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Resumo Este artigo apresenta o método utilizado para aumento de capacidade numa 
indústria química, sem investimento em novos ativos, aplicando conceitos de otimização 
dentre os quais destacam-se a Teoria das Restrições e o Site Process Optimization - SPO. O 
método foi aplicado numa Unidade de um complexo químico no estado de São Paulo por um 
time de colaboradores tendo como resultado, entre outros, o aumento de 20% na capacidade 
de produção. 

Palavras-chave: Capacidade, Teoria das Restrições, Gargalos de Produção, Produtividade e 
Melhoria Continua. 

1. Introdução 
Indicadores da CNI - Confederação Nacional da Indústria (2006) mostram que o Brasil 

está no limite da capacidade produtiva de seu parque industrial, com taxa de utilização da 
capacidade no ano de 2005 acima de 80%; sinalizando que alguns setores já beiram o limite 
de sua capacidade, conforme mostra a Figura 1. 
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FIGURA 1 – Utilização da Capacidade 2005 (%). 
Fonte: CNI - Indicadores Industriais Série Histórica edição maio/06 (2006). 

Ainda segundo a CNI, a taxa de utilização da capacidade produtiva (ocupação) vêm 
sustentando-se nos últimos 3 anos acima dos 80% conforme a figura 2, demonstrando tratar-
se não apenas de uma sazonalidade, mas sim reflexo de um novo patamar de demanda. É 
urgente, portanto, aumentar a capacidade de produção da indústria brasileira, sob risco de nos 
próximos anos haver uma nova onda inflacionária no país por falta de produtos no mercado 
para atender a demanda crescente.   
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FIGURA 2 – Utilização média da Capacidade 2004 - 2006 (%).   
Fonte: CNI - Indicadores Industriais Série Histórica edição maio/06 (2006). 

Este cenário sugere que, ao invés de uma ameaça, o Brasil apresenta grandes 
oportunidades de crescimento pois, apesar dos ganhos de competitividade da indústria 
brasileira trazidos pela abertura de mercado nos anos 90, ainda possuímos baixos índices de 
produtividade se comparado com o mundo desenvolvido.  Como o investimento em bens de 
capital é escasso e caro, principalmente levando-se em conta  os altos juros praticados na 
economia brasileira que tornam o financiamento de ativos proibitivo, a saída para as empresas 
garantirem a sustentabilidade de seus negócios é maximizar o uso das instalações existentes, 
ou seja,  fazerem os seus ativos suarem.  

Ganham, assim, destaque as iniciativas gerenciais na utilização de métodos como a 
Teoria das Restrições (TOC - Theory of Constraints) para se aumentar a produtividade e a 
capacidade de produção. Os processos de produção otimizados além de reduzir custos fixos 
de produção e aumentar a margem dos produtos possibilitam uma flexibilidade maior no 
atendimento da demanda, contribuindo assim para a melhoria da imagem da empresa perante 
os clientes e corrobora com estratégias de Marketing para se ganhar mercado.  

O objetivo do artigo é apresentar o método utilizado para aumento da capacidade e os 
principais resultados obtidos. No caso em questão havia duas opções: melhorar os processos 
existentes identificando seus gargalos ou ampliar a fábrica, o que além de aumentar o capital 
investido levaria um tempo considerável. A decisão pela primeira alternativa, com a aplicação 
de métodos científicos, foi uma resposta criativa na medida em que atendeu as necessidades 
(até superou) de uma Unidade supostamente com 100% de ocupação (2003) e que necessitava 
de mais capacidade para atendimento da demanda em 2004 e 2005.  

O método adotado resultou em uma redução significativa dos tempos de produção, 
além de ter sido uma inovação na Unidade, pois trouxe uma melhora na comunicação entre as 
diversas áreas que influenciam nos processos de Produção: Logística, Manutenção, 
Laboratórios e Planejamento. 

