescer 
indefinidamente e, com isso, o lucro seria infinito (na verdade, seria limitado por restrições 
externas à planta). 

Uma vez que as capacidades produtivas foram alteradas, a premissa inicial pode deixar de ser 
válida. Desta forma, devemos rever todo o sistema a fim de identificarmos a nova restrição, e 
com isso aplicarmos novamente os passos ora apresentados. Assim garante-se que melhorias 
contínuas estejam sempre sendo realizadas, impedindo que a inércia tome conta do sistema, e 
acabe sendo, a própria restrição. (GOLDRATT, 1992) 

 

5. Lógica Tambor-Pulmão-Corda – TPC 
A Teoria das Restrições propõe a programação da produção através da lógica Tambor-
Pulmão-Corda, também conhecida como TPC. Esta lógica é baseada nos passos descritos 
anteriormente e permite sincronizar a produção através do balanceamento do fluxo produtivo 
e não da capacidade individual de cada recurso, eis que a soma dos ótimos locais não garante 
o ótimo global.(GOLDRATT, 1989) 

O primeiro passo do processo de otimização consiste em identificar a restrição do sistema, 
cuja programação será denominada de Tambor. Como o próprio nome sugere trata-se do 
recurso que dita o ritmo da produção; sua batida determina o passo de todos os demais 
recursos. (UMBLE & SRIKANTH, 1997) 

Tambor é, portanto, a programação de atividades do recurso crítico, ou seja, a lista de tarefas 
que deverá ser executada no recurso restritivo de acordo com o total de demanda de trabalho a 
ser nele processado, com o objetivo final de atingir o maior fluxo. A melhor seqüência de 
tarefas é determinada levando-se em conta a data dos pedidos dos clientes. Caso a empresa 
não possua uma restrição interna, o tambor será a própria demanda do mercado. 

A TOC faz menção a um fator de imprevisibilidade, que são, na realidade, eventos aleatórios 
e flutuações estatísticas que podem causar interrupções no sistema a qualquer momento. 
Como forma de minimizar o impacto decorrentes desses impactos a TOC propõe a criação de 
estoques de segurança, denominados pulmões. 

Conforme Goldratt (1989: 116) “Uma observação cuidadosa dos pulmões pode nos dizer 
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muito sobre as flutuações inevitáveis na nossa fábrica e no seu mercado. O entendimento de 
como gerenciar adequadamente os pulmões de investimento pode melhorar a nossa posição 
imediata na vantagem competitiva, já que a maioria do nosso investimento está nos pulmões, 
e servir para localizar, com precisão, os melhoramentos mais necessários para ressaltá-la 
ainda mais”. 

Com os pulmões devidamente criados, passa-se ao terceiro passo da otimização, que consiste 
em subordinar os outros recursos à batida do tambor. Para isto utiliza-se o mecanismo da 
corda, uma entidade lógica que liga as operações de liberação de matéria-prima aos pulmões.  

Conforme Prado (2000:163) “O comprimento da corda representa, assim, o total de estoque 
em processo permitido e tem papel essencial para garantir um fluxo mais estável e um ganho 
igual ou próximo ao inicialmente projetado”. 

 

6. Estudo de Caso 
Criada em 2000, a fábrica ora analisada atua no ramo de construção a seco, produzindo 
chapas de gesso acartonado que são compostas por um miolo de gesso e aditivos, envolto por 
cartão especial.. Seus produtos são fabricados tanto para reposição de estoque, o que lhe 
permite entrega imediata, quanto contra-pedido. Possui variada gama de produtos, resultantes 
da combinação de fatores como 3 tipos de chapas, 6 tipos de bordas além de espessura, 
largura e comprimento de acordo com a preferência do cliente. A empresa em análise é 
composta de sete unidades produtivas. Abaixo faremos um breve relato do processo produtivo 
(TAFFAREL e AGUIAR, 2004). 

O gesso bruto é extraído das minas e é transportado por caminhões até a fábrica em análise. A 
gipsita segue para um britador, que a quebra em tamanhos menores a fim de aumentar a 
superfície de contato. Segue, então, para o moinho calcinador, que a moerá e a desidratará 
gerando o gesso estuque. O gesso estuque é resfriado e segue para um silo, de onde segue em 
direção à estação de preparação, na qual 10% do gesso estuque é misturado com aditivos 
enquanto os 90% restantes seguem por uma outra esteira dosadoura.  

