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Neste trabalho será apresentado o resultado de um estudo de caso em 

uma fábrica de embalagens plásticas. Neste estudo optou-se por 

analisar qual seria o prazo de entrega dos pedidos a partir do 

momento em que a ordem de produção é gerada e  este segue para ser 

produzido ou aguardar o momento em que começa a ser processado. A 

técnica aplicada neste estudo de caso será a aplicação da Teoria das 

Filas, onde o tipo de sistema será a fábrica, o cliente será a ordem de 

produção e o servidor será a máquina. 
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1. Introdução 

A determinação dos prazos de entrega de produtos pode ser feita de diversas formas, neste 

trabalho será abordado um caso particular de estimação do prazo de entrega para o setor de 

produção de garrafas plásticas de polietileno de baixa densidade. Freqüentemente eram 

constatados atrasos nas entregas, o que se justificava em função do aumento da demanda para 

esta linha de produtos, como resultado disso, passou-se a informar aos clientes prazos maiores 

de entrega. Em nenhuma das duas situações descritas houve um estudo para coleta e análise 

dos dados relativos a este problema, o que resulta num super dimensionamento do prazo de 

entrega para que a empresa evite a necessidade de justificar atrasos nas entregas, gerando 

insatisfação de alguns clientes e potencializando a saída daqueles que julguem um prazo de 

entrega inaceitável. Ao final esta prática acaba por esconder falhas ao longo do processo que 

poderiam ser resolvidas resultando na redução do prazo de entrega dos pedidos. 

A relevância deste trabalho para a empresa se destaca pela importância da estimação correta 

de um prazo de entrega, pois o produto oferecido pela empresa no mercado é utilizado como 

matéria-prima essencial para outros sistemas de produção, que já contam com uma 

programação de produção própria, e existem altos custos para alteração da mesma, caso haja 

falta na entrega do produto fornecido pela empresa onde será feito o estudo de caso, que serve 

de matéria-prima para o ponto subseqüente da cadeia de produção (o cliente, que por si só é 

outra fábrica).  

Portanto, buscou-se na literatura uma abordagem para analisar os dois processos estocásticos 

que são fatores determinantes para a definição de um prazo de entrega para os pedidos dos 

clientes. Esta abordagem é a teoria das filas, que permite analisar o primeiro processo 

estocástico, que é a chegada dos pedidos, de acordo com distribuição de probabilidade em que 

ocorrem e conseqüentemente, o tempo entre a ocorrência de um pedido e o pedido 

subseqüente, e o segundo processo estocástico que é o tempo de processamento destes 

pedidos, vai depender do tamanho de cada pedido, ou seja, a incerteza está exatamente no 

tamanho de cada pedido que possuirá uma distribuição de probabilidade quanto ao seu 

tamanho, que influenciará a distribuição do tempo para processamento de cada pedido. Desta 

forma, será utilizada a teoria das filas para modelar a relação de espera gerada pela interação 

entre estes dois processos estocásticos. 

2. Descrição do problema 

Sob um contexto de estratégia de produção (SLACK, 1992; SLACK et al., 2003), observa-se 

que além do custo como um critério ganhador de pedido, outros dois critérios assumem um 

papel muito importante. Estes outros critérios são qualidade e credibilidade. Para obter um 

bom desempenho em credibilidade, é necessário uma boa estimação dos prazos de entrega, 

para que estes possam ser cumpridos, sem atrapalhar a programação da produção do cliente. 

Atualmente, para evitar problemas com os clientes o prazo de entrega vem sendo 

superestimado, assim a empresa conta com uma grande folga para conter eventuais problemas 

na produção ou até para conter a demanda quando esta se manifesta de forma acumulada em 

um curto espaço de tempo e diversos clientes fazem o pedido na mesma semana. Essas 

situações geralmente são contornadas pelo pessoal de vendas que tenta minimizar a 

insatisfação dos clientes renegociando prazos, avisando a possibilidade de atrasos na entrega 
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dos pedidos e provendo explicações que minimizem os efeitos negativos do não cumprimento 

dos prazos. 

O setor escolhido para aplicação da ferramenta (Teoria das Filas) que será aplicada no estudo 

de caso é o setor de garrafas plásticas, onde foi escolhida uma máquina de sopro que possui 

produtos similares, praticamente idênticos, de onde são produzidos lotes de garrafas que 

podem mudar de cor e espessura dependendo do cliente e da natureza do conteúdo a ser 

envasado. Por isto, não é possível estocar produtos indiscriminadamente e satisfazer os 

pedidos a medida que se manifestem. 

3. Modelagem do problema utilizando teoria das filas 

Dado que o setup deste processo é mínimo, uma vez que resina utilizada é a mesma, o setup 

resume-se a mudanças apenas o tipo de pigmento a ser adicionado e a configuração da 

máquina para determinar a espessura da garrafa. 