O artigo está estruturado como segue: na seção 2 apresenta-se o método adotado, bem 
como alguns conceitos da Teoria das Restrições e do Gerenciamento Baseado no Valor - 
VBM (Value Based Management), na seção posterior descreve-se a situação tratada e as 
soluções propostas, na seção 4 são apresentados os principais resultados obtidos deste 
trabalho e o seu alinhamento com as diretrizes e os pilares (econômico, social e ambiental) 
que integram o modelo de desenvolvimento sustentável da empresa. Na seção 5 são feitas as 
considerações finais.  
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2. Teoria e Método 

2.1. A Teoria das Restrições (TOC) 
A TOC foi criada no início dos anos 70 pelo israelense Eliyahu Goldratt para quem os 

métodos da administração da produção eram ineficientes sob o ponto de vista logístico e que, 
a partir de observações da prática, formulou um novo conceito de gestão da produção.  
(CORBETT, 2003). 

Hoje em dia a TOC e o seu processo de raciocínio vão muito além da produção, pois 
são aplicáveis a qualquer cadeia de atividades (ou fluxo) onde seja possível desenhar o 
processo e descobrir seu gargalo, a sua restrição.  Esse processo de raciocínio também é 
chamado de processo de melhoria contínua da TOC e contém cinco etapas (GOLDRATT, 
1994): 

a) Identificar a restrição do sistema; 

b) Explorar a restrição do sistema; 

c) Subordinar tudo mais à decisão anterior; 

d) Elevar a restrição do sistema; 

e) Se num passo anterior a restrição for quebrada, volta-se ao passo inicial. 

O termo Restrição (constraints) significa qualquer coisa que impede um sistema de 
atingir desempenho maior em relação à sua meta. Pode-se dizer que todo sistema tem uma 
restrição, caso contrário não haveria limites para o seu  desempenho. Os esforços e recursos 
devem ser direcionados para a restrição pois é ela  que determina o resultado e o desempenho  
geral do sistema. Para Goldratt & Cox (1986), “...uma hora ganha no gargalo é uma hora 
ganha no sistema inteiro, uma hora ganha em um não-gargalo é apenas uma miragem”. O 
processo de raciocínio da TOC pode ser resumido à três perguntas básicas:  

TABELA 1 – Questões do processo de raciocínio da TOC 
Fonte: Mais do que sorte. Um processo de raciocínio (GOLDRATT,1994) 

Questão Comentário 

O quê mudar? Descobrir a restrição do processo. 

Para o quê mudar? O que está por trás da restrição. 

Como causar a mudança? Construir  a solução. 

 

2.2. A Programação de Produção Tambor / Pulmão / Corda - TPC 

Pode-se descrever de forma geral uma linha de manufatura como sendo numa ponta a 
entrada de materiais e uma saída de pedidos na outra. Entre elas têm-se as diversas operações 
responsáveis por uma etapa do processo produtivo. Pela TOC, uma destas operações será o 
gargalo que limita a capacidade da fábrica e pode-se afirmar que a capacidade máxima do 
sistema é igual a capacidade do recurso com menor capacidade de produção.  

A Programação de Produção TPC identifica o gargalo (Tambor) e subordina o ritmo 
de produção de todos os demais recursos a ele. O programador deve ter muito claro qual é o 
gargalo do sistema criando para si um mecanismo de proteção, pois o tambor não pode parar. 
Esta proteção (Pulmão) deve prever toda a sorte de problemas (falta de matéria-prima, 
problemas de qualidade ou processo, manutenção, etc) antes que os mesmos cheguem à 
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restrição. A Figura 3 mostra esquematicamente o Método de Programação TPC. 

 
FIGURA 3 – Método de Programação TPC 

O último elemento da Programação TPC é a Corda, que tem por função “puxar” a 
produção e sinalizar a necessidade de entrada de materiais para a alimentação do pulmão que 
antecede ao gargalo da linha.   

 

2.3. Método utilizado para Otimização de Capacidade: 
Quando se tem por objetivo otimizar a capacidade de um sistema produtivo, o 

primeiro passo é ter uma estratégia de abordagem para definição das ações e seu 
seqüenciamento. No caso apresentado a seguir, foi necessário a formação de um time 
multidisciplinar com colaboradores de diversas áreas da empresa que, após um breve período 
de treinamento, iniciaram o projeto.  

O Time de Otimização de Capacidade foi constituído oficialmente com mandato e 
patrono, sendo composto de um líder para definição de papéis e responsabilidades e membros 
de várias áreas da empresa. Este time elaborou um cronograma cuja meta era de incrementar a 
capacidade de produção da Unidade em 6 meses de atividades. Para tanto o time usou o 
seguinte método: 

a) Uso do Site Process Optimization – SPO, método utilizado pela empresa para diagnóstico, 
redesenho e implementação de novos processos (BASF, 1994). 

b) Uso do processo de raciocínio da TOC para identificação do gargalo da fábrica e aplicação 
do seu processo de melhoria contínua (GOLDRATT, 1994).  

c) Coleta e análise de dados para mapeamento dos recursos produtivos, carteira de produtos 
ativos e planos históricos de produção, os tempos de processo e tempos de parada para 
troca de produtos por etapas de produção, produtividade, etc. 

d) Estudo da programação finita de produção e a sua integração com a área de Planejamento 
de Materiais (McKASKILL, 1998).  

e) Uso de outras ferramentas como: Pareto, 5W2H, Estratificação de Perdas, etc. 

f) Envolvimento das pessoas na proposição de medidas, implementação e treinamento nos 
novos processos.  
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2.4. Gerenciamento Baseado no Valor – (VBM) 

Concomitante ao trabalho de aumento de capacidade produtiva, foi introduzido o 
conceito de Gerenciamento Baseado no Valor - VBM (Value Based Management), modelo de 
gestão que tem por objetivo orientar o processo de tomada de decisões para a geração de valor 
e obtenção de retorno financeiro do negócio acima do custo de capital. Não é objetivo 
detalhar aqui esta ferramenta, mas sim mostrar como o seu entendimento por parte dos 
colaboradores foi importante tanto para o trabalho do time como no estabelecimento de um 
consenso nos benefícios em se ter metas compartilhadas e alinhadas para a agregação de valor 
entre departamentos.  

Árvores de valor definem o Resultado após Custo de Capital (EBIT – Earns Before 
Interest and Taxes) e vinculam os Direcionadores de Valor (Value Drivers) com Indicadores 
Específicos de Performance (KPI’s – Key Performance Indicators), usados para mensurá-los. 
Com base nas árvores e seus respectivos direcionadores de valor, pode-se definir metas e 
planos de ação para as diversas áreas e departamentos da empresa e cada colaborador 
consegue visualizar a sua contribuição específica no processo.  

Com o objetivo de se criar uma linguagem única de negócio na empresa, o conceito do 
VBM utilizou o modelo de árvore para sistematizar a forma de apresentação de resultados e 
agregação de valor. Para fins de treinamento, isso facilitou a compreensão em todos os níveis 
hierárquicos de como os colaboradores, independente da sua função, podem contribuir para a 
criação de valor em sua área de trabalho; otimizando as atividades diárias que impactam, 
direta ou indiretamente na geração de valor, por intermédio da visualização da árvore e seus 
respectivos direcionadores de valor com maior influência no resultado da empresa. Segundo 
Copeland et al (2000), “os Value Drivers e os cenários fazem com que a VBM se baseie em 
fatos porque vinculam ações gerenciais a seus efeitos sobre o valor da empresa. Juntos esses 
aspectos formam a cultura voltada para o valor, que é necessária a VBM”.  
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FIGURA 4 – Árvore de Valor para VBM (Value Based Management) 

A Figura 4 mostra o modelo de árvore adotado. Para se aumentar o EBIT é necessário 
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incrementar as vendas minimizando custos. Uma das formas possíveis é aumentar a utilização 
da capacidade de produção. Da mesma forma, para maximizar o Retorno sobre o Capital 
Investido (ROIC) deve-se minimizar o Capital Imobilizado via otimização do Ativo Fixo e 
uma das formas é investir os recursos da empresa em novos ativos usando como critério a 
rentabilidade do investimento. 

