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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo principal procurar e diagnosticar pontos de
gargalos ou atrasos no sistema produtivo de uma indústria metalúrgica do Oeste de
Santa Catarina. Trata-se de um assunto de grande relevância para as indústrias
deste ramo, as quais buscam espaço e competitividade em um mercado bastante
concorrido. Através da aplicação da Teoria das Restrições (TOC), objetivou-se
avaliar, verificar e dimensionar problemas durante os processos, possibilitando aos
gestores melhorar estrategicamente a ocorrência de pontos restritivos do sistema de
produção. A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso no qual foram
coletados dados por meio de pesquisa documental e observação. Com essas
informações e os tempos de produção medidos, encontraram-se pontos restritivos
de fluxos de produção. Esses pontos restritivos foram analisados e, com os dados
obtidos, procuraram-se medidas para aplicar melhorias nestes processos, com
intenção de eliminar ou melhorar o posto de trabalho, fazendo com que deixe de ser
um processo restritivo. Com a aplicação da Teoria das Restrições, o estudo obteve
uma verificação efetiva do problema e, com os resultados obtidos, houve uma
melhoria dos fluxos de produção.
Palavras-Chave: Sistemas de Produção, Teoria das Restrições, Fluxos de
Produção.

ABSTRACT
The main objective of this work was to find and diagnose bottlenecks or delays in the
production system of an industry in western Santa Catarina. This is a matter of great
relevance to industries in this field that seek space and competitiveness in a very
competitive market. Through the application of constraint theory, the objective was to
evaluate, verify and dimension problems during the processes, enabling managers to
strategically improve the occurrence of restrictive points in the production system.
The research was characterized as a case study where data were collected by
documentary research and observation. With this information and the measured
production times were found restrictive points of production flows. These restrictive
points have been analyzed for ways to apply improvements to eliminate or improve
the workplace, making it no longer a restrictive process. With the application of the
theory of constraints an effective verification of the problem was obtained and with
the obtained results there was an improvement of the production flows.
Keywords: Production Systems, Constraint Theory, Production Flows.
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1

INTRODUÇÃO
Na busca constante de aprimorar seus processos fabris, as empresas

necessitam de uma análise contínua na industrialização de sua matéria-prima, com
o objetivo de serem mais eficientes e de reduzirem os custos de produção, tornandose cada vez mais competitivas diante da concorrência.
Os processos produtivos eficientes tem uma grande ligação com a
competitividade do mercado, sempre buscando a fabricação de produtos sem erros
e um rápido serviço de atendimento ao consumidor. Assim, as empresas asseguram
uma forma de confiabilidade com o cliente, oferecendo uma mercadoria que tenha
um preço acessível e que possa concorrer com o mercado de ação.
Para muitos empreendimentos de pequeno porte, uma simples correção no
processo fabril pode significar a sobrevivência dos mesmos diante de um mercado
que oscila intensamente conforme a economia mundial e frente aos custos dos
impostos necessários para se manterem comercialmente.
Uma das restrições dentro do sistema são os gargalos, os quais, em muitos
dos casos, tornam-se o motivo de muitas empresas não permanecerem saudáveis.
Identificar os gargalos e saber como melhorar a qualidade de sua produção é
primordial para o sucesso da empresa (Goldratt, 2006). Uma forma de se otimizar a
produtividade é por meio da Teoria da Restrição, a qual tem como objetivo melhorar
os processos através de etapas para a identificação de gargalos.
A presente pesquisa foi realizada na empresa Blan Luminárias, a qual atua no
ramo metalúrgico, fabricando luminárias de alto rendimento. Há dois anos a firma
ingressou no ramo de gôndolas e expositores por observar um mercado em
expansão. Como funcionário dessa empresa, minha função é como Encarregado de
Produção. Uma de minhas incumbências é melhorar continuamente os processos
envolvidos e sempre manter uma produção contínua.
Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de se obter um conhecimento
aprimorado das operações da empresa em questão, na busca de resultados que
possam implantar melhorias em seus processos produtivos. As informações
apresentadas, juntamente com os dados

obtidos, mostram os processos

problemáticos para a produção. Por conseguinte, analisou-se uma forma de corrigir
ou eliminar essas restringências para a produção fluir de forma mais dinâmica e
eficiente.
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1.1

OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral
Analisar o processo produtivo de uma indústria do ramo metalúrgico
localizada no Oeste de Santa Catarina, eliminando gargalos através da Teoria das
Restrições, buscando a melhor tomada de decisão para aperfeiçoar este processo
ou eliminar os atrasos desnecessários.
1.1.2 Objetivos Específicos
Para se atingir o objetivo geral, busca-se reconhecer os gargalos no processo
produtivo. Verifica-se, com a Teoria das Restrições, postos de trabalho com atrasos
existentes, tentando eliminar os gargalos, tendo como resultado uma melhor
sincronização dos processos fabris da empresa.