Com baixos custos ou tempo de setup e a independência entre a ordem dos pedidos a serem 

produzidos, foi concluído que este problema poderia ser visto como um problema de filas. 

Um modelo de fila é constituído pelos seguintes elementos: clientes, fila, mecanismo de 

serviço ou canal de atendimento.  

A Figura 1 representa um típico sistema de fila, os clientes chegam individualmente para 

receber algum tipo de serviço. Se uma chegada não pode ser servida imediatamente, este 

cliente pode associar-se a uma fila para esperar atendimento, ele pode não estar disposto a 

esperar, ou esperar até certo tempo limite e desistindo da fila após este tempo (a fila não inclui 

os clientes que estão atualmente sendo atendidos). Um ou mais servidores estão no 

mecanismo de serviço para fornecer o serviço aos clientes. Cada cliente é individualmente 

servido por um dos servidores e então é liberado. 

 

Figura 1 - Um modelo básico de filas (M/M/s), Fonte: Hillier & Hillier (2003) 

Para o estudo de caso em questão, o modelo de filas pode ser interpretado da seguinte forma, 

os clientes seriam as ordens de produção, que chegam ao longo do tempo, estas entram numa 

fila até que se inicie a produção deste pedido, o mecanismo de serviço neste caso será a 

máquina onde as garrafas serão produzidas, uma vez que todo o pedido foi efetivamente 

produzido, esta ordem de produção sai do sistema como um cliente atendido pelo mecanismo 
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de serviço, dando lugar para que outro cliente (ordem de produção) possa ser processado 

(produzido). 

Devido a natureza do setor onde será dimensionado o prazo de entrega, será utilizado um 

modelo de fila M/M/1, onde será analisado um processo estocástico para a chegada dos 

clientes (chegada dos pedidos) e outro processo estocástico para mecanismo de serviço, que é 

composto por apenas uma máquina, ou seja, um servidor. 

Para a análise destes processos estocásticos, é necessário que seja feita uma análise dos dados 

sobre a chegada dos clientes (ordens de produção) e o tempo de processamento destes. Neste 

caso, serão analisados os dados sobre a ocorrência de pedidos, verificando o tempo entre a 

ocorrência de um pedido qualquer e o próximo para que se obtenha o tempo entre os pedidos 

e o mesmo para o processamento.  

Para um efeito de simplificação será assumido que a disciplina da fila é FIFO (First In First 

Out), uma vez que não há forte impacto pelos custos de setup para a forma como é feito o 

seqüenciamento da produção, essa hipótese pode ser assumida, que apenas em alguns casos 

deve ser violada pela necessidade de um atendimento especial a um cliente importante, 

contudo isso não representa que esta hipótese seja inválida. 

4. Estudo de caso 

Para o estudo de caso foram analisados os dados referentes aos pedidos que utilizam resina de 

polietileno de baixa densidade, que são processados pela única máquina disponível, alocada 

exclusivamente para a manufatura destas garrafas. 

Foram coletados dados sobre 244 pedidos, estas 244 observações apresentam dados sobre o 

intervalo de ocorrência entre estes pedidos, ou seja, quantas horas se passaram após a chegada 

do pedido anterior e o subseqüente, e quanto tempo cada pedido levou para ser processado 

pela máquina. Os dados relativos ao intervalo entre a chegada de pedidos varia de 1 a 384 

horas, com um intervalo médio entre a ocorrência de pedidos de 59,9 horas. Quanto aos dados 

referentes aos tempos de processamento dos pedidos, estes variam entre 0,286 hora e 171 

horas, sendo o tempo médio para processar um pedido de 25 horas. 

Para aplicar um modelo de fila M/M/1, testou-se a hipótese de que estes dados seguiriam uma 

distribuição exponencial, obtendo-se resultados satisfatórios. 
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Figura 2 - Histograma e teste de aderência dos intervalos de chegada de pedido a uma distribuição exponencial, 

Fonte: O autor 

Utilizando-se o software Statistica 6.0, foi testada a aderência dos intervalos de chegada dos 

pedidos, ilustrado na figura 2, utilizando o teste de Qui-quadrado, obtendo-se um p-valor de 

0,00226, não rejeita-se a hipótese de aderência a uma distribuição exponencial com média 

59,8724 horas, ilustrada no histograma da figura 2. 

Para testar a aderência dos tempos de processamentos dos pedidos a uma distribuição 

exponencial, foi feito o mesmo procedimento, e utilizando o mesmo software, foi obtido um 

p-valor quase nulo, portanto não rejeita-se a hipótese de aderência a uma distribuição 

exponencial com média 25,0094 horas, conforme o histograma da figura 3. 

 

Figura 3: Histograma e teste de aderência dos tempos de processamento dos pedidos a uma distribuição 

exponencial, Fonte: O autor 

A equação 1 (HILLIER & HILLIER, 2003) fornece o número esperado de clientes na fila 

para um modelo de filas com intervalo entre chegadas exponencial e tempos de atendimento 

exponencial com um único canal de atendimento, sendo λ  e µ  o inverso das médias para o 

tempo de entre chegada de pedidos e processamento de pedidos, respectivamente. Os valores 

assumidos para  λ  e µ   são 0,0167 e 0,04. Observando apenas os valores de  λ  e µ   

observa-se que caso sejam considerados apenas os tempos para chegada de um pedido e os 

tempos que a máquina leva para produzir-los, dificilmente haveriam filas. 

)(

2

λµµ

λ

−
=qL  (1)  

Aplicando-se a equação 1, obtém que o número médio de pedidos na fila, e uma vez que um 

pedido encontra-se na fila, significa que há outro sendo produzido, ou seja, para obter o tempo 

médio que um pedido leva desde que desce para a produção até ser completamente produzido, 

basta que se multiplique o número médio de pedidos na fila pelo tempo médio para produzir 

um pedido e adicione-se o tempo médio para produção de um pedido (para considerar o 

pedido que já está sendo processado), como resultado deste raciocínio, obteve-se que o prazo 

médio para que uma ordem de produção seja processada é de 32,50 horas. 
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Sabe-se que considerar apenas a média pode ser um grande erro, pois em períodos de picos de 

demanda dificilmente seria possível cumprir os prazos, pois haverão situações remotas em 

que diversos pedidos surgiram em um curto espaço de tempo e não será possível cumprir com 

este prazo, para evitar este tipo de problema, considerou-se também a probabilidade de se ter 

n pedidos na fila. Conforme Hillier & Hillier (2003), a probabilidade de se ter n pedidos na 

fila para este modelo de fila será dada pela equação 2: 

n

nP 















−=

µ

λ

µ

λ
1)(  (2)  

Utilizando-se a equação 2, obteve-se uma distribuição para a probabilidade de se ter n clientes 

na fila. Esta distribuição está ilustrada na figura 4, onde observa-se uma grande probabilidade 

de se ter zero pedidos na fila e quase nenhuma chance de se ter mais de 4 pedidos na fila. 
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Figura 4 - Probabilidade de haver n pedidos na fila, Fonte: O autor 

5. Análise dos resultados e considerações finais 

Os resultados obtidos mostraram-se bastante interessantes, o prazo de entrega ao cliente era 

inicialmente de uma semana, contudo a partir do momento que houve uma freqüência maior 

de atrasos, este prazo foi ampliado para duas semanas pelo setor comercial. 

Dentro da análise feita, não foram considerados os períodos em que a máquina necessita ficar 

parada, seja por uma ação de manutenção preventiva, seja por uma falha e conseqüentemente 

a ação corretiva. Também não foram consideradas as situações em que a máquina chega a 

ficar parada pela ausência de matéria-prima, pois desejava-se obter apenas informação sobre o 

prazo a ser dado apenas pela produção, o que variaria de acordo com os níveis de demanda e a 

eficiência da produção. Portanto, neste exato momento se possui a relação sobre os tempos 

entre a implementação de uma ordem de produção (quando esta termina de ser gerada pelo 

setor comercial/ administrativo) e a entrada deste produto acabado no setor de entregas. Além 

do prazo da produção, deve ser adicionado também o tempo para a implementação do pedido, 

que é o mesmo qualquer que seja o pedido que chega a mesa do gerente de produção. Por não 

haver dados relativos às paradas da máquina devido à falhas e/ou atividades de manutenção, 

ressalta-se que estes devem ser coletados e podem ser incluídos como pedidos ou ordens de 

produção fictícios, onde será acrescentado na análise o tempo em que a máquina fica dedicada 
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a estas atividades. 

Portanto, conclui-se que um prazo de uma semana seria suficiente para evitar atrasos no que 

depende apenas da produção, uma vez que a probabilidade de se ter mais de duas ordens de 

produção na fila é menor do que 5%. 

No entanto, devem ser investigados ainda os fatores relacionados a eficácia do setor de 

compras, para que se evite atrasos devido à falta de matéria-prima e os tempos de parada da 

máquina, que podem gerar um aumento do prazo de entrega, que tende a ser minimizado à 

medida que são identificadas falhas nestes processos, pois uma vez que não se possui dados 

sobre as conseqüências destas, em termos gerenciais é como se não existissem. 

Assim, os resultados deste trabalho permitiram identificar falhas nos processos da empresa, 

que levam a mesma a ter desvantagens competitivas uma vez que opera com o dobro do prazo 

necessário de entrega ao cliente. Com esta informação, é possível analisar e colocar em pauta 

a necessidade de melhoria no processo de gerenciamento e compra de matéria-prima e na 

análise dos períodos em que a máquina fica parada. 
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