 

3. Estudo de Caso 

3.1 A Unidade de Resinas 
O caso apresentado ocorreu num complexo químico no interior de São Paulo que 

possui várias Unidades Produtivas que atendem as quatro áreas de negócio da companhia, 
entre elas uma fábrica de Resinas Poliméricas. O produto consiste basicamente de uma 
mistura homogênea de polímeros, água e aditivos que variam conforme a sua aplicação; sendo 
os principais clientes as indústrias de papel, couros, tintas e têxteis. O negócio conta com uma 
carteira de 125 produtos ativos cujas etapas do processo são: carga e pré-emulsão de matérias-
primas, reação de polimerização, controle/ajuste, filtração, estocagem granel e por último a 
embalagem final conforme mostrado na Figura 4. 

A Unidade tem como característica a produção por batelada make to stock, com seis 
recursos (ou rotas) produtivos (as). Como as previsões de vendas indicavam crescimento do 
mercado e aumento de demanda em 6% para os próximos anos, havia a necessidade de se 
aumentar no curto prazo capacidade de produção. O desafio, portanto foi: 

a) Redesenhar e otimizar os processos da Unidade. 

b) Aumentar a produtividade e por conseqüência, a capacidade de produção. 

FIGURA 5 – Descrição esquemática do Sistema Produtivo 

Blow Down Embalagem
Filtração
grossa

Filtração 
fina 

Reator de 
polimerização 

  

Estocagem  
Pré-emulsor 

 
   

 O trabalho na fábrica é realizado em 2 turnos de 12h, 365 dias/ano e a Unidade 
declarava, em 2003, possuir uma capacidade produtiva de 60.000 t/ano (ou 5.000 t/mês) 
apresentando 100% de ocupação. Logo nos primeiros contatos com a Unidade foi verificado 
que havia 15 produtos tidos como “carro-chefe” devido ao seu percentual de ocupação na 
capacidade da planta, correspondendo na época a 75% do plano mensal histórico (últimos 12 
meses) de produção. De imediato isso sugeriu ao time a aplicação de Pareto (regra 80-20), 
pois melhorando o processo de produção destes 15 produtos o objetivo inicial seria atingido. 
Os ganhos para os demais produtos seriam conseqüência das ações iniciais.  

Havia por parte dos colaboradores da Unidade uma percepção de que ocorriam atrasos 
e perda de tempo na produção devido à falta de tanques de estocagem na área, ou seja, na 
opinião do pessoal de produção precisava-se de mais tanques (depósitos) de produto acabado. 
Isso justificaria, entre outras medidas, a ampliação do parque de tanques de estocagem num 
projeto orçado em R$ 5 milhões para 2004. Esta conclusão mostrou-se mais tarde equivocada 
como é demonstrado mais adiante. 
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Após a coleta e tabulação dos dados de tempos de processo e métodos de produção 
foram identificadas e tratadas oportunidades de melhoria técnicas praticamente em todas as 
etapas de fabricação, mas uma etapa em particular chamou a atenção dos integrantes do time. 
De fato, ocorriam atrasos nos reatores de polimerização conforme já havia sido identificado 
qualitativamente. Com a tabulação dos dados foi possível verificar de forma quantitativa a 
freqüência e a variação destes atrasos como sendo de 30 minutos a 4 horas por partida. Estes 
atrasos em principio não se justificavam posto que a fábrica possui um parque de tanques com 
um volume de estocagem de 5.000 t (a capacidade de um mês de produção). O fato era que 
mesmo assim, após o término das partidas nos reatores, simplesmente não havia tanque 
disponível para transferência do produto. De imediato isso sugeriu ao time verificar: 

a) A rotatividade dos produtos nos tanques de armazenagem, 

b) A gestão dos estoques de produto acabado. 

Ao checar a rotatividade do produto acabado nos tanques de armazenagem, verificou-
se que esse número era extremamente baixo, além de que a área de Planejamento de Materiais 
não tinha calculado os níveis de estoques (estoque mínimo/máximo, ponto de pedido, etc), 
tanto de matérias-primas como de produto acabado e o mais grave; eram rotineiras as 
mudanças nos planos de produção devido às alterações na previsão de vendas e falta de 
matérias-primas na produção. Isso se refletia diretamente na programação diária da produção 
e o seu sequenciamento, aumentando desnecessariamente o número de paradas para troca de 
produtos. Como conseqüência havia altos níveis de inventário e restos de lotes de produto 
ocupando os tanques e impedindo sua plena utilização por problemas de contaminação 
cruzada. Assim, numa analogia à medicina, o diagnóstico mostrava a real doença do sistema 
(a sua restrição). 

De posse destes dados o time calculou a capacidade produtiva de cada recurso 
conforme o seu mix de produtos e respectivos tempos de processo padrão, numa sequência 
ideal de produção. O somatório dos 6 recursos indicariam dessa forma a capacidade teórica da 
planta. Descontando-se os atrasos e as paradas desnecessárias para troca de produtos, foi 
apurada uma capacidade teórica 30% maior que a declarada pela Unidade e, após a 
implementação das melhorias propostas, foi possível atingir 20% de ganho efetivo de 
capacidade de produção. A ocupação da Unidade e o ganho podem ser esquematicamente 
representados: 

 
FIGURA 6 – Ocupação e Ganho de Capacidade da Unidade de Resinas 

Ganho: 20% de aumento efetivo 
na Capacidade de Produção. 

parada planejada de fim de ano: 
- férias coletivas, 
- set up e manutenção planejada.

30% de parada não planejada: 
- set up e manutenção não planejada 
- perda de tempo p/ transferência do produto
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Dessa forma, o time chegou às respostas das três perguntas básicas do processo de 
raciocínio da TOC, identificando a restrição do sistema: 

TABELA 2 – Respostas do estudo de caso para o processo de raciocínio da TOC 
Fonte: Mais do que sorte. Um processo de raciocínio (GOLDRATT,1997) 

Questão Comentário 
O quê mudar? A Gestão do estoque de produto acabado nos tanques de armazenagem. 

Para o quê mudar? Os níveis dos tanques de estocagem devem ditar o planejamento das 
necessidades de produção, produzindo somente o necessário! 

Como causar a mudança? Melhorar a Gestão de demanda. 
Melhorar o Planejamento / Programação finita de Operações da Produção. 
Redesenhar os Processos de Produção e Áreas de Apoio. 

 

3.2 Implementação, sustentabilidade e melhoria contínua  
A proposta do Time não foi apenas diagnosticar e apresentar propostas, mas sim obter 

efetivamente ganhos sustentáveis de produtividade. Um aspecto fundamental durante a 
implementação dos novos processos foi o envolvimento dos colaboradores na fase de 
diagnóstico e redesenho. Isso facilitou a aderência e a padronização dos procedimentos entre 
turnos, já que muitas das propostas partiram dos próprios operadores e, após a validação das 
mesmas, foram implementadas.   

A fim de se garantir a continuidade e a sustentabilidade da nova capacidade produtiva 
foi proposto e aceito pela liderança a formação de um time multidisciplinar na Unidade. 
Nasceu assim o Time de Programação Integrada de Operações – PIO, cujos principais 
objetivos são: 

a) Operacionalizar o que foi definido no processo de S&OP (Sales and Operations 
Planning), 

b) Identificar e resolver problemas para manter a programação de produção, 

c) Criar um banco de dados dos tempos ciclo da produção, seus desvios e causas, 

d) Evitar atrasos, tempo parado ou perdido.  

Este time foi constituído e introduzido de forma permanente na Unidade nos mesmos 
moldes do Time de Otimização de Capacidade, ou seja, com mandato e patrono, um líder para 
definição de papéis e responsabilidades e membros da Produção, Laboratório, Planejamento, 
Manutenção e Logística.  O time se reúne semanalmente para rever o cumprimento da 
programação na última semana e o que está programado para a próxima, alem de rever 
problemas ocorridos e fazer follow-up das pendências. Com o propósito de se assegurar a 
melhoria contínua do processo o time elegeu seus próprios indicadores de desempenho, 
aqueles que de fato influenciam na capacidade da planta, que foram apurados  e 
acompanhados mensalmente. São eles: 

a) Índice de cumprimento da programação semanal 

b) Percentual de horas perdidas de produção 

c) Percentual de reprogramações da Produção 

Um quesito importante foi que os membros deste time tivessem conhecimento e 
empowerment necessários para tomada de decisões, além obviamente da sustentação por parte 
das lideranças. 
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4. Resultados 

Após a implementação das melhorias propostas e consolidação dos novos processos, 
os principais resultados do método puderam ser assim classificados: 

 4.1 Mensuráveis: 
a) Aumento efetivo de 20% na capacidade de produção da Unidade.  

b) Redução do estoque de matérias-primas e produto acabado, com conseqüente redução dos 
custos de capital, pela inserção dos níveis de estoques de segurança via ERP (SAP R3, 
2001). 

c) Redução nos custos fixos de produção devido ao aumento da capacidade e aumento da 
margem de contribuição unitária por produto, alinhado com a política de agregação de 
valor aos negócios da empresa pelo VBM (pilar econômico), além da eliminação da 
necessidade de investimentos em novos ativos no curto prazo.  

d) Redução do número de paradas para troca de produto devido a programação de 
campanhas segundo a sequência ideal de produção, minimizando também o número de 
lavagens dos sistemas e reduzindo a geração específica de efluentes (pilar ambiental) . 

e) Redução do consumo específico de energias na Unidade como água, nitrogênio, ar 
comprimido e energia elétrica, o que além de contribuir p/ redução de custos, também se 
alinha com a política da empresa (pilar ambiental), lembrando que a implementação teve 
início em janeiro de 2004 com resultados perceptíveis já no trimestre seguinte conforme 
ilustra a Figura 7. 

 

FIGURA 7 – Exemplos de redução no consumo de energia específica: água e nitrogênio 

4.2 Não mensuráveis: 

a) Melhoria da Gestão de Demanda com uma estratégia de estoques via ERP (SAP), 
conforme possíveis cenários de mercado; 

b) Cumprimento das tarefas planejadas/programadas para atendimento dos Planos Mestres de 
Produção e datas acordadas com o Planejamento para de entrega do produto acabado; 

c) Padronização dos processos e dos procedimentos de produção entre turnos, com melhor 
distribuição do recurso humano focando as atividades no recurso gargalo; 
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d) Definição metas e indicadores que realmente influenciam na capacidade da planta, 

aumentando a motivação dos colaboradores por participarem do processo de otimização. 

e) Melhoria do clima organizacional da empresa (pilar social) pela diminuição das urgências 
e emergências oriundas da falta de planejamento e programação das atividades. 

f) Orientação ao cliente, interno ou externo, pelo atendimento da demanda em uma planta 
considerada em 2003 como 100% ocupada, possibilitando inclusive a realização de novos 
negócios devido aos processos otimizados e capacidade extra. 

 

5. Conclusões 
Após o término dos trabalhos, é possível relatar algumas conclusões e lições 

aprendidas no desenvolvimento do projeto pelo time, que devem ser observadas em novas 
iniciativas que possuam este perfil: 

a) O papel fundamental do Patrono: 

Os resultados apurados na primeira Unidade motivaram a direção a aplicar 
metodologia em outra área produtiva do Complexo cujo resultado foi semelhante (11% de 
aumento de capacidade). Isso ocorreu principalmente pelo change management que o projeto 
exige para com as pessoas envolvidas. Processos de mudança podem criar resistências, e é 
muito natural que isso aconteça uma vez que quando “estranhos” questionam os métodos de 
trabalho vigentes as pessoas saem da sua “zona de conforto”. A mensagem é que o foco é 
melhorar processos (e não questionar a competência dos profissionais), neste aspecto é 
fundamental a comunicação e a sustentação do time pela liderança.  

b) A importância no alinhamento de metas entre departamentos: 

É interessante notar como, dependendo da função de cada departamento na estrutura 
da organização, as estratégias e metas individuais muitas vezes podem ser conflitantes. Sob a 
ótica da Produção, recursos disponíveis (sejam materiais ou humanos) significa tranqüilidade 
no atendimento dos planos de produção para Vendas. Já sob o ponto de vista do negócio (e 
principalmente levando-se em conta a lógica de agregação de valor do VBM) demonstra-se 
que, para aumentar os ganhos e melhorar a remuneração do capital investido deve-se trabalhar 
com o mínimo de recursos e inventários, maximizando assim a utilização dos ativos. Uma vez 
compreendida esta lógica foi consenso entre as partes que o melhor tanque de armazenagem 
(ou depósito) é aquele que não temos...    
c) A participação dos Operadores no projeto: 

Outro fator crítico para o sucesso do trabalho foi envolver na fase de propostas de 
melhorias, além da liderança e engenharia da fábrica, os Operadores da Unidade. Isso gerou 
comprometimento para com o projeto facilitando a fase de implementação dos novos 
processos por parte do time e ajudou a difundir a cultura da mudança no chão de fábrica. Vale 
ressaltar que, por ser uma produção tipo batelada com várias cargas manuais de matérias-
primas nos reatores; a proatividade do operador é pré-requisito para redução dos tempos de 
ciclo na produção.  
d) O paradigma da “Produção caixa-preta”: 

A grande queixa da área de Planejamento era que se tinha uma Produção tipo “caixa-
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preta”. A integração dos parceiros e o entendimento da cadeia de geração de valor, a 
cooperação e melhoria na comunicação entre as partes, ajudou a quebrar este paradigma e os 
departamentos passaram a entender o processo da cadeia de fornecimento como um todo. Os 
envolvidos puderam visualizar as relações de causa-efeito nas atividades e como as urgências 
e emergências do dia-a-dia podem ser evitadas; desde uma alteração na previsão de vendas, 
passando por um set-up não programado, até a expedição não prevista de um determinado 
produto.  

e)   O trabalho em Time: 

Muito já foi dito sobre o trabalho em time. Quando o trabalho exige pessoas com 
habilidades complementares, comprometidas com um propósito comum e com uma 
abordagem de trabalho definida; precisa-se de um time.  

Diferentemente de um grupo, um time possui características próprias dentre as quais 
destacam-se o comprometimento, a confiança, a comunicação e a orientação para o resultado. 
Todos estes fatores, devidamente suportados por um mandato com um propósito claro e 
regras definidas (elaboradas internamente pelos próprios membros), proporcionam o 
desenvolvimento de relações de solidariedade cujo benefício é a sinergia que move o time em 
direção à meta.  

Essa experiência demonstrou que vale a pena investir na formação de times, sendo 
uma importante ferramenta no combate às barreiras corporativas: sejam elas culturais, 
departamentais ou funcionais; tidas até como intransponíveis e que o trabalho em time deve 
fazer parte da estratégia global de recursos humanos das empresas. 
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