O gesso separado sem aditivos é misturado ao gesso aditivado; estes serão, finalmente, 
misturados com água e polpa de jornal, formando uma pasta viscosa, que endurecerá dentro 
de 3 a 4 minutos. A pasta é lançada em um processo de laminação contínua entre duas folhas 
de cartão formando chapas. Após o processo de laminação, a pasta, agora unida ao cartão, 
passa a formar a chapa de gesso acartonado. Entretanto, é necessário de 3 a 4 minutos para 
que a pasta endureça. O tempo requerido para a pasta endurecer é percorrido em uma esteira 
denominada esteira de cura. As chapas de gesso são cortadas por duas tesouras, em seguida 
alteram o lado de contato com a estrutura mecânica e seguem para um outro mecanismo 
denominado “spliter” responsável pela colocação de um par de chapas em cada um dos oito 
andares de prateleiras que mais a frente formarão o forno de secagem. Uma vez que os 8 
andares estejam completamente preenchidos as chapas são novamente aceleradas a fim de 
entrarem em uma estrutura muito semelhante a um flow rack de 16 metros de comprimento 
localizado na entrada do secador.  

Os andares do flow rack são composto de roletes independentes, o que permite acelerar ou 
desacelerar as chapas conforme seja necessário. As chapas são aceleradas até que encostem 
umas nas outras voltando a formar duas tiras de chapas de gesso, já que são inseridas duas por 
andar, como se não tivessem sido cortadas. As chapas são encaminhadas para um processo de 
secagem. A secagem é feita em um secador multinível que atinge temperaturas de 
aproximadamente 500ºC. O processo de secagem é contínuo e as chapas são processadas a 
medida que vão caminhando ao longo do secador. As chapas, ao saírem do secador, seguem 
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em direção a um outro dispositivo que as posiciona duas a duas de forma que os cartões 
frontais fiquem virados para dentro, daí prosseguem para o corte final no qual é dado um 
melhor acabamento às bordas.  

Identificação da restrição – A empresa opera com apenas 45% da capacidade produtiva 
nominal da fábrica. Isto representa, no cenário atual, um turno de produção em todos os dias 
úteis do mês acrescido de um segundo turno em apenas 8 dias. Vale ressaltar que a quantidade 
de dias nos quais irá operar em dois turnos varia conforme a demanda. 

Diante da realidade na qual a empresa analisada se encontra, pode-se afirmar que o mercado é 
a grande restrição do sistema. Isto porque, caso a empresa tivesse demandas adicionais seria 
capaz de atendê-las sem maiores problemas. Poder-se-íamos percorrer os cinco passos a fim 
de explorar, subordinar e elevar sua demanda, a restrição. Porém, como o mercado no qual se 
encontra inserida (mercado da construção civil) é extremamente volátil e segue a tendência de 
crescimento, estabilização ou queda do próprio país, acrescido do fato de que para aumentar 
sua carteira de clientes é necessário que ganhe a concorrência na comercialização de seus 
produtos em grandes obras, considerou-se, para efeito do presente estudo, que ações de 
intervenção nesse mercado trariam poucos resultados efetivos.  

Partindo-se do pressuposto que a empresa não consegue alterar o mercado no qual atua, a 
análise recai sobre as práticas atualmente utilizadas. A necessidade de operar em mais de um 
turno, quando há aumento da demanda, permite concluir que a capacidade produtiva em um 
único turno encontra-se no seu limite. Se fosse possível maximizar a utilização do turno seria 
possível reduzir os gastos com horas-extras fazendo com que a empresa melhora-se seus 
resultados. Assim, procurou-se analisar a linha em apenas 1 turno de forma que a restrição se 
encontre dentro do sistema e, ao se percorrer os cinco passos encontrar-se-ía alternativas de 
aumento de ganho diferentes da utilização de um segundo turno. 

O secador é o recurso de menor capacidade produtiva, e como a presente análise está baseada 
em um único turno, pode-se afirmar que o secador é um recurso gargalo já que sua capacidade 
produtiva é inferior à demandada. Este também pode ser classificado como restrição do 
sistema, diante das premissas adotadas, já que impede que a empresa aumente seu ganho.  

Elevar a restrição - Uma vez identificado o recurso crítico da linha produtiva, a Teoria das 
Restrições propõe que devemos maximizar sua utilização. Com isso, é de suma importância 
que o secador não deixe de operar por nenhum instante sequer. A empresa contabiliza toda a 
quantidade rejeitada na etapa de corte final, o que representou 0,9% em 2003. Vale ressaltar 
que trata-se de toda a quantidade refugada neste recurso, entrando nos cálculos chapas e 
material refugado devido aos acertos realizados nas bordas. O que de fato foi refugado em 
chapas na etapa de corte final representou 0,3% da produção anual de 2003.  

Uma forma de se explorar a restrição consiste no gerenciamento do pulmão hoje representado 
pelo mecanismo de flow rack. As chapas de gesso podem ser estocadas por um período de 
tempo sem que haja prejuízo à qualidade do produto, no entanto vale ressaltar que não podem 
ser movimentadas ou palletizadas uma vez que ainda não estão completamente secas. O 
pulmão contido no flow rack é de apenas 3 minutos. Este pulmão contudo deveria ser capaz 
de absorver o pior setup da linha a fim de que não se produzisse tempo ocioso no recurso 
crítico, gerando perdas irreversíveis ao ganho da empresa.  

Como o objetivo desta etapa consiste em explorar a restrição de forma a tentar produzir o 
equivalente à produção de um segundo turno verificamos que embora as ações ora descritas 
sejam válidas de forma a minimizar as perdas no gargalo, estas não são suficientes para 
atender a expectativa de produção necessária à eliminação do segundo turno.  
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Suborninar os demais recursos – O passo seguinte da análise ocorre através da 
subordinação de todos os recursos ao secador. Como não há perda de qualidade do produto no 
caso de uma espera de 13 horas e 30 minutos após a tesoura é relevante a criação de um 
pulmão de 6 minutos para abastecimento do secador no turno do dia seguinte, dado que é o 
tempo requerido para reabastecimento das chapas no referido equipamento. 

A linha da empresa possui dois silos. O primeiro localiza-se entre o britador e o calcinador, 
enquanto o segundo localiza-se entre o resfriador e o dosador. A capacidade deste segundo 
silo é de 240 toneladas de gesso estuque, o que representa 16 horas de produção. Na hipótese 
de termos somente 1 turno por dia, a empresa poderia adotar a prática de rodar o calcinador a 
cada 13 horas, ficando com um estoque de segurança de 3 horas, maior tempo de parada de 
máquina acrescido do tempo de preparação necessário.Com isso observamos que os demais 
recursos localizados antes do calcinador/resfriador não necessitam ter estoques, uma vez que 
o estoque do calcinador já é suficiente para conter as variações que porventura possam 
ocorrer. Com isso o estoque localizado após o britador perde o sentido. 

É pertinente também a discussão quanto ao número de dias de estoque de produto acabado. 
Verificamos que atualmente este é de 10 dias para os produtos considerados padrão. No 
entanto, como a linha tem uma capacidade de resposta quase imediata, ou na pior das 
hipóteses de 24 horas, pode-se reduzir o estoque de produto acabado para cerca de 4 dias de 
produção e, ainda, assim, assegurar suficiente proteção para atendimento ao mercado dentro 
dos prazos desejados.  

Elevar a restrição - Como as etapas anteriores não foram suficientes para aumentar o número 
de chapas produzidas a fim de reduzir o número de turnos, torna-se necessário a aplicação do 
4º passo. Nesta etapa do processo de otimização cabe uma análise dos custos de adoção de um 
novo turno, com pagamento de horas extras e aumento do consumo de energia elétrica no 
horário de pico versus aumento do ganho. Já que a empresa opera em apenas 1 turno, mas 
quando a demanda supera a capacidade produtiva neste turno, adota-se um novo turno como 
medida; atualmente esta proporção está na ordem de 8 dias de produção com 2 turnos para 14 
dias em apenas 1 turno, considerando um mês de 22 dias úteis, conforme dito anteriormente. 

