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RESUMO 
 
FERREIRA, A.S.. Projeto de otimização em um setor de estruturas em uma empresa 
do ramo de construção naval: uma investigação quanto aos desafios e 
oportunidades encontrados. 2015. 86f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de 
Graduação em Engenharia de Produção, CEng – Centro de Engenharias, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 
 
A indústria de construção naval brasileira passou há cerca de duas décadas por um 
período difícil alcançando a quase extinção, mas atualmente tem crescido 19,5% ao 
ano devido aos fortes investimentos do governo através do intermédio da 
PETROBRAS e também por conta da descoberta de jazidas de petróleo nas 
camadas do pré-sal. Em meio ao crescimento verificado, este setor industrial sofre 
com problemas de produtividade, planejamento, falta de mão-de-obra especializada, 
falta de integração da cadeia de suprimentos e de pesquisa e desenvolvimento, 
interferindo na competitividade brasileira em meio ao mercado internacional. Assim, 
a presente pesquisa pretende investigar em que nível os princípios e técnicas da 
Teoria da Restrições podem contribuir durante um projeto de otimização em um 
setor de Estruturas em uma empresa do ramo de construção naval. Pretende-se 
ainda investigar a eficácia do uso desta teoria na redução de estoques 
intermediários, custos e desperdícios, e na simplificação do processo de 
planejamento e controle da produção, caso sejam implantadas as melhorias 
elencadas durante a pesquisa, e se a capacidade versus demanda dos principais 
processos e/ou máquinas do setor estão consistentes entre si. Para tanto, a 
metodologia utilizada compreende métodos classificados como pesquisa 
exploratória, documental e de campo, o estudo de caso foi aplicado em uma 
indústria do ramo naval, o estaleiro XYZ, situado no Porto de Rio Grande, no Rio 
Grande do Sul. Os resultados obtidos evidenciam que a falta de planejamento, 
organização, controle e garantia da qualidade são as principais fontes geradoras de 
gargalos na organização. Além disso, verificou-se que a maioria das operações 
estavam trabalhando com a capacidade acima da demanda programada. Conclui-se 
que a TOC se mostrou uma ferramenta excelente e prática para identicação de 
pontos fracos e deficiência, assim como para minimização de seus efeitos 
indesejáveis. 
 
Palavras-chave: Construção naval;Teoria das Restrições; gargalos de produção; 
produtividade; competitividade internacional.  



ABSTRACT 
 
FERREIRA, A.S.. Projeto de otimização em um setor de estruturas em uma empresa 
do ramo de construção naval: uma investigação quanto aos desafios e 
oportunidades encontrados. 2015. 86f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de 
Graduação em Engenharia de Produção, CEng – Centro de Engenharias, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 
 
The Brazilian shipbuilding industry has for nearly two decades a hard time reaching 
near extinction, but has now grown 19.5% per year due to strong government 
investment by means of PETROBRAS and also due to the deposits of discovery oil in 
the pre-salt layers. Amid the growth seen, this industry suffers from productivity 
issues, planning, lack of skilled labor, lack of integration of the supply chain and 
research and development, affecting the Brazilian competitiveness amid the 
international market. Thus, this research aims to investigate at what level the 
principles and Constraints Theory of techniques can help during an optimization 
project structures in a sector in a company's shipbuilding industry. Another objective 
is to investigate the effectiveness of using this theory in the reduction of intermediate 
stocks, costs and waste, and to simplify the planning process and production control, 
if the improvements are implemented listed during the search, and the ability versus 
demand Main processes and/or industry machines are consistent with each other. 
Therefore, the methodology used comprises methods classified as exploratory, 
documentary and field, the case study was applied to a naval branch of industry, the 
XYZ shipyard, located in the Port of Rio Grande, Rio Grande do Sul. The results 
show that the lack of planning , organization, control and quality assurance are the 
main sources of constraints in the organization. Furthermore , it was found that most 
operations were working with the capacity above the programmed demand. It 
concludes that the TOC proved an excellent and practical tool for identication of 
weaknesses and disabilities as well as to minimize its undesirable effects . 
 
Keywords: Shipbuilding; Theory of Constraints; production bottlenecks; productivity; 
international competitiveness. 
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1  INTRODUÇÃO 

A região sul do Rio Grande do Sul vem passando por um período favorável 

por razões frequentemente atribuídas ao chamado Pólo Naval de Rio Grande. Um 

dos motivos nasce com a descoberta de petróleo e gás natural na camada geológica 

do pré-sal na costa marítima brasileira tornando necessário o desenvolvimento de 

novas plataformas e embarcações de apoio para a exploração desta camada. Estas 

reservas segundo Garcia (2013), encontram-se em águas mais profundas e frias, 

com solo mais salinizado e corrosivo, em localizações mais distantes do continente e 

ainda possuem um petróleo mais pesado e ácido. Não obstante, o mercado de 

embarcações e plataformas marítimas tornou-se relevante para o pais não somente 

pela demanda interna, mas também pelo crescimento da demanda internacional, 

influenciada em parte pela elevação do preço do petróleo e pelas novas pressões 

internacionais por segurança energética. 

Contudo, o cenário da indústria naval nem sempre se mostrou tão favorável 

no Brasil. Segundo dados do IPEA (2014), na década de 1970 o Brasil chegou a ser 

o segundo maior produtor mundial de embarcações, mas declinou entre 1980 e 

meados dos anos 2000. Este período foi marcado por uma degradação continuada 

das infraestruturas em geral, havia deficiência na oferta de serviços, como energia, 

transporte, telecomunicações e saneamento, gerando obstáculos ao crescimento. 

Esta situação levou ao surgimento de gargalos físicos,operacionais e institucionais, 

principalmente por conta de legislações e arranjos federativos obsoletos, que 

acabaram por impor sérios impedimentos ao crescimento.  

Foi significativa neste período a degradação dos portos, o declínio acentuado 

na participação da navegação de cabotagem no transporte de mercadorias e a 

redução da participação da bandeira nacional na navegação de longo curso. Como 

conseqüência deste cenário, o país não criou competência tecnológica para 

acompanhar o mercado mundial de construção naval, conquanto fosse favorecido 

pela situação geográfica e ambiental e detivesse longa trajetória nessa indústria 

(LACERDA, 2003). 

Neste novo momento, com a descoberta do pré-sal e considerando as 

condições precárias da indústria naval brasileira, o governo federal passa a 

promover a retomada deste setor econômico. Surgem então politicas de incentivos e 

investimentos para a revitalização da indústria naval, sendo os três maiores: o 
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Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), 

o Programa de Renovação e Expansão da Frota de Embarcações de Apoio Marítimo 

(Prorefam) e o Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef), da 

subsidiária Petrobras Transporte S/A – Transpetro (IPEA, 2014). 

Assim, em 7 de maio de 2010, ocorreu o lançamento ao mar do navio 

petroleiro João Cândido, o primeiro navio construído no pais 23 anos depois da 

última encomenda da Petrobras a um estaleiro brasileiro para a construção de um 

navio daquele porte, foi um período de quase extinção da indústria naval brasileira. 

O João Cândido foi o primeiro entre dezenas de navios petroleiros, plataformas, 

sondas e outras embarcações que foram encomendados para estaleiros brasileiros 

desde o início da adoção pela Petrobras de políticas de conteúdo local em suas 

encomendas, e do início dos programas de incentivos (IPEA, 2014). 

Em 2011, segundo Garcia (2013) o país acumula mais de 400 

empreendimentos de construção naval em curso ou previstos nos estaleiros 

brasileiros totalizados por 19 plataformas de produção de petróleo, 30 sondas de 

perfuração, 30 navios de apoio marítimo, 39 navios petroleiros, entre outros. Assim, 

a indústria naval deixa de ser uma indústria em vias de extinção a um setor que 

deverá empregar cerca de 100 mil pessoas até 2017 e faturar 17 bilhões de dólares 

anualmente até 2020. Este é o retrato da década de renascimento da indústria naval 

brasileira, que saltou de 14 embarcações encomendadas em 2002 para 108 em 

2012 (IPEA, 2014). 

Em meio a tantas encomendas de navios, sondas, plataformas e seus 

módulos (e integração), tornou-se necessária a construção de estaleiros em algumas 

regiões do Brasil, de modo que no ano de 2010 constituíram-se três grandes 

importantes polos de construção naval no país, considerando-se o volume de 

produção e o nível de emprego: Rio de Janeiro (64 construção em execução em 

2010; 25 mil empregos diretos), Pernambuco (23 construção; 10,5 mil empregos) e 

Rio Grande do Sul (9 construção; 5,5 mil empregos). O pólo naval de Rio Grande 

acomoda atualmente os estaleiros Quip (consorcio formado por Queiroz Galvão, 

Ultratec e Iesa), Ecovix, e estão em processo de implantação outros dois: a EBR – 

estaleiro do Brasil S/A e o estaleiro Wilson Sons Rio Grande (Garcia, 2013). 

De fato, no período de 2008 a 2013  o cenário era  favorável ao pólo naval de 

Rio Grande sendo que, mesmo com isso, alguns desafios de gestão cabiam ser 
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considerados. Por conta disso, a industrial naval brasileira sofre no sentido de obter 

competitividade internacional, além dos grandes fabricantes estabelecidos, China e 

Coreia do Sul, que juntos correspondem a 67% da produção mundial, há sempre a 

possibilidade de um novo concorrente com baixos custos de produção propiciados 

por baixos salários e câmbio desvalorizado (IPEA, 2014). Dentre os motivos que 

influência nestes desafios, os processos logísticos são um caso particularmente 

importante no pólo naval. Segundo Afonso (1999), a maioria das empresas enfrenta 

problemas logísticos (estoques altos), com atendimento ao cliente (existem 

reclamações), finanças (o retorno dos investimentos é longo), recursos humanos (a 

relação e/ou capacitação das pessoas são inadequadas), altos níveis de perdas (por 

estoques ou retrabalhos, tempos excessivos). Dentre as conseqüências dessas 

fraquezas Votto (2012) destaca por exemplo, os altos lead-times e falta de 

sicronização entre as atividades. 

Além disso, os estaleiros enfretam problemas com o planejamento e gestão 

da produtividade, a integração da cadeia de suprimentos, o investimento em 

pessoal, a modernização da construção e montagem, o resgate da engenharia 

industrial e com a falta de pesquisa e desenvolvimento. A maioria dos problemas 

citados acima são equivalentes aos caracterizados por Goldratt (1997), ou seja, a 

Teoria das Restrições pode ser aplicada ao setor de construção naval em busca da 

otimização dos fluxos de materiais e informações, redução de estoques, 

sincronização das atividades de manufatura, simplificação das atividades de 

planejamento e controle da produção, além de proporcionar a redução de lead-

times. A TOC (Teoria da Restrições) facilita a identificação de pontos “fracos” 

direcionando a empresa em função de seus objetivos e consequentemente, a 

alocação mais adequada de custos em recursos humanos, tecnologia e pesquisa e 

desenvolvimento. 

É neste contexto que desenvolve-se o presente trabalho, o qual possui como 

tema a Teoria das Restrições no âmbito do setor de Estruturas de um estaleiro do 

Pólo Naval de Rio Grande. 

 

1.1 Objetivos 

Os problemas elencados instigam algumas questões de pesquisa. Pode-se 

questionar, por exemplo, se os princípios e técnicas da TOC podem ser aplicados 
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para otimizar os processos de uma indústria naval. Além disso, surge como questão 

o quanto a capacidade versus demanda dos processos e/ou máquinas no setor de 

um estaleiro estão consistente entre si. Cabe questionar-se também se o 

mapeamento de processos, o estudo do layout e fluxo e o IROG (Índice de 

Rendimento Operacional Global) são ferramentas que podem ser adotadas para 

facilitar a identificação de gargalos em um setor de uma empresa do pólo naval. 

Essas questões podem integrar uma questão mais ampla, relativamente, quais são 

os principais desafios e oportunidades existentes no âmbito dos projetos de 

otimização em determinado setor de uma empresa de construção naval. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é aplicar as técnicas da Teoria das Restrições de 

maneira a contribuir  com o setor de estruturas para identificação de seus pontos 

fracos e deficiências, bem como propor ações para minimizar os efeitos causados 

pelos mesmos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste projeto são: 

a. Investigar quais as principais características dos processos produtivos 

contidos em um setor de estruturas de uma empresa do ramo da 

construção naval associando com os possíveis gargalos existentes;  

b. Verificar em que nível os princípios e técnicas da TOC permitem 

identificar desafios e oportunidades de otimização dos processos de um 

setor de Estruturas em uma empresa de construção naval; 

c. Investigar o quanto a capacidade versus demanda dos principais 

processos e/ou máquinas do setor estão consistentes entre si; 

d. Propor e verificar, caso sejam implantadas as melhorias elencadas 

durante a pesquisa, qual a eficácia da aplicação de conceitos da TOC na 

redução de estoques intermediários, redução de custos e desperdícios 

e, na simplificação do processo de planejamento e controle da produção. 
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1.2 Justificativa 

O resnacimento da construção naval no Brasil gera grande potencial de 

geração de empregos, rendas e divisas. Porém, a competição no mercado 

internacional é intensa e desleal, pois a China e Correia do Sul, por exemplo, são 

grandes construtores já estabelecidos que adotam medidas protencionistas que 

distorcem as condições competitivas (LACERDA, 2003).  

Além disso, a implantação de indústrias de construção naval no país ainda 

não deu retornos satisfatórios, apesar de todo investimento dispendido. Quando se 

determinou que 65% das construções de navios e plataformas deviam possuir 

conteúdo nacional, não se imaginava que teríamos tantos problemas com 

produtividade. O Brasil está gastando mais e levando mais tempo para construir 

navios, isto se deve ao fato da falta de planejamento e gestão dos processos 

produtivos, mão-de-obra especializada e infraestrutura adequada (Portos e Navios, 

2014). 

Como exemplo, pode-se citar a opinião do coordenador executivo do 

Prominp, Paulo Sergio Rodrigues Alonso, que afirmou: 

 

“Os benefícios da consolidação de uma indústria naval forte, moderna e 
produtiva são permanentes. A indústria está avançando e realizando 
parcerias com sócios internacionais importantes. Dentro de sete a dez anos, 
o país poderá ter o mesmo grau de excelência dos melhores estaleiros da 
Coreia do Sul e do Japão desde que sejam superados desafios como a 
melhoria do planejamento e gestão e da produtividade, a integração das 
cadeias de suprimento, o investimento em pessoal, a modernização da 
construção e montagem e o resgate da engenharia industrial." (Portal 
Vermelho, 2014) 

 

A aplicação da TOC no setor de construção naval pode trazer diversos 

benefícios, entre eles, a otimização dos fluxos de materiais e informações, redução 

de estoques, sincronização das atividades de manufatura, simplificação das 

atividades de planejamento e controle da produção, além de proporcionar a redução 

de leadtimes, visto que direciona a empresa em função de seus objetivos e 

consequentemente, a alocação mais adequada de custos em recursos humanos, 

tecnologia e pesquisa e desenvolvimento. 

Verificando a literatura pertinente na área é frequente encontrar-se aplicações 

da TOC em processsos diversos de manufatura como na produção de cimento 

(SELLITTO, 1999), industria de serviços (VOTTO, 2012). Contudo, o mesmo nível de 
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ocorrências de trabalhos neste tema voltados à indústria naval não é tão frequente. 

Este estudo é de grande relevância para estudiosos, industriais e gerentes deste 

contexto produtivo. Sendo assim, os resultados desta pesquisa poderão ajudar 

esses profissionais a adotar os melhores métodos e ferramentas para identificar e 

combater gargalos de produção na indústria naval. 

 

1.3 Delimitações do trabalho 

O presente estudo permitirá explanar o assunto sobre gargalos de produção. 

Espera-se ainda poder conceituar, identificar as causas e elencar caminhos para 

minimizar os principais gargalos existentes no momento de aplicação do estudo nos 

processos produtivos do setor de Estruturas do Estaleiro XYZ. Neste caminho, serão 

utilizados conceitos associados à Teoria das Restrições e métodos para a solução 

de problemas, bem como o Índice de Rendimento Operacional Global do processo. 

 Os conceitos utilizados serão discutidos e aplicados no âmbito de um setor 

de estruturas de uma indústria de construção naval. Eventuais extrapolações deste 

estudo para outras empresas ou setor do mesmo tipo de indústria podem requerer 

adequações nos métodos e escolhas dos conceitos aplicados.O presente estudo 

prevê que o objetivo específico de propor e testar qual a eficácia da aplicação de 

conceitos da TOC na redução de estoques intermediários, redução de custos e 

desperdícios e, na simplificação do processo de planejamento e controle da 

produção, dependerá dos resultados obtidos no alcance dos demais objetivos 

específicos. Portanto, configura-se como uma delimitação de trabalho no Trabalho 

de Conclusão de Curso 1 (TCC 1), sendo previsto já neste momento sua aplicação 

ou não durante o TCC 2. 

 

1.4 Metodologia 

O presente estudo pode ser classificado quanto aos objetivos como uma 

pesquisa exploratória. Para Gil (2002) pequisas exploratórias têm como 

preocupação central proporcionar maior familiariedade com um problema com vistas 

a torna-lo mais explicíto ou a construir hipóteses, pois os gargalos nunca deixam de 

existir quando resolve-se um outras causas e efeitos passarão a existir.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos a pesquisa será realizada 

através de um estudo de caso, auxílio de pesquisas bibliográficas, de campo e 
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documental visando investigar em que nível os princípios e técnicas da Teoria da 

Restrições podem contribuir durante um projeto de otimização em um setor de 

Estruturas em uma empresa do ramo de construção naval.  

Segundo Gil (2002) estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetivos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. A utilização de estudo de caso tem crescido no âmbito das ciências, 

com diferentes propósitos, tais como: 

a) Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 

definidos; 

b) Preservar o carácter unitário do objeto estudado; 

c) Descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 

d) Formular hipóteses ou desenvolver teorias; e, 

e) Explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 

muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 

experimentos. 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está dividido em três capítulos sendo que, no Capítulo 1 são 

realizadas a apresentação e contextualização do trabalho, apresentando-se as 

questões, objetivos, justificativa da pesquisa, delimitações do trabalho e a 

metodologia que será utilizada. 

No Capitulo 2 é realizado a revisão bibliográfica sobre a Teoria das Restrições 

iniciando com suas origens, o livro A Meta de Goldratt, focando em seus princípios e 

técnicas de identificação e no processo de melhoria contínua. Ao final do capitulo 

são discutidos os métodos para trabalhar os gargalos bem como a utilização de 

ferramentas como o mapeamento de processo, layout e fluxo e o IROG para facilitar 

a identificação de gargalos e promover a melhoria contínua. 

No Capitulo 3 apresenta-se os procedimentos metodológicos propostos para 

a aplicação dos princípios e técnicas da TOC e no capítulo 4 é realizado a aplicação 

do método proposto na empresa objeto de estudo onde pretende-se reponder as 

perguntas “o que mudar?”, “para o que mudar?” e “como promover a mudança?” por 

meio da realização de cada etapa proposta no capítulo anterior afim de alcançar os 
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objetivos estabelecidos e também apresenta a análise dos resultados obtidos na 

pesquisa após a aplicação do método. E o capítulo 5 apresenta as conclusões sobre 

os resultado obtidos neste trabalho. 

Por último o capítulo 6 apresenta as referências bibliográficas utilizadas durante 

a pesquisa. 
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2  TEORIA DAS RESTRIÇÕES: CONCEITUAÇÃO E APLICAÇÕES 

A produção de bens e serviços era historicamente e até aproximadamente 

três séculos atrás baseada predominantemente, senão integralmente, na força de 

trabalho (mão-de-obra) e ocorria sem maiores complicações. Contudo, após a 

revolução industrial este cenário mudou, os métodos de produção mudaram. A mão-

de-obra especializada emerge substituindo o artesão e propiciou métodos de 

produção a baixo custo, sem necessidade de habilidades especializadas. Assim, 

cada empregado tornou-se especialista em uma etapa ou operação da produção 

(COX E SPENCER, 2002). 

Neste âmbito, o gerenciamento da produção, segundo Cox e Spencer (2002), 

tornou-se muito complexo, tornando-se a arte e a ciência de se conseguir que as 

coisas sejam feitas por outras pessoas no momento certo. O grande desafio para 

estes autores está no atendimento das metas, aumento da capacidade produtiva e 

diminuição dos custos, tudo isso sem deixar de satisfazer as expectativas dos 

clientes. Para este fim, conceitos associados à Teoria das Restrições aparecem 

como uma alternativa interessante. 

Os métodos associados à Teoria das Restrições já foram adotado por 

empresas como a General Motors, Bethlehem Steel e Proter & Gambel. Até a força 

áerea americana empregou os conceitos de gerenciamento das restrições para 

melhorar o desempenho logístico dos depósitos de manutenção das aeronaves e a 

marinha ameriana implementou os mesmos conceitos em suas corporações 

transportadoras. 

 

2.1 Teoria das Restrições 

A abordagem metodológica criada pela Teoria das Restrições, também 

denominada de TOC (Theory of Constraints), foi inicialmente introduzida por meio do 

livro escrito em um formato de fácil leitura chamado A Meta, de autoria do físico Dr. 

Eliyahu Goldratt. Segundo Goldratt (1997), a meta de qualquer organização 

industrial, comercial ou de serviços deve ser ganhar dinheiro no presente, bem como 

garantir a sua continuidade no futuro. Para tanto, o autor concidera alguns conceitos 

essenciais na busca de melhorias, dentre os quais ele cita os gargalos. 

O Gargalo é um tipo especial de restrição que se relaciona à falta de 

capacidade de um processo e, por essa razão, também é chamado, sob certas 
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condições, de Recurso Restritivo de Capacidade (RCC), do inglês Constraint 

Resource Capacity (KRAJEWSKI et al., 2008). Segundo a TOC a restrição significa 

qualquer coisa que limita o melhor desempenho do sistema em direção à meta. 

Krajewski et al. (2008) aponta três tipos de restrições: físicas, comerciais e 

administrativas.  

As restrições físicas na maior parte das vezes estão relacionadas a recursos: 

máquinas, equipamentos, veículos, instalações ou sistemas. Por sua vez, as 

comerciais podem ser devido a demanda ser menor que a capacidade sendo que, 

as administrativas estão relacionadas as políticas, indicadores ou posturas que criam 

restrições que retardam o fluxo de trabalho.  

A TOC surgiu como resposta do ocidente aos contínuos avanços dos 

japoneses e Tigres Asiáticos. Esta teoria procura dar maior importância aos pontos 

do gargalo e não todos os pontos dentro de qualquer sistema (PLANTULLO, 1994). 

Ela é composta por: (1) um ramo logístico, com as metodologias tambor-pulmão-

corda e o gerenciamento de pulmões, e as estruturas logísticas de análise V-A-T; (2) 

um segundo ramo que consite no processo de focalização em cinco etapas, nos 

indicadores de desempenho do sistema, a aplicação do ganho e as aplicações de 

decisões do composto de produção; e (3) um terceiro ramo envolvendo a solução de 

problemas/processo de pensamento que consistem em diagramas de Efeito-Causa-

Efeito (ECE). A Figura 1 traz uma representação esquemática dos componentes da 

TOC. 

Processo de 
focalização 

em 5 passos
(2.2)

Logística

Teoria das restrições (2.1)

Processo de 
programação 

(2.2.1)

Análise V-A-T 
(2.2.3)

DBR - tambor-
pulmão-corda

Gerenciamento de 
pulmões

Solução de problemas/ processos 
de pensamento (2.2.2)

Diagramas 
ECE

Árvore da realidade atual 

Ramo negativo

Árvore da realidade futura

Árvore dos pré-requisitos

Árvore da transição

Auditoria ECE Diagramas 
de nuvens

Gerenciamento
dos pulmões

Ganho
Inventário
Despesas

Decisão sobre
mix de 

Ganho

inventário dólar/dia
 

Figura 1 Representação esquemática do gerenciamento de restrições 
Fonte: Cox e Spencer (2002) 
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O primeiro ramo, de logística, compreende a metodologia de programação, 

tambor-pulmão-corda, que fornece instruções detalhadas para o gerenciamento do 

sistema como um todo baseado nas capacidades das restrições. Enquanto a análise 

V-A-T é uma classificação de processos de produção que identifica o fluxo geral dos 

componentes e produto desde a máteria-prima até os produtos acabados, os pontos 

de controle e a posição estratégica dos pulmões.  

O segundo ramo é baseado no processo de focalização de 5 etapas e no 

sistema de indicadores de desempenho desenvolvido por Eliyahu Goldratt com o 

objetivo de apoiar o gerenciamento das restrições e eliminar conflitos com os 

sitemas tradicionais de indicadores. O inventário e ganho dólar/dia são indicadores 

que possuem a função de facilitar as tomadas de decisões operacionais. 

O terceito e último ramo da TOC é a metodologia de solução de problemas, 

chamada de processos de pensamento. Este ramo é o menos conhecido pelos 

gerentes de operações. O objetivo desta metodologia é solucionar três questