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Resumo: O presente trabalho tem por finalidade descrever o estudo realizado em uma 
indústria de embalagens plásticas. Este estudo foi conduzido para verificar a eficiência da 
aplicação da teoria das restrições (TOC) na melhoria da produção. Para tanto, analisou-se 
uma célula de produção, na qual buscou-se o aumento da produtividade através da redução e 
eliminação de gargalos produtivos objetivando a redução de custos. 
Palavras-chave: Otimização; Teoria das Restrições; Gargalos. 

1. Introdução 

Vivemos, em um momento histórico, no qual mudanças acontecem a todo tempo, 
novidades de ontem tornam-se obsoletas hoje. Conseguir adaptar-se, rapidamente, e continuar 
competitivo é uma preocupação geral de toda organização que produz um bem de consumo ou 
serviço.  

Existe uma busca constante da otimização da produção por parte dessas organizações. 
Para garantir sua sobrevivência, neste cenário, as organizações precisam estar atentas à 
maximização dos lucros e minimização dos custos.  

 Para tanto, os gestores devem apoiar-se em informações confiáveis para tomada de 
decisões seguras à vitalidade das organizações. 

A Teoria das Restrições (Theory of Constraints - TOC) propõe uma sistemática para 
auxílio na tomada de decisões relacionadas à maximização do ganho das empresas através da 
otimização dos processos produtivos. 

Partindo desse pressuposto, foi realizado um estudo de caso em uma Indústria de 
embalagens plásticas, localizada na região norte do Estado do Paraná. 
 

2. A Teoria das Restrições e seu papel na Manufatura 

 
Goldratt, criador desta teoria, ainda estudava física em Israel, quando um amigo lhe 

solicita o desenho de um sistema de planejamento de fábrica para a produção de gaiolas para 
aves. O sistema foi desenhado (1970), a fábrica triplicou sua produção e Goldratt decidiu 
comercializar o software do sistema de planejamento nos Estados Unidos sob o título 
Optimized Production Technology (OPT), que em português significa Programação 
Otimizada de Produção.  

Durante os anos seguintes, o entendimento fundamental cresceu tão rapidamente que 
em 1982, o nome foi oficialmente alterado para Tecnologia de Produção Otimizada (OPT). 
Goldratt (1988) afirma que foi um dos primeiros criadores da (OPT) e estava convencido de 
que informatizar a programação da fábrica é apenas uma pequena questão em relação ao 
problema de gerenciar com sucesso uma empresa de manufatura.  

Em 1984, Goldratt e Cox apresentaram as idéias do OPT para uma ampla audiência, 
através do best seller, “A Meta". Neste livro o autor mostra que a Meta da companhia é 
“Ganhar dinheiro” e a maneira para alcançá-la é incrementando o ganho da fábrica.  

Surpreendentemente, algumas empresas que implantaram os conceitos trazidos na 
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primeira edição de A Meta, de Goldratt e Cox (1984), tiveram ótimos resultados alcançados, 
em muitos casos, até melhor do que as empresas que estavam implantando ou que já tinham o 
Software OPT. 

Segundo Souza (2005), a TOC é uma nova filosofia de pensamento gerencial que 
apareceu nos anos oitenta. Sua premissa básica é gerenciar a partir das limitações (restrições) 
que o sistema (empresa) apresenta, focalizando como objetivo econômico máximo (meta) da 
empresa “ganhar dinheiro”. 

A TOC é a metodologia para identificação dos gargalos, ou seja, a identificação de 
qualquer elemento ou fator que impede que um sistema conquiste um nível melhor de 
desempenho no que diz respeito a sua meta (GOLDRATT & COX , 2000). 

A TOC descreve métodos para maximizar o lucro operacional quando confrontado 
com algumas operações com e sem restrição. 

De acordo com Horngren (2004), a TOC possui 3 indicadores que podem ser definidos 
como: 

a) A contribuição do processamento ou ganho: Índice pelo qual o sistema gera dinheiro 
através das vendas. 

b) Inventário: Todo o dinheiro que o sistema investe em coisas que um dia ele pode vender, 
sejam bens acabados, estoques intermediários, e matérias-primas. 

c) Despesa Operacional: Todo dinheiro necessário para transformar inventário em ganho.  

 A TOC desenvolve um modelo de decisão composto de cinco passos, através dos 
quais se pode considerar que são as restrições as que determinam o desempenho do sistema e, 
portanto, governam o ganho. Goldratt (2000), propõe: 

i. Identificar a restrição do sistema: Em geral o diagrama do fluxo ajudará a identificar 
as restrições, mas a principal restrição pode ser o tempo do representante de vendas, o 
capital disponível para investir, as políticas obrigatórias, como um único turno, ou 
mesmo a demanda de mercado. 

ii.  Explorar ao máximo a restrição do sistema: Encontrar formas de maximizar o 
rendimento por unidade de restrição. Um exemplo disso seria utilizar o recurso 
escasso  para produzir um item que dê o máximo de lucro possível. 

iii.  Subordinar todo o resto à política de exploração da restrição: O objetivo aqui é 
assegurar que a restrição seja sempre produtiva e que outro recurso não limite a 
utilização da restrição. Por exemplo, talvez seja necessário criar um inventário em 
frente a uma máquina ou trabalhador que restringem a produção. 

iv. Elevar a Restrição do Sistema: Novamente, encontre uma maneira de tornar a 
restrição o mais produtiva possível, poupando tempo de restrição utilizando outras 
máquinas, talvez menos eficientes, mais intensamente. 

v. Voltar ao primeiro passo, evitando que a inércia das políticas atuais se torne uma 
restrição: Uma vez eliminado um gargalo, outro recurso se torna a restrição – talvez 
em outra máquina ou local de armazenamento, ou mesmo a demanda no mercado. 

Além do algoritmo, a TOC também trás um conjunto de diretrizes que auxilia no 
tratamento das restrições são elas: 

 
a) A fábrica deve balancear fluxos e não capacidades.  
b) A utilização de um não-gargalo é determinada por outras restrições do 

sistema. 
c) Utilização de uma estação de trabalho não é o mesmo que ativação.  
d) Uma hora perdida em um gargalo é uma hora perdida em todo sistema.  
e) Uma hora salva em um recurso não-gargalo é uma miragem.  
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f) Os gargalos governam tanto o ganho como o inventário.  
g) O lote de transferência não precisa ser do mesmo tamanho do lote de 

processo. 
h) O tamanho do lote de processo deve ser variável, e não fixo. 
i) A programação da produção deve ser estabelecida observando-se todas 

as restrições simultaneamente. 

Com base nesta teoria foi realizado um estudo de caso com o objetivo de maximizar a 
produção e os ganhos. 
 

3. Estudo de Caso 

  
A empresa, foco deste estudo, produz embalagens plásticas e está instalada na Região 

de Maringá - PR, atuando por mais de 10 anos no mercado, sempre prezando pela qualidade 
dos seus produtos e satisfação dos seus clientes.  

Esta empresa possui total conhecimento de processos de sopro e injeção, os quais 
transformam resinas plásticas (Polietileno, Polipropileno, PVC, Pet, etc) em frascos e tampas. 

Todas as vendas são feitas no atacado e as embalagens destinam-se ao consumo por 
indústrias que fabricam alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, produtos químicos além 
de revendedores de material médico-hospitalar. 

A empresa é considerada de médio porte, apresentando um mix de produtos contendo 
400 itens, e trabalhando com um quadro atual de 100 funcionários, alocados em 3 turnos 
diários.  

Como alvo de estudo, foi escolhido o Produto Frasco Cilíndrico Agro-químico, que é 
fabricado por um processo de sopro. Escolheu-se esse produto, por ter uma alta demanda no 
mercado regional, em média 60 mil unidades-mês e uma ótima margem de contribuição 
unitária. 

Até o momento deste estudo, a empresa baseava seus custos de produção na 
quantidade de matéria-prima (MP) e mão-de-obra direta (MOD), os custos indiretos eram 
rateados pela quantidade de hora-mês da mão-de-obra direta na produção.  

Inicialmente, realizou-se um trabalho de alocação de custos, para identificação da 
margem de contribuição de apenas alguns produtos. Durante este trabalho foram criadas 
células de produção que passaram a contemplar valores rateados de Mão-de-Obra Indireta 
(MOI) e custo de máquinas (depreciação manutenção e gastos energéticos). Estendeu-se este 
trabalho a todos os produtos da empresa e seus dados serviram de base para este estudo de 
caso. Os resultados obtidos durante esta fase do trabalho serão apresentados no final do estudo 
para demonstrar a nova metodologia de contabilidade de custos adotada. 
 O frasco Agro-químico é produzido na célula CEL-01, formada diretamente pelas 
seguintes máquinas: 1 Sopradora BEKUM HBD 111, 1 Degolador de Garrafas (vácuo), 1 
Testador de Furos e um operário (MOD). Além utilizar outros recursos como Moinhos 
Grandes, Equipamentos de Suporte a Produção e MOI, os quais os custos são rateados com as 
demais células de produção.  
 Na Figura 1 é apresentado o fluxo de todo o processo de fabricação do frasco Agro-
químico na célula CEL- 01. 
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       FIGURA 1 – Fluxograma do Processo CEL-01 
 

Após a análise do processo, observou-se que perdia-se muito tempo no trecho direto 
do Processo de Sopro até a Embalagem do Frasco. A alimentação da máquina era constante e 
a armazenagem era realizada quando o processo acumulava 5 embalagens. Nesta análise, não 
se observou atrasos antes do Processo de Sopro e nem após as Embalagens. 

A capacidade mensal da CEL-01 pode ser determinada com base na média de dias 
produtivos por mês, adotando como base o ano de 2006, considetando uma média de 20 
dias/mês. Logo, tem-se a capacidade da CEL-01 dada pelo cálculo: 
 

Capacidade CEL-01 = 20 dias x 24 h/dias x 60 min/h x 60 s/min = 1.728.000 s/mês. 
 

O frasco utiliza cerca de 64,1% dessa capacidade. O restante é distribuído para mais 3 
produtos de outros gêneros e os tempos de setup da célula. O estudo não prevê um aumento 
do tempo de uso desta célula pelo frasco Agro-químico, mas sim a otimização deste tempo. 
Para aumentar a produção de frascos sem aumentar o tempo de produção é preciso ter um 
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ganho de produtividade na CEL-01. 
Os tempos da célula podem ser vistos na Figura 2.  

 
FIGURA 2 –  Célula Sopradora 01 

 
Seguindo o algoritmo da TOC, serão apresentadas, passo a passo, as mudanças 

ocorridas na célula CEL-01. 
I. Identificar a restrição do sistema: Fazendo uma análise de tempos, observou-se 

que o ciclo na sopradora era o maior de todo o processo. Neste tempo está incluído o tempo 
de verificação de defeitos e rebarba, que são valores muito baixos. Logo, a máquina foi 
identificada como o Recurso Restritivo de Capacidade (RRC), ou seja, o gargalo. 

II. Explorar a restrição : Conseguiu-se uma redução de 20%, aumentando a 
capacidade nominal da máquina de 70% para 95%. Para tanto, foi necessário adicionar mais 
um operário à célula. Os novos tempos foram calculados e demonstrados na Figura 3. 

 
FIGURA 3 –  Célula Sopradora 01 - Redução de 20% no tempo de ciclo da Extrusora 
 

III. Subordinar todos os demais recursos à restrição: Pelo fato do sistema já 
apresentar o RRC como sendo a primeira etapa do processo, todos os demais recursos já 
estavam subordinados a este. Alguns cuidados, como não permitir falta de insumos, foram 
reforçados. 

IV. Elevar a capacidade da restrição: A solução mais economicamente viável 
encontrada foi à proposta de substituir os dois moldes simples (de uma cavidade) por dois 
moldes duplos (de duas cavidades). Com isso o tempo de ciclo da sopradora é reduzido  
drasticamente, como podemos observar na Figura 4. 

  
FIGURA 4 – Célula Sopradora 01 trocando os moldes simples por moldes duplos 

 
V. Verificar se o recurso ainda é a restrição do sistema: Na simulação com o molde 

de duas cavidades, o tempo de ciclo da sopradora se mostrou menor que o tempo de ciclo do 
testador de furos, sendo este o novo RRC do sistema.  

Executando mais uma vez o algoritmo de Goldratt, conseguimos que o tempo de novo 
RRC fosse reduzido para 8 segundos, deixando este de ser um gargalo. Isso foi possível 
apenas aumentando a capacidade nominal da máquina (velocidade), pois esta estava 
balanceada com a Sopradora. Assim, a sopradora passou a ser, novamente, o gargalo. 
Podemos observar as mudanças de tempos na Figura 5. 
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FIGURA 5 – Célula Sopradora 01 Com moldes duplos e redução no tempo do testador de furos 

 
O gargalo foi mantido e o algoritmo foi encerrado, pois somente com uma nova 

máquina poderíamos reduzi-lo e, consecutivamente, obter uma melhoria significativa. Este 
investimento, no presente momento, não interessou a empresa. 

Na Tabela 1 são apresentados os gasto que se tinha antes para produção de 1000 
embalagens. Já a Tabela 3 demonstra a produção para o mesmo tempo anterior de 5,128 
horas. Considerando que a utilização da célula de produção será mantida em 64,1% ao mês, 
temos que, no mesmo período, a produção passa de 1000 embalagens para quase 2000 
embalagens. Deste modo, a capacidade da célula pôde ser dobrada sem aumentar o tempo de 
utilização da mesma para o produto frasco químico.  

Para efeito de estudo, os valores apresentados foram convertidos para uma outra 
unidade monetária, denominada de Unidade Fictícia, cujo símbolo é UF$. Esta unidade é uma 
grandeza não-absoluta e possui uma taxa de conversão direta com a moeda local. 

Tabela 1 – Custos por Milheiro antes do estudo 

Quant. UN. Componentes/Matéria Prima Custo Unit. Custo 
Padrão 

% Custo 

5,1280 H  CÉLULA SOPRADORA 001 18,5631 95,1916 20,07% 

17,8571 MT  FITA ADESIVA 0,0315 0,5625 0,12% 

17,8571 CX  CAIXA DE PAPELÃO RECUPERADA 0,1900 3,3928 0,72% 

17,8571 UN  ETIQUETA DE RASTREABILIDADE  0,0050 0,0893 0,02% 

90,6863 KG  POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,7400 339,1668 71,52% 

1,8137 KG  MASTER BRANCO (ALIMENTÍCIO) 7,1280 12,9280 2,73% 

5,1280 H  MÃO DE OBRA DIRETA DE PRODUÇÃO 4,4600 22,8710 4,82% 
   CUSTO (UF$) 470,8091 100,00% 

 

Tabela 2 – Custos de produção, considerando o aumento da capacidade,  no mesmo período de tempo 

Quant. UN. Componentes/Matéria Prima Custo Unit. Custo 
Padrão 

% Custo 

5,1280 H  CÉLULA SOPRADORA 001 18,5631 95,1916 11,16% 

35,7142 MT  FITA ADESIVA 0,0315 1,1250 0,13% 

35,7142 CX  CAIXA DE PAPELÃO RECUPERADA 0,1900 6,7857 0,80% 

35,7142 UN  ETIQUETA DE RASTREABILIDADE  0,0050 0,1786 0,02% 

181,3726 KG  POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,7400 678,3335 79,50% 

3,6274 KG  MASTER BRANCO (ALIMENTÍCIO) 7,1280 25,8561 3,03% 

10,2560 H  MÃO DE OBRA DIRETA DE PRODUÇÃO 4,4600 45,7418 5,36% 

   CUSTO (UF$) 853,2122 100,00% 

 
Na Tabela 3 podemos observar os novos gastos para a produção das mesmas 1000 

peças, redução de, aproximadamente, 10% por Milheiro. 
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Tabela 3 – Custos por Milheiro após o estudo 

Quant. UN. Componentes/Matéria Prima Custo Unit. Custo 
Padrão 

% Custo 

2,5640 H  CÉLULA SOPRADORA 001 18,5631 47,5958 11,16% 

17,8571 MT  FITA ADESIVA 0,0315 0,5625 0,13% 

17,8571 CX  CAIXA DE PAPELÃO RECUPERADA 0,1900 3,3928 0,80% 

17,8571 UN  ETIQUETA DE RASTREABILIDADE  0,0050 0,0893 0,02% 

90,6863 KG  POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3,7400 339,1668 79,50% 

1,8137 KG  MASTER BRANCO (ALIMENTÍCIO) 7,1280 12,9280 3,03% 

5,1280 H  MÃO DE OBRA DIRETA DE PRODUÇÃO 4,4600 22,8710 5,36% 

   CUSTO (UF$) 426,6061 100,00% 

 
Este investimento traz uma flexibilidade maior para a empresa. A mesma pode optar 

por manter a mesma demanda mensal de 60.000 embalagens e tendo um retorno de 12% ao 
mês sobre o valor do investimento. Sendo assim, o tempo de utilização de 64,1% cai quase 
pela metade e ela poderá se preocupar em atender outros clientes.  

Uma segunda opção,  a que justificou o investimento, consiste em quase dobrar a 
produção de 60.000 para aproximadamente 120.000 embalagens com isso o Retorno Sobre 
Investimentos (ROI) sobe para 24% ao mês. Uma vez que já existe demanda para esta nova 
capacidade produtiva. 

Estas simulações são mostradas na Tabela 4. 
 

Tabela 4 – Investimentos e ROI 

Para 5,128 horas produção: Aprox. 2000 

Investimentos: R$        24.000,00  

Ganho por lote: R$          2.855,75  

Tamanho do Lote (milheiro): 60 

Retorno Sobre Investimento (ROI) 12% 

Tamanho do Lote (milheiro): 120 

Retorno Sobre Investimento (ROI) 24% 

 
 

4. Conclusões 

 
Neste artigo, analisou-se a aplicação da Teoria das Restrições (TOC), em uma 

indústria de manufatura industrial, para a otimização da linha de produção do principal 
produto por ela comercializado, o de maior retorno financeiro.  

A empresa buscava por um aumento de produtividade, sem a necessidade de altos 
investimentos.  

A solução apresentada pela TOC mostrou-se bastante satisfatória, porque além de 
aumentar a produtividade, também trouxe redução de custos na produção. Possibilitando, 
assim, a empresa realizar entregas em tempos menores e, conseqüentemente, renegociar seus 
preços de vendas. As mudanças também tornaram possível suprir uma demanda maior. 

As melhorias obtidas são atribuídas a filosofia TOC e sua busca por uma maior 
lucratividade, minimizando os desperdícios de recursos industriais, como (pessoas, materiais, 
tempo, etc.), e focando sempre as ações na restrição do sistema. Desta maneira, traz para a 
organização uma rápida velocidade de resposta.  
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