Identificar nos processos da indústria gargalos ou restrições;



Explorar a restrição para melhorar o processo e ajustar o fluxo fabril;



Aumentar a capacidade produtiva diminuindo atrasos desnecessários;
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2

REFERENCIAL TEÓRICO
Atualmente, muitas empresas tentam eliminar a incidência das não

conformidades com os requisitos e padrões estabelecidos observando a importância
de detectar restrições existentes nas operações. Assim sendo, o processo pode ser
continuamente otimizado, com a intenção de se obter um desempenho satisfatório
dos recursos e da capacidade produtiva fabril.
Desta forma, as organizações tendem a se tornar cada vez mais competitivas,
sempre em busca de aperfeiçoarem seus resultados em um mundo globalizado,
oferecendo produtos de qualidade com preço acessível. Um dos principais
problemas de empreendimentos que buscam um fluxo de produção eficiente é a
existência de um gargalo dentro do processo. Esse atraso pode gerar custos
desnecessários e comprometer a receita da empresa.
2.1

GARGALOS
Maroueli (apud SASSI JUNIOR, 2012, p. 21) define o termo gargalo como “[...]

todos os pontos dentro de um sistema industrial que limitam a capacidade final de
produção”. Ademais, menciona o seguinte fato:
O maior nível de ociosidade ocorre quando o gargalo se localiza próximo ao
input, ou seja, no início da produção, pois todas as fases seguintes do
sistema ficam comprometidas. Por outro lado, a ociosidade do sistema pode
não ser o mais grave. Na verdade, quanto mais próximo ao output (saída),
mais prejudicial ela será. Isto porque, avançando dentro do sistema
produtivo, teremos também a agregação dos custos variáveis, ou seja,
aqueles que só existem com a produção. Neste caso, o bem foi produzido,
houve gasto de matéria prima, adição de mão-de-obra e outros recursos,
mas, devido ao gargalo na saída, não houve geração de receita com a
venda.

Para Goldratt e Cox (2002, p. 152) “Gargalo é qualquer recurso cuja
capacidade é igual ou menor que a demanda de mercado imposta sobre ele.
Portanto, o gargalo aparece quando o mercado exige dele uma demanda maior que
sua capacidade para atender”. Identificar e analisar gargalos que possam estar
ocorrendo dentro de um processo produtivo é fundamental, pois pode trazer grandes
vantagens para o desempenho do sistema.
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Goldratt (1997) define gargalo como uma restrição permanente de um
sistema, algo que impeça o mesmo de melhorar seu desempenho em relação à
meta definida, ou seja, é o fator que restringe a atuação do sistema como um todo.
Gargalos são processos dentro de um sistema produtivo industrial que limitam
a capacidade final produtiva, portanto, são redutores de produtividade. Esse gargalo
pode gerar ociosidade em uma ou mais partes do sistema e essa ociosidade pode
ser prejudicada quando o gargalo gera grandes atrasos para os processos. De forma
geral, não importa se a empresa tem 10 máquinas modernas que produzem 500
peças/hora, se no meio do processo houver uma que produz 200 peças/hora; é essa
parte menos produtiva que vai comandar o sistema produtivo da indústria.
Segundo Pessoa e Cabral (2005), o gargalo é a obstrução no sistema
produtivo que delimita e comanda o seu desempenho e seu volume para obter uma
rentabilidade maior. O gargalo é a etapa que impossibilita a organização em atender
efetivamente a demanda de seus equipamentos. Em contrapartida, é essencial que
tenha o cuidado para que não ocorra um elevado número de etapas não-gargalos,
isto porque os mesmos acarretam em investimentos ociosos, influenciando em um
desempenho negativo para a organização. Completar a capacidade de produção da
operação gargalo acarreta em decisões estratégicas possibilitando um ganho
elevado sobre o investimento.
A correta identificação e atuação sobre os gargalos é essencial para se tentar
eliminar ou minimizar os efeitos prejudiciais dessa restrição e é indispensável para
melhorar a capacidade produtiva da empresa.
2.2

TEORIA DAS RESTRIÇÕES
A Teoria das Restrições foi criada pelo físico israelense Eliyahu M. Goldratt na

década de 70, quando desenvolveu um software para planejamento de produção
denominado OPT (Optimized Production Tecnology - TOC). A TOC pode ser
entendida como a ampliação do pensamento em uma produção otimizada. Uma
restrição é qualquer coisa que limite um sistema de atingir um desempenho superior
a sua meta (GOLDRATT, 1996).
Para Goldratt (1993) a essência da TOC é que todo sistema possui uma
restrição. São as restrições que impedem a organização de alcançar suas metas, as
quais, na maioria das organizações, traduzem-se em resultado financeiro, ou seja,
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em lucro. O autor ainda defende que, uma vez que a organização não possuísse
uma restrição, seu lucro seria infinito, alcançando com eficiência suas metas.
De acordo com Verma (1997), a Teoria das Restrições pode ser definida
como um método de gestão voltado para a melhoria contínua, minimizando os fluxos
de produção e voltando-se para o melhoramento do desempenho das operações.
Assim, a TOC busca o aperfeiçoamento da produção através da identificação de
recursos que limitam o sistema produtivo.
Goldratt e Cox (1994) afirmam que a fundamentação da TOC se respalda nos
conceitos de causa e efeito e na relação de interdependência dos elementos de um
sistema. Nessa relação de interdependência, cada elemento do sistema depende
um do outro de alguma forma, e o desempenho global está intrinsecamente
relacionado ao desempenho do conjunto como um todo e não do desempenho
individual e isolado de cada parte do sistema, descartando desta forma o ótimo local.
A restrição de um sistema é definida como qualquer coisa que impeça o
mesmo de melhorar o seu desempenho em relação à meta definida, visto que
restringe a atuação do sistema como um todo (GOLDRATT; COX, 2002).
De acordo com SIL, Genro e Kipper (2015) a Teoria das Restrições pode ser
considerada uma nova filosofia de pensamento gerencial, cuja ideia principal é
gerenciar a partir das restrições do sistema, tendo como objetivo a maximização dos
ganhos através da eliminação ou redução do inventário e despesas operacionais.
2.2.1

Etapas da TOC
Segundo Goldratt (2002), a metodologia da Teoria das Restrições consiste

em cinco passos e é utilizada para promover uma melhoria contínua. Desse modo,
permite compreender e analisar o desempenho e a capacidade dos fluxos de
produção para implementar a TOC.
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Quadro 1 - Etapas da TOC
Todo o sistema produtivo deve ter pelo menos
uma restrição existente dentro do processo
Identificar a Restrição

fabril, caso contrário, seu ganho seria infinito.
Essa restrição deve ser identificada para poder
ser explorada.
Após encontrada a restrição, é necessário que

Explorar as Restrições

se possa retirar um melhor ganho desse
gargalo sem ocorrer perda de produção,
aumentando o ganho da restrição.

Neste passo se visa fazer com que todo o
processo de produção se volte à restrição,
fazendo com que os outros pontos operacionais
trabalhem com o mesmo ritmo da restrição para
eliminar
Subordinar a Restrição

o

excesso

de

capacidade,

possibilitando uma redução dos inventários e
das despesas operacionais. Dessa forma, a
restrição deixará de existir e o desempenho da
produção aumentara até certo limite, e poderá
surgir uma nova restrição a limitar a capacidade
produtiva.

Essa etapa tem por objetivo aumentar a
capacidade produtiva do gargalo até seu
máximo, seja com melhorias, compra de novos
Elevar a Restrição

equipamentos

ou

contratação

de

novos

funcionários. Com essa conduta, a restrição
deixará de existir, e o desempenho aumentará
até seu limite. Assim, uma nova restrição pode
surgir e limitar a capacidade produtiva.

19

Quando uma restrição deixa de existir se
caracteriza

por uma

RRC (Recurso

com

Identificar uma nova

Restrição de Capacidade). Após esse ponto,

Restrição

deve-se identificar uma nova restrição para ser
trabalhada novamente e realizar um ciclo
contínuo de melhoramento.

Fonte: Autoria Própria (2019).
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3

METODOLOGIA
O presente trabalho foi baseado em uma empresa do ramo metalúrgico de

pequeno porte, localizada no Oeste do Estado de Santa Catarina. Essa Indústria
possui 20 anos de atuação no segmento de luminárias de alto rendimento. Iniciou
suas operações no ano 2000 com uma produção relativamente baixa e uma gama
de produtos com pouca diversidade – em sua grande maioria calhas comerciais e
luminárias com baixa eficiência.
Com o passar dos anos, a empresa ganhou espaço no mercado, cada vez
mais aumentando e diversificando seus produtos, produzindo e importando alguns
modelos de luminárias. Há dois anos, enfrentando os problemas econômicos do
país, a empresa constatou a necessidade de uma mudança e observou um amplo
mercado que podia ser explorado no segmento de gôndolas e expositores.
Atualmente, a tentativa é substituir a baixa procura de luminárias, a qual ocorre
devido a um forte aquecimento de importações deste produtos a baixo custo.
A empresa possui 38 funcionários na atualidade e trabalha com o conceito da
Produção Enxuta, visando sempre uma melhoria contínua de seus produtos e
aperfeiçoamento de processos contínuos.
Segundo Sassi Junior (2012), a expressão Produção Enxuta (do inglês, Lean
Production) foi utilizada para denominar um sistema de produção no qual ocorre a
eliminação progressiva dos desperdícios, por meio do fluxo contínuo dos processos,
pela produção puxada (de acordo com a demanda do cliente) no tempo e
quantidade estabelecidos e pela relação de parceria com os fornecedores.
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi elaborado um estudo de caso. De
acordo com Freitas e Jabbour (2011),
O propósito de um estudo de caso é reunir informações detalhadas e
sistemáticas sobre um fenômeno (PATTON, 2002). É um procedimento
metodológico que enfatiza entendimentos contextuais, sem esquecer-se da
representatividade (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007), centrando-se na
compreensão da dinâmica do contexto real (EISENHARDT, 1989) e
envolvendo-se num estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos,
de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento (GIL,
2007).

As técnicas utilizadas para a obtenção de dados e informações foram a
pesquisa bibliográfica e exploratória, a observação e a pesquisa documental. A
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pesquisa documental foi feita por meio das informações obtidas através do PCP
(Planejamento e Controle de Produção) da empresa, pelo qual foram obtidos o
sequenciamento da produção, os tempos de cada processo e as informações de
cada posto de trabalho.
A observação buscou analisar cada processo, bem como o fluxo de produção
dos produtos em questão, o sequenciamento dos processos produtivos e os tempos
em cada posto de trabalho, para confrontá-los com as informações pesquisadas.
Após adquirir todas estas informações, foi aplicada a Teoria das Restrições
nos processos, com a intenção de obter-se uma melhor otimização do posto de
trabalho. Essa melhoria visa eliminar o gargalo com a finalidade de ajustar e
aperfeiçoar todos os processos.
A exploratória buscou uma melhor familiarização do problema apresentado
para atuar de forma mais direta. Para Cervo e Silva (2006), ela fornece parâmetros,
técnicas e métodos para a realização de uma investigação e visa desvendar
informações sobre o objeto desta e guiar a formulação de hipóteses.
Para Lakatos e Marconi (2000), a pesquisa bibliográfica é um modo
suplementar de coleta de dados, podendo ser estipulada de formas diferentes, como
apoios culturais ou científicos, sendo estes transcorridos em períodos anteriores.
Assim, a pesquisa bibliográfica trouxe subsídios para aplicação da Teoria das
Restrições nos processos.
Quadro 2 - Finalidades do estudo de caso
Finalidade
Exploratório
Construção da Teoria
Testar Teoria

Aperfeiçoar a Teoria

Características
Nesta fase, o objetivo é desenvolver ideias e
hipóteses para investigação, sendo que muitas
pesquisas iniciam com o estudo de caso, gerando
uma lista de hipóteses para pesquisas quantitativas;
Uma área específica onde os casos são
contundentes, o estudo de caso irá construir a teoria.
Apesar do seu uso limitado para testar a teoria, o
método de estudo de caso tem sido utilizado em
gestão de operações a fim de testar questões
complicadas.
Os estudos de casos também podem ser usados
visando ao aprofundamento e a validação de
resultados empíricos de pesquisas anteriores.
Fonte: Freitas e Jabbour (2011).
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4

ESTUDO DE CASO
Buscando-se corrigir ou melhorar pontos que tenham algum tipo de problema

– sejam eles gargalos ou até mesmo simples correções na execução do trabalho –,
casos pontuais do processo fabril da empresa estão sendo observados e analisados.
Dos processos fabris apresentados, o Gargalo Puncionadeira e o Gargalo
Guilhotina demonstraram uma grande deficiência e demora na execução. Como
resultado dessas limitações, acabaram trazendo problemas para os processos
seguintes. Já o outro processo de corte e dobra de aletas traz um problema de
desperdícios de matéria prima e trabalho repetitivo.
4.1

GARGALO PUNCIONADEIRA
Um ponto problemático, motivo para início do trabalho, é a linha que realiza a

fabricação do corpo das luminárias. Durante os procedimentos de execução desta
peça, um equipamento apresenta uma menor eficiência, trazendo um atraso no
processo produtivo da empresa.
Esse seguimento foi estudado e analisado na busca de diminuir ou eliminar a
limitação existente. Nas informações do relatório de estrutura do produto, presente
no Anexo A, pode-se observar que no processo de furação no equipamento
Puncionadeira (equipamento CNC, o qual executa usinagem em materiais metálicos
através de trocas de ferramentas constantes e interpretação de desenhos, como
mostrado na Figura 1), tem uma diminuição de tempo considerável na execução do
trabalho, como observado na Tabela 1.
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Figura 1 - Equipamento puncionadeira

Fonte: Blan Luminárias (2019).

Esse processo de fabricação atende a padrões de projeto estabelecidos e
inicia com o recebimento da ordem de serviço, a qual contém as informações
necessárias para os operadores em cada procedimento a ser executado.
Diante dessas informações, o operador 1 realiza, primeiramente, o corte do
lote de peças na sequência estabelecida. Após isso, segue para a próxima
operação, na qual está o problema do estudo de caso - o qual causa uma restrição
na linha do corpo de luminárias com o processo da furação. Neste posto de furação,
o operador 2 pega a peça e coloca-a na máquina para executar todos os furos que
necessitam estar presentes, conforme mostrados no desenho (Anexo B) e ordem de
produção (Anexo A).
Essa furação é necessária para a colocação dos acessórios da luminária –
alumínio, soquetes e furos de fixação. O processo é único, sendo feita uma peça por
vez. Como o produto contém muitos furos, o procedimento torna-se demorado,
limitando todos os processos posteriores, como pode-se observar na figura 1.
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Tabela 1 - Tempo gargalo puncionadeira

Processo

Peças
Hora
1º CORTE
837
2º FURAÇÃO
40
3º DOBRA
80

Processo Anterior
Segundos Operador
Peças
4,3
1
90
1
45
1

Quant.
Peças
1000

Tempo
Processo
1:11:40
25:00:00
12:30:00

Fonte: Autoria Própria (2019).

Após a furação, a peça passa por outros processos: dobra, solda, pintura e
montagem, sendo que todos eles estão em acordo com relação a tempos de
execução. Na Figura 2, observa-se como ocorre o gargalo no processo furação.
Na puncionadeira, um número de 147 peças já passou pelo corte e fica
aguardando o processamento. Se observa ainda que, nos processos de dobra,
solda, pintura e montagem, os operadores ficam aguardando as ordens chegarem.
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Figura 2 - Layout dos processos em fluxograma do corpo da
luminária

Fonte: Autoria Própria (2019).

Diante do problema apresentado, busca-se diminuir esse atraso de tempo ou
eliminá-lo, proporcionando uma melhor otimização do posto de furação e
aprimorando o andamento deste produto.
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4.2

CORTE E DOBRA ALETAS
Outro ponto analisado é o processo único de corte e dobras de aletas, as

quais são peças semi-acabadas que constituem a luminária. Um equipamento
pneumático é utilizado nesse procedimento. A máquina utilizada depende de um
operador, o qual aciona a execução do corte e dobra da peça através de um pedal.
A ferramenta é alimentada por uma bobina de alumínio, a qual, quando acionada,
realiza os processos de corte e dobra ao mesmo tempo, como mostrado na Figura 3.
Figura 3 - Equipamento pneumático de corte e dobra aletas

Fonte: Blan Luminárias (2019).

Esse posto traz para o operador um trabalho exaustivo, no qual o mesmo
trabalha com uma quantidade elevada de peças – chegando a números próximos a
25.000 (vinte e cinco mil) unidades por lote de ordens de serviço, como mostra
relatório de produção no Anexo H.
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Uma automatização desse posto de operação é avaliada, visto que o
operador necessário ali poderia trabalhar em outro ponto da produção. Essa
mudança teria um custo baixo, pois se tentaria retirar o alimentador de um outro
equipamento, um pouco obsoleto, para ser colocado no equipamento com uso mais
frequente.

Figura 4 - Layout dos processos de corte e dobra aletas

Fonte: Autoria Própria (2019).

Na figura 4, observa-se a demonstração dos processos pelos quais a peça
passa. Por se tratar de um semi-acabado pequeno e que há necessidade de
produção em quantidade elevada, necessita-se de um processo que traga um
grande volume de peças em um curto espaço de tempo, para não comprometer o
resultado final da luminária. Na tabela 2, observa-se o tempo com a utilização do
operador no equipamento.
Tabela 2 - Tempo de corte e dobra aletas
Processo Anterior
Processo Peças Segundos Operador Quant.
Hora
Peças
Peças
1º CORTE 2000
1,8
1
1000
Fonte: Autoria Própria (2019).

Necessita
Tempo
Processo
0:30:00

1
Operador
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4.3

GARGALO GUILHOTINA
O processo de corte de peças para a fabricação de fundos das gôndolas no

equipamento guilhotina também é executado com um certo atraso, o qual será visto
e corrigido de uma forma simples e sem maiores custos, possivelmente. Atualmente,
utiliza-se chapas de aço, as quais serão substituídas por bobinas de aço, já com o
tamanho na largura especificado no relatório de produção (Anexo F) e desenho
(Anexo G). Na figura 5 mostra como é equipamento guilhotina.
Figura 5 - Equipamento Guilhotina

Fonte: Blan Luminárias (2019).

Depois do processo de corte, as ordens ainda passarão por outros processos
de recorte, dobra, solda e pintura, sendo que todos estão de acordo com o fluxo
fabril, como observa-se ver na figura 6. Pode-se observar um gargalo no processo
de guilhotina, no qual as ordens de produção ficam aguardando para serem
executadas.

29

Figura 6 - Layout dos processos em fluxograma fundo
gôndolas

Fonte: Autoria Própria (2019).

Essa mudança se faz necessária devido a empresa ter somente um
equipamento para execução desse processo. Como se trata de uma diversidade
grande de peças para corte, é necessário agilizar-se a alteração deste posto de
trabalho, pois acaba-se limitando os processos seguintes. A alteração no processo,
a qual ocorre pelo aumento da demanda desse produto no mercado, deverá diminuir
de forma significativa os tempos de corte desses produtos.
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A Tabela 3 mostra os tempos dos processos pelos quais a peça passa. Podese observar o tempo de gargalo no corte ½, sendo que os tempos são obtidos pelo
número

de

operadores.

O

processo

de

pintura

demonstra

um gargalo,

aparentemente, pois um alto tempo de execução é necessário nessa etapa – o
tempo total deve ser dividido pelo número de operadores trabalhando no posto para
obter-se o tempo real do processo.
Tabela 3 - Tempo no gargalo guilhotina
Processo Anterior
Processo Peças Operador no Segundos Operador Quantidade
Hora
Processo
Peças
Peças
1º Corte 1/2 86
1
42
1
1000
2º Furação
200
1
18
1
3º Dobra
72
2
50
1
4º Pintura
30
6
122
1
Fonte: Autoria Própria (2019).

Tempo
Processo
11:40:00
5:00:00
13:53:20
33:53:20
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5

RESULTADOS OBTIDOS
Este trabalho teve como objetivo diagnosticar gargalos nos postos de trabalho

com restrições no que se refere ao processo produtivo, os quais poderiam ser
explorados para aprimorar o andamento do processo.
Dentre todos os postos analisados e observados, dois pontos corrigidos, com
atrasos nos processos, são gargalos ou restrições. Como pode-se observar nas
figuras 2 e 3, há um acumulo de ordens em espera e os demais possuem
capacidade além da demanda.
No outro realizada uma melhoria de automatização para eliminar um operador
que tinha um trabalho repetitivo e exaustivo causando muitas perdas em um
processo demorado e com número elevado de unidades. Essas alterações
realizadas nos postos de trabalho apresentaram uma melhoria significativa para todo
processo fabril.
Para Lopes e Bezerra (2008), a gestão por processos pode ser utilizada como
base para a melhoria contínua dos processos produtivos, ampliando os níveis de
eficiência e reduzindo as perdas e, consequentemente, maximizando os lucros.
Toda e qualquer melhoria tem como objetivo, além da redução de custos,
trazer agilidade e competitividade, proporcionando, assim, um melhor rendimento no
processo produtivo.
A implantação da TOC no sistema de produção ocorreu conforme os tópicos a
seguir. Primeiramente, os processos de trabalho que apresentavam restrição foram
identificados, como mostrado na figura 2 e no relatório de produção no Anexo A – o
qual apresenta um acúmulo de ordens no processo de furação para o corpo da
luminária – e na figura 3 e relatório de produção no Anexo E, com o mesmo
problema no processo guilhotina para corte do fundo das gôndolas.
Com essas informações, buscaram-se alternativas para aperfeiçoar esses
gargalos sem comprometer os processos anteriores e pós-restrição.
5.1

GARGALO PUNCIONADEIRA
Neste gargalo, estudaram-se algumas formas para melhorar o andamento da

produção e tentar diminuir ou eliminar o problema. Após aplicar a TOC, observou-se
que, além de haver alguns problemas, encontraram-se algumas limitações provindas
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do equipamento que realiza a furação. Desta forma, analisou-se um modo de
melhorar a restrição, para reduzir ociosidades causadas pelo atraso do
procedimento.
Como o equipamento trabalha com trocas de ferramentas constantes,
buscou-se diminuir o tempo do processo, executando duas peças de cada vez em
forma de BLANKET (chapa de aço de tamanho maior de onde são retiradas duas
peças) – como demonstrado no Anexo D. Assim, quando a máquina pega uma
ferramenta e a posiciona, já executa a furação de duas peças ao mesmo tempo.
Desse modo, são otimizados o tempo de colocação e retirada da peça na máquina e
o tempo de troca das ferramentas necessárias para realização do processo de
furação, diminuindo consideravelmente o tempo de execução do processo.
5.1.1 Resultados Gargalo Puncionadeira
Com essa mudança, obteve-se um tempo de execução 33% menor, somente
alterando-se a forma de corte anterior ao processo, como mostrado na Tabela 4 e
em figura no Anexo C, com o relatório de produção. Em uma análise do
equipamento, obteve-se uma grande diminuição de trocas de ferramentas trazendo
também consigo uma redução na vida útil de mancais, rolamentos e outros
componentes da máquina.
Com a melhora na furação, os processos seguintes, os quais ficavam ociosos
algumas vezes por conta do atraso que ocorria, passaram a ter lotes de peças
aguardando para serem processadas.
Tabela 4 - Tempo atual no gargalo puncionadeira

Processo

Peças
Hora
1º CORTE
837
2º FURAÇÃO
60
3º DOBRA
80

Processo Atual
Segundos Operador
Peças
4,3
1
60
1
45
1

Quant.
Peças
1000

Fonte: Autoria Própria (2019).

Tempo Redução
Processo
1:11:40
16:40:00
33%
12:30:00
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5.2

CORTE E DOBRA ALETAS
De todas as melhorias realizadas, a automatização do corte e dobra da aleta

foi a que apresentou um melhor impacto positivo para o andamento da produção.
Além de diminuir a perda de matéria-prima no processo, fez com que o posto de
trabalho tenha um funcionamento contínuo, liberando o operador para a execução
de outros processos.
Esse ajuste foi necessário devido ao aumento da demanda desse produto, o
qual tinha um volume produtivo baixo anteriormente. Em se tratando de um produto
com pouco tempo de lançamento e devido à grande aceitação no mercado, teve um
aumento significativo de procura dos clientes, fazendo com que se agilizasse o
processo, como mostrado no relatório de produção no Anexo I.
A correção foi realizada de forma simples, empregando um alimentador já
utilizado em um outro equipamento, o qual realiza o mesmo processo, porém de um
modelo de luminária antigo, praticamente fora de linha. A mudança foi executada
realizando pequenos ajustes no alimentador e no CLP (Controlador Lógico
Programável), para poder executar o processo e manter os padrões de qualidade e
medidas especificadas no desenho em anexo J.
5.2.1 Resultados da Corte e Dobra Aletas
Essa pode ser considerada uma das alterações mais significativas, pois deixa
de empregar um funcionário o tempo todo para execução do processo, deixando-o
disponível para outro posto de trabalho. Por conseguinte, acarreta outros benefícios
como consequência dessa mudança.
Como passa a ser executado por um alimentador pneumático automatizado, o
processo torna-se contínuo e seguro, com menor possibilidades da ocorrência de
erros e perda de matéria prima. Quando era executado por um operador, havia uma
produção maior de peças/hora. No entanto, em uma análise a longo prazo, torna-se
algo irrelevante, visto que, com a operação do funcionário, diversas paradas
ocorriam por falha no acionamento, ocasionando, assim, perda de material, paradas
desnecessárias e perda de produção.
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Já com o alimentador, o acionamento ocorre de forma contínua, as paradas
não acontecem, somente por algum defeito da bobina que alimenta a ferramenta ou
algum erro de leitura dos sensores controlados pelo CLP.
Essa alteração trouxe uma grande diminuição nas perdas de matéria prima –
a qual tem um custo elevado, pois se trata de alumínio – e uma continuidade no
processo que não poderia ser obtida por meio de um operador.
Tabela 5 - Tempo atual da automatização
Processo Atual
Processo Peças Segundos Operador Quant.
Hora
Peças
Peças
1º CORTE
1800
2
0
1000

Sem
Tempo
Processo
0:33:20

1
Operador

Fonte: Autoria Própria (2019).

5.3

GARGALO GUILHOTINA
Esta alteração estava sendo avaliada há certo tempo e ocorreria o mais breve

possível, pois era necessária uma maior compreensão das necessidades que a
produção teria. Quando a fabricação das gôndolas iniciou-se, há aproximadamente
dois anos, não se sabia quais seriam as medidas necessárias de bobinas de aço no
estoque para alimentar a produção, sendo adquiridas chapas de aço para os cortes
das peças. Atualmente, sabendo-se que o mercado absorve e o que a produção
necessita, torna-se mais fácil de se fazer essas alterações.
Logo, o departamento de compras da empresa recebeu a medida indicada de
cada bobina, para compra de acordo com o que está especificado no desenho no
Anexo G. Assim, o processo de corte das peças torna-se mais rápido, pois não há
necessidade de dois processos de corte e de esquadrejamento. A bobina é colocada
na guilhotina, seu alinhamento é feito e se inicia o corte, retirando-se as peças
prontas e seguindo para o próximo processo.
5.3.1 Resultados Gargalo Guilhotina
Com a mudança das chapas para bobinas, o processo melhorou de forma
significativa, permitindo diminuir consideravelmente o tempo de corte das peças,
além de diminuir a perda de matéria prima. Anteriormente, com a chapa de aço, o
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processo de corte e esquadrejamento era executado antes de realizarem-se os
cortes, sempre trazendo prejuízos e probabilidades de ocorrerem erros no processo,
e um desgaste do equipamento e da faca da guilhotina, consequentemente.
Com a bobina, o corte se torna único, já com a peça no esquadro. A
ocorrência de erros diminuiu e trouxe muita agilidade para o processo, como
mostrado no relatório de produção no Anexo F. Além disso, não ocasiona custos
maiores, pois, como a matéria-prima é comprada por quilo, a mudança da chapa
para a bobina tem uma pequena alteração nos valores de compra. Observando-se
as vantagens que a mudança acarreta, torna-se algo relativamente irrelevante,
trazendo-se somente benefícios para o processo fabril.
Tabela 6 - Tempo no gargalo guilhotina

1º
2º
3º
4º

Processo Peças Segundos Operador Quantidade Tempo Redução
Hora
Peças
Peças
Processo
Corte 400
9
1
1000
2:30:00
79%
Furação 200
18
1
5:00:00
Dobra 72
50
1
13:53:20
Pintura 30
122
1
33:53:20
Fonte: Autoria Própria (2019).
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se o desafio inicial, da melhoria de alguns processos e, se

possível, da implantação dessa melhoria, pode-se afirmar que a meta foi alcançada.
As adequações realizadas apresentaram um grande benefício para ajustar os
processos e melhorar o fluxo fabril. Como observado nas informações do quadro 3,
elas afetaram de forma significativa em praticamente todos os postos de trabalho. A
diminuição de tempos tem como seu ponto forte a agilidade e, consequentemente,
um aumento de produção e do faturamento da empresa.
Portanto, a empresa estudada só tem a ganhar com as melhorias executadas.
As alterações realizadas podem auxiliar, ainda, desde o gestor até os funcionários
de chão de fábrica a visualizar os pontos fortes e fracos existentes, podendo
identificar as atividades que necessitam serem melhoradas. Desta forma, a empresa
objeto deste estudo pode elevar sua competitividade por meio de melhores
resultados.

Gargalo

Quadro 3 - Resultados das melhorias
Ação

Resultado

Executar Duas Peças Ao Houve um ganho de 33% na
mesmo tempo para Ganhar execução
Puncionadeira

o

tempo

de

troca

da

peça,

de diminuição de desgastes do

Ferramentas.

equipamento e aumento de
produção.
Deixou de ter um operador, o
equipamento

Corte e Dobra Aleta

Automatizar o processo.

trabalha

continuamente

e

zerou

praticamente o desperdício
de matéria prima.
Houve um ganho de 79% do
Guilhotina

Alterou a matéria prima de
chapa para bobina.

tempo de execução, redução
dos desperdícios de matéria
prima

e

diminuição

de

desgastes do equipamento.
Fonte: Autoria própria (2019).
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7

CONCLUSÃO
Como objetivo inicial de um melhor entendimento da produção, para buscar

localizar e intervir, se possível, para aprimorar pontos de gargalo ou restrições no
processo produtivo da empresa, obteve-se uma evolução considerável em relação
aos pontos problemáticos encontrados e as melhorias implantadas, as quais foram
de grande valia para agilizar os processos.
Alguns pontos já citados, que de certa forma se tornam irrelevantes, é que o
custo de aquisição da matéria prima em bobina é um pouco mais elevado do que a
chapa. No entanto, como os dois são comprados em base ao quilo do aço, a
diferença de valores entre os dois torna-se irrisória em relação ao ganho de tempo
no processo produtivo.
Em todos os três processos ajustados, foram feitas apenas melhorias
pontuais, as quais não trouxeram maiores custos, e os benefícios alcançados
melhoraram os tempos de forma significativa nos postos de trabalho.
A pesquisa apresentada realçou a importância de se conhecerem os
processos fabris de forma profunda, pois, com esse conhecimento, podem-se buscar
alternativas para controlar e aperfeiçoar os processos envolvidos, trazendo diversos
benefícios para a produção e, inclusive, para as pessoas que fazem parte da gestão
da mesma.
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ANEXOS
ANEXO A - Relatório de Produção com Tempos de Processos do Corpo da
Luminária

Fonte: Blan Luminárias (2019).
.
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ANEXO B - Desenho da Peças Antes da Alteração

Fonte: Blan Luminárias (2019).
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ANEXO C - Relatório de Produção com Tempos de Processos do Corpo da
Luminária

Fonte: Blan Luminárias (2019).
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ANEXO D - Desenho da Peça Depois da Alteração

Fonte: Blan Luminárias (2019).
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ANEXO E - Relatório de Produção e Tempos de Processos do Corpo do Fundo
da Gôndola

Fonte: Blan Luminárias (2019).
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ANEXO F - Relatório de Produção e Tempos de Processos do Corpo do Fundo
da Gôndola

Fonte: Blan Luminárias (2019).
.

46

ANEXO G - Desenho do Fundo de Gôndolas

Fonte: Blan Luminárias (2019).
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ANEXO H - Relatório de Produção e Tempos de Processos das Aletas da
Luminária

Fonte: Blan Luminárias (2019).
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ANEXO I - Relatório de Produção e Tempos de Processos das Aletas da
Luminária

Fonte: Blan Luminárias (2019).
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ANEXO J - Desenho Aletas Automatização

Fonte: Blan Luminárias (2019).