Diante dos resultados obtidos chega-se a conclusão que, neste momento, ainda não é 
vantajoso para a empresa adquirir um novo secador tendo em vista que o investimento 
demandado equivaleria a mais de 4 anos de produção em dois turnos. 
Dados:

Produção atual* 500.000 m²/mês Produção 133.333 m²/mês
Produção/dia** 16.667 m²/dia Secador 24 zonas

Lead Time necessário 30 min
Calcinação 17 Kwh/ton estuque Distância a ser percorrida 60 metros
Chapas 0,44 Kwh/m² chapa Velocidade do Secador 2 m/min
Valor da Energia fora do horário de pico 0,12 R$/Kwh Aumento de 1 zona 2,5 m
Valor da Energia no horário de pico 1,20 R$/Kwh Nova Velocidade 2,08 m/min

Produção com aumento velocidade 1.000 m/mês
Calcinação 27 m³/ton estuque 1.200 m²/mês
Chapas 0,33 m³/m² chapa Quantidade a ser produzida em 1 turno 6.061 m²/mês
Valor do GN 0,50 R$/m³ Quantidades de zonas necessárias 5 zonas

Relação Gesso Estuque/ m² de Chapas
1 m² de chapa de gesso acartonado 6,5 Kg estuque Preço Secador 2.424.242 R$

Incremento na Conta de Energia 7.040 R$/mês
Produção 500.000 m²/mês Incremento na Conta de GN 21.667 R$/mês
Conta de Energia 33.030 R$/mês Salário (1 funcionário adicional Corte final) (1.733) R$/mês
Conta de GN 125.125 R$/mês TOTAL 2.451.216 R$/mês
Salário (6 funcionários) 24.000 R$/mês
TOTAL 182.155 R$/mês Gasto com compra de um secador representa 54 meses de 2º turno

Produção 133.333 m²/mês * Produção - 14 dias em 1 turno e 8 dias em 2 turnos
Conta de Energia 8.808 R$/mês ** Produção em apenas 1 turno
Conta de GN 33.367 R$/mês *** Para operar em apenas 1 turno
Salário (6 funcionários) 3.200 R$/mês
TOTAL 45.375 R$/mês

Elevar a Capacidade do Secador***
Zonas necessárias para equivalência com produção 2º turno

Custos Adicionais em 1 Turno pela Compra de Zonas

Energia

Produção de Chapas

GN

Cenário Atual

Gasto com 2º Turno (8 dias)

 

Figura 2: Custos de compra de um novo secador x turno adicional 

Como a restrição não foi quebrada não é necessário retornar à primeira etapa do processo. 
Ressaltamos, no entanto, que caso qualquer premissa adotada na análise seja alterada torna-se 
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pertinente refazê-la a fim de verificar se a situação ainda persiste, impedindo que assim a 
inércia se torne a restrição do sistema. 

 
6. Conclusão 
A partir de todas as evidências, concluímos que os motivos pelos quais se vem desperdiçando 
todos os recursos disponíveis são, em grande parte, causados pelas práticas adotadas. O fato 
da fábrica estar trabalhando com apenas 45% da sua capacidade máxima implica em uma 
resistência a mudanças e melhorias uma vez que a demanda será sempre atendida. Este 
atendimento incondicional poderá resultar em um aumento significativo dos custos eis que, 
conforme mencionado anteriormente, trabalha-se em apenas 1 turno cuja capacidade é 
máxima. Assim, um aumento da demanda resulta, atualmente, em um novo turno produtivo. 

Calculou-se o custo-benefício da aquisição de um novo secador, dado que com isso 
conseguir-se-ía aumentar o volume produzido em um mesmo turno, uma vez que se 
aumentaria a velocidade da linha como um todo. No entanto, esta alternativa se mostrou 
inviável vis a vis os custos de um segundo turno. 

A empresa ao tentar otimizar seu plano de produção diário, através de melhorias como 
aumento da capacidade no recurso gargalo; redução de setup neste mesmo elemento; rígido 
controle de qualidade das chapas imediatamente antes do recurso crítico e após esse; e 
garantia da qualidade do processo da restrição, está, na realidade, aumentando seus ganhos. 
Ressalta-se que embora os 5 passos tenham sido trilhados sem que, com isso, tenha-se 
conseguido eliminar por completo o segundo turno, as medidas de exploração da restrição são 
pertinentes a fim de fazer com que a empresa reduza o desperdício no recurso crítico, o que 
sinalizaria positivamente quanto à aplicabilidade da TOC a sistemas de produção similares 
aos descritos no presente estudo de caso. 
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