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RESUMO
A evolução e aperfeiçoamento das técnicas no processo de produção visam atingir
maiores níveis de produtividade dos recursos, levando a manufatura à maximização dos
lucros. Um dos sistemas utilizados nesses processos é a filosofia Optimized Production
Technology_- Theory of Constraints (OPT/TOC) o qual é um método de planejamento e
controle da produção que procura otimizar a programação pela maximização da utilização dos
gargalos do processo. Além disso, os estudos de layout, também mostram-se relevantes para
minimizar custos na manufatura. O presente estudo fundamenta-se na descrição de
observações acadêmicas realizadas durante uma prática de simulação empresarial na área de
manufatura, por meio do uso de vivencias em sala de aula, como apoio ao processo de ensino
e aprendizagem na área industrial.
Palavras-chave: Processos, Manufatura, Theory of Constraints (TOC) e a Optimized
Production Technology (OPT) e Layout.
ABSTRACT
The development and refinement of techniques in the production process designed to
achieve higher levels of productivity of resources, leading to manufacturing to maximize
profits. One of the systems used in these processes is the philosophy Technology_-Optimized
Production Theory of Constraints (OPT / TOC) which is a method of planning and production
control that seeks to optimize the scheduling for maximizing the use of the bottlenecks of the
process. Furthermore, layout studies also appear to be relevant to minimize costs in
manufacturing. This study is based on the description of observations made during an
academic practical business simulation in manufacturing, through the use of experiences in
the classroom, to support the process of teaching and learning in the industry.
Keywords: Process, Manufacturing, Theory of Constraints (TOC) and Optimized
Production Technology (OPT) and Layout.
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1. Introdução
O processo fabril vem evoluindo ao longo do tempo, buscando o aperfeiçoamento das
técnicas e procedimentos nestes sistemas. Essa busca visa atingir maiores níveis de
produtividade, eficiência da mão-de-obra, equipamentos e recursos utilizados, tais fatores
levam a manufatura à maximização dos lucros, sendo este o objetivo de toda organização.
O presente estudo tem como objetivo descrever as observações acadêmicas de uma
prática de simulação empresarial na área de manufatura industrial, através do uso de
vivenciais em sala de aula como apoio ao processo de ensino aprendizagem na área industrial.
O relato descreve como o grupo buscou desenvolver, planejar e estabelecer padrões de tempos
para um programa de produção hipotético de livros de bolso, realizado inicialmente com os
conteúdos de MRP I e MRP II. Depois de organizada a linha de produção, foram
operacionalizados os processos estabelecidos com estes conhecimentos.
Num segundo momento, foram realizados os estudos teóricos de outros sistemas de
produção como o Theory of Constraints (TOC) e a Optimized Production Technology (OPT).
E através destes novos conhecimentos o grupo pode identificar e eliminar os gargalos do
processo produtivo inicial, visando, desta forma, o balanceamento desse processo de
produção, juntamente com a elaboração, observação e melhoria do layout da fábrica.
Demonstra-se assim, através do exercício elaborado, a relevância do estudo de teóricos das
questões da manufatura e as suas aplicações simuladas em uma linha de produção real.
2. Referencial Teórico
2.1. Optimized Production Technology - Theory of Constraints (OPT/TOC)
Para a programação da produção torna-se necessário inicialmente definir a determinação
de carga, a qual é a distribuição das operações pelos vários postos de trabalho, em seguida,
dadas às várias operações esperando processamento em um posto qualquer, a programação da
produção associa-se também ao processo de definir em qual ordem as operações serão
realizadas. Sendo esta etapa conhecida como seqüenciamento de tarefas (MOREIRA, 2008).
Assim, no processo de fabricação de um produto, estudam-se as operações necessárias e
estimam-se suas durações, levando em conta o fluxo dos processos e como estão organizados
os trabalhadores nos postos de trabalho. Isso possibilita identificar o que restringe a
produção/processo para otimizar o tempo total de fabricação. Para melhorar o fluxo aliado aos
tempos de produção é realizado o balanceamento da linha que irá fabricar aquele produto,
distribuindo uniformemente as cargas das operações, eliminando gargalos, os quais limitam a
capacidade do fluxo de produção. A eficiência destes tempos é determinada pelo tipo de
fluxo, processo e tecnologia utilizada na fabricação.
Um dos sistemas utilizados é a filosofia Optimized Production Technology_- Theory of
Constraints (OPT/TOC) o qual é um método de planejamento e controle da produção que
procura otimizar a programação pela maximização da utilização dos gargalos do processo. O
PCP integrado é um conceito que une uma filosofia subjacente do planejamento com o
conjunto de ferramentas para implementar a filosofia de modo a otimizar um processo
(DAVIS et al, 2001).
Segundo Davis (2001) no OPT há uma diferenciação entre os recursos com restrição de
capacidade (CCRs) e gargalos. O CCRs é um bem ou serviço necessário para que se possa
criar um produto final que esgota-se anteriormente à entrega do produto final. Já o gargalo é
visto em uma etapa ou número de etapas de um processo quando esse não puder produzir o
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bem ou serviço com a agilidade para evitar atrasos tanto em estoques quanto em atendimento
e demandas.
Corrêa & Gianesi (2007) por sua vez falam que a filosofia de OPT enfatiza o fluxo de
materiais e não a capacidade dos recursos. Este sistema é visto como um suporte às fábricas
em razão de ser utilizado como simulador da produção, ele considera somente os recursos
críticos ou prováveis gargalos nas simulações efetuadas.
Já Goldratt (2010) afirma que a TOC é baseada no princípio de que existe uma causa
comum para muitos efeitos. De acordo com essa teoria, toda organização tem ao menos uma
restrição que limita a performance do sistema em relação à sua meta. Essas restrições podem
ser classificadas como restrições internas e restrições externas ou de mercado. Para gerir a
performance do sistema, a restrição deve ser identificada e administrada corretamente, e ao
longo do tempo a restrição pode mudar porque a restrição anterior foi solucionada com
sucesso ou por mudanças no ambiente de negócios, e a análise recomeça.
A identificação das restrições e dos tempos ociosos em um fluxo de operações visa
obter um sistema contínuo e assim realizar um balanceamento de linha. Mesmo que a
sequência de operações seja fixa é possível que a determinação dos postos de trabalho sejam
mais ou menos eficientes, de forma de se obter um aproveitamento melhor ou pior em cada
operação. A partir daí, mostra-se a relevância da utilização deste método (balanceamento),
pois permite uma melhor alocação de tarefas nos postos de trabalho, atingindo uma
determinada taxa de produção e ao mesmo tempo permitindo que as atividades sejam
divididas igualmente em cada posto de trabalho (MOREIRA, 2008).
2.2. Layouts de Instalações de Manufatura
Ao se planejar um produto cada fator influente no seu processo de fabricação deve ser
analisado, e um desses fatores deve ser o estudo do layout das instalações de manufatura.
Esquematizar o layout significa planejar a localização de todas as máquinas, utilidades,
estações de trabalho, estoques, corredores, escritórios e os padrões de fluxo de materiais e de
pessoas dentro da organização. Objetivando minimizar custos de processamento, transporte e
armazenamento, em um sistema de manufatura (GAITHER & FRAZIER, 2002).
Na elaboração de um layout deve-se inicialmente planejar o todo e o ideal, e depois as
partes e o prático (MARTINS & LAUGENI, 2006). Assim após a determinação do local que
será estudado, deve-se pensá-lo como uma visão global e reformulá-lo sempre que necessário.
Segundo os mesmos autores, primeiro deve-se determinar a quantidade que se deseja
produzir, que será importante para se definir a quantidade de máquinas, pessoas, estoques e
demais equipamentos e recursos necessários a produção, objetivando o planejamento de um
layout ótimo para a empresa.
Juntamente com as teorias descritas anteriormente neste artigo, outro ponto que será
determinante, tanto na capacidade de produção quanto nos estudos de layout para uma
organização, é a identificação e eliminação dos gargalos, ou seja, todos os processos ou
equipamentos que limitam a capacidade de produção e conseqüentemente o fluxo de
produção. Portanto a elaboração do fluxo e do layout de uma empresa deve se adequar as
restrições do processo, mas permitindo elevada utilização e produtividade da mão-de-obra,
máquinas e espaço físico disponível (GAITHER & FRAZIER, 2002).
Uma das formas mais eficientes de layout, que existe atualmente, é o layout celular que
consiste na disposição dos postos de trabalho em células, formando geralmente um “U”
estreito. Este método organiza as máquinas e as estações de trabalho de forma que os
operadores executem suas operações próximos uns dos outros, minimizando as distâncias
percorridas, eliminando estoques desnecessários, flexibilizando o fluxo, sinaliza rapidamente
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condições anormais no processob, facilitando o reabastecimento e a produção (ROTHER &
HARRIS, 2002).
3. Metodologia
O trabalho emprega o método bibliográfico, com o estudo exploratório sobre a
relevância da medição dos tempos nas operações. Elaborou-se um estudo hipotético dos
tempos de operações em uma fábrica de livros de bolso, através de uma proposta inicial
desafiada pelo docente da disciplina de Produção, Logística e Materiais II da Universidade
Federal de Santa Maria no Campus de Palmeira das Missões.
A respectiva experimentação foi realizada por uma equipe de alunos universitários, os
quais desenvolveram, planejaram e participaram das etapas do processo de produção. O
Estudo propunha uma simulação empresarial após a realização dos estudos conceituais das
metodologias tradicionais de produção. Aplicou-se então o método de medições dos tempos,
com a utilização de cronômetros, para especificar os tempos de cada etapa da operação e em
seguida o tempo total de produção. Posteriormente realizou-se novos estudos teóricos de
sistemas de manufatura e com base nos novos conhecimentos, o grupo realizou a análise e a
elaboração de melhorias nos tempos do processo embasadas nestas novas técnicas de
produção.
4. Discussão dos Resultados
4.1. Relatório das Melhorias Implementadas no Processo de Elaboração do Livro
de Bolso
Foram descritas neste artigo, as melhorias alcançadas no processo de fabricação de um
livro de bolso, sendo que esta fabricação foi realizada em aula na matéria de Produção,
Logística e Materiais II, no curso de graduação em Administração de Empresas da
Universidade Federal de Santa Maria. No estudo de tempos e padrões de produção, foi
encontrado no processo citado um gargalo, sendo este identificado na etapa de corte das peças
do livro, por conseguinte foram indicadas e implementadas melhorias nos processos e
atividades realizadas, as quais serão apresentadas no corpo do texto.
Para a realização do processo de produção foram definidos apenas os seguintes
materiais: folha A4; Impressões de uma impressora a laser e grampos. Também foi
categorizado o material com o custo destes e da mão de obra das pessoas, ou minuto
trabalhado. Os custos avaliados foram divididos em custo da unidade (valor de um item
utilizado); custo total de cada material (custo total dos pedidos); custo unitário de cada
material (custo de itens utilizados no bloco), que podem ser identificados no quadro 1.
Para a fabricação das peças se fez a utilização dos seguintes equipamentos:
- 2 Tesouras (corte);
- 2 Réguas (finalização);
- 2 Pendrive (edição e backup);
- 1 Gabarito para controle de qualidade (finalização);
- 1 Gabarito para grampeadores (grampeamento).
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Material

Unidade

Custo da
unidade (R$)

Pedido

Custo Total de
cada material (R$)

Custo Unitário de
cada material (R$)

Folha A4:

Unidade

0,015

10 folhas

0,15

0,0175

Impressão:

1 folha A4

0,065

14 folhas

0,91

0,1192

Grampo:

Unidade

0,0032

14 unidades

0,0448

0,0064

Pessoas:

Minuto
Trabalhado

0,0756

_

2,2722

0,3246

3,377

0,4677

Custo Total

Quadro 1 – Listas de Materiais.
Fonte: Elaborado pelos autores.

O conteúdo do livro de bolso fabricado foi divido em três partes distintas as quais
foram classificadas em:
- Capa / Tema do Livro: Adaptação de 7 hábitos das pessoas altamente eficazes;
- Contracapa: Passagens do livro;
- Cada página: Na página 1: Introdução, e nas outras sete páginas 1 hábito em cada.
Na figura 1, pode-se observar o fluxograma inicial do processo de fabricação
hipotético dos livros de bolso.

Figura 1 - Fluxograma do Processo de Produção do Livro de Bolso Antes das Melhorias.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Cada atividade, ou etapa do processo de produção hipotética do produto proposto
realizado em aula, foi delegada a um aluno na fábrica hipotética estruturada em sala de aula.
Para o processo de produção foram criados quatro postos de trabalho dentro de uma célula de
produção, sendo que cada aluno realizou individualmente ou com apoio uma função, onde
todas são descritas a seguir: edição e impressão; corte e dobra; montagem e grampeamento, e
por fim a finalização com o controle da qualidade. As atividades atribuídas a cada aluno
(postos de trabalho) estão elucidadas a seguir:
- Edição, Impressão: Aluno 1;
- Corte e dobra: Aluno 2 e 3;
- Colagem e Montagem: Aluno 4;
- Grampeamento, Finalização: Aluno 1;
Atividades
Impressão
Corte-capa
Corte-Páginas
Dobra-Montagem
Finalização
Tempo de Processo
Tempo de Atividade
Quant. Blocos
Tempo Total
x Custo do Minuto
Custo por Bloco
Quant. Blocos
Custo Total

Tempo (Minutos)
0,756
1,065
2,352
1,753
0,486
5,347
6,412
7
44,884
0,0757
0,4853884
7
3,3977188

Quadro 2 - Tempos referentes Medições Iniciais.
Fonte: Elaborado pelos autores.

6,412
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
Tempo
3
(Minutos) 2,5
2
1,5
1
0,5
0

5,347

2,352
1,753
0,756

1,065

Impressão Corte-capa

0,486

CortePáginas

DobraFinalização Tempo de
Montagem
Processo

Tempo de
Atividade

Estapas do Proceso

Figura 2 - Tempos de Cada Processo e Tempo Unitário de Produção Antes das Melhorias
Fonte: Elaborado pelos autores.
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O procedimento de edição do livro foi realizado anteriormente a fabricação, sendo que
ao editar estruturou-se o desenho de maneira que na realização da impressão, as páginas
fossem impressas em ambos os lados da folha A4, facilitando assim o corte, tanto da capa,
quanto das páginas internas, que são processos realizados subseqüentes ao processo de edição
e impressão. A etapa de corte foi realizada por duas pessoas com o intuito de diminuir os
tempos do processo, além disso, se incorporou a esta etapa a função de dobra do material,
com isso empregando melhor o tempo despendido pelo funcionário responsável pelo posto.
Nesse mesmo sentido as funções de montagem e grampeamento foram unidas em um mesmo
posto de trabalho. Na seqüência se chega enfim a última etapa do processo que compreende a
finalização e o controle de qualidade, sendo que esta etapa utiliza o dispositivo implementado
de acordo com o gabarito para o controle da qualidade, permitindo a medição exata do
tamanho, e com isso, a qualidade do produto final.
NIVEL

ITEM

CODIGO

DESCRIÇAO

0

0
3
4
5
2
1

LB07
FI07
CC07
GR06
CA03
FOA4

Livro de bolso: 7 Hábitos das
pessoas altamente eficazes
Peça
Pg. Interna
Peça
Capa/Contracapa
Peça
Grampos
Peça
Cartucho
Impres.
Folha A4
Peça

1
2

UNIDADE

QUANT.

MANUF./
COMPR.

1
2
1
2
1,83
1,17

M
M
M
C
C
C

Quadro 3 – Estrutura do Produto.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Atividades e funções após a implementação das melhorias realizadas, de acordo com o
estudo teórico:
- Edição e Impressão: Aluno 1;
- Corte e Dobra Capa: Aluno 2;
- Corte e Dobra Páginas: Aluno 3;
- Montagem, Grampeamento: Aluno 4;
- Finalização e Controle da Qualidade: Aluno 1;
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Figura 3 - Fluxograma do Processo de Produção do Livro de Bolso Após as Melhorias.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Atividades
Impressão

Tempo (Minutos)
0,934

Corte-Dobra Capa

1,065

Corte-Dobra Páginas
1,236
Montagem-Finalização 1,053
Tempo de Processo
3,223
Tempo de Atividade
4,288
Quant. Blocos
7
Tempo Total
30,016
x Custo do Minuto
0,075
Custo por Bloco
0,324
Custo Total
2,272
Quadro 4 - Tempos referentes às Melhorias Realizadas
Fonte: Elaborado pelos autores.
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4,288
4,5
4
3,223

3,5
3
2,5
2
Tempo
(Minutos) 1,5

1,065

1,236

1,053

Corte-Dobra
Capa

Corte-Dobra
Páginas

MontagemFinalização

0,934

1
0,5
0
Impressão

Tempo de
Processo

Tempo de
Atividade

Etapas do Processo

Figura 4 - Tempos de Cada Processo e Tempo Unitário de Produção Após as Melhorias.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Após a eliminação do gargalo de produção encontrado no corte e na equalização da
linha de produção através da união de tarefas dentro dos postos de trabalho, chegou-se ao
tempo de processo de 3,223 minutos. Na Figura 4, pode-se observar os tempos totais de
atividade (tempo de cada atividade realizada por funcionário em cada etapa do processo, desta
forma foram somados os dois tempos de corte) e de processo (tempo efetivo para a realização
do processo de fabricação do livro de bolso, ou seja, o tempo que leva o processo desde o seu
início até a sua conclusão), além de os tempos unitarios de cada processo.
Retornando ao objetivo inicial de eliminar os gargalos com o balanceando dos fluxos
de produçao, se verificou que as metas foram atingidas com notório êxito. Durante a
realização da simulação se ressaltou relevante a importancia da influência dos fornecedores e
da verificação de equipamentos (preparação e adequação) no processo de produção, já que
mesmo num ambiente simulado ocorreram imprevistos (impressão inadequada), imprevistos
estes que modificaram todo o processo anteriormente planejado gerando grandes transtornos e
custos extras(cola, tempo).
As melhorias efetivadas não se deteram apenas aos tempos de produção, mas também
a diminuição dos custos, buscada pelo aumento da padronização e da qualidade do produto
com a utilização de gabaritos para o grampeamento do livro de bolso, e para a medição e
verificação das especificidades técnicas do produto. Aliado a isso a obtenção do
balanceamento dos tempo de produção por meio da aplicação dos conceitos de OPT.
4.2. Layout celular da fábrica
Na figura 5, observa-se como o layout da fábrica hipotética foi estruturado, nota-se
que no primeiro quadro (layout antigo), o processo de fabricação era feito em linha, sem
interação, sem controle e padrões específicos de qualidade. Já no segundo quadro (layout
melhorado), foi aplicada a filosofia do layout celular fazendo com que os processos tivessem
maior interação e possibilitando um melhor controle, como o de operadores pararem o
processo quando erros fossem identificados no mesmo. Além disso, como descrito no
referencial, foram elaborados padrões de qualidade como vistos nos itens 3 e 4.
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Figura 5 – Layout antigo e novo layout após as melhorias.
Fonte: Elaborado pelos autores.

5. Conclusões
Em virtude dos resultados atingidos no estudo, referentes à identificação das restrições
e dos tempos ociosos em um fluxo de operação, buscando alcançar um sistema contínuo e
assim realizando o balanceamento de linha, constatou-se a relevância da utilização dos
métodos Optimized Production Technology_- Theory of Constraints (OPT/TOC). De modo
que como proposto no objetivo, a partir da elaboração do estudo hipotético aliado a utilização
dessa filosofia, identificou-se os gargalos e os tempos ociosos, implementando-se as
melhorias e assim o balanceamento da linha de montagem. Além da elaboração de um layout
melhor e mais eficiente, facilitando o fluxo de materiais e, conseqüentemente, aprimorarando
o processo de manufatura.
Desta forma, confirmou-se a eficiência e a eficácia destes métodos na elaboração de
novos produtos, pois aperfeiçoam e eliminam atividades que não agregam valor ao processo.
Sendo possível visualizar uma melhor forma de programar a produção em uma fábrica real, na
medida em que busca identificar as prioridades na ocupação dos recursos e, com base na
seqüência definida, calcular como resultado os lead times.
6. Referências Bibliográficas
CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N. Just in Time, MRP II e OPT: um enfoque
estratégico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
DAVIS, M. et al. Fundamentos da Administração da Produção. Trad. Eduardo Schaan [et
al]. 3 ed. – Porto Alegre: Bookman Editora, 2001.
GAITHER, N. FRAZIER, G. Administração da Produção e Operações. São Paulo:
Thompson Learning, 8 ed, 2007..

VII Convibra Administração – Congresso Virtual Brasileiro de Administração – www.convibra.com.br

GOLDRATT. Goldratt Group – Teoria das Restrições. Disponível em
<http://www.goldrattgroup.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid
=11 > Acesso em 07/07/2010.
_____________.
Goldratt
TOC.
Disponível
em
<http://www.goldratttoc.com.br/s/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1> Acesso em 07/07/2010.
MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. Administração da Produção. 2. ed. São Paulo: Saraiva,
2006.
MOREIRA, D. A. Administração da Produção e Operações. 5. ed. São Paulo: Thomson
Learning, 2006.
ROTHER, M.; HARRIS, R. Criando Fluxo Contínuo. São Paulo: Lean Institute Brasil,
2002.

VII Convibra Administração – Congresso Virtual Brasileiro de Administração – www.convibra.com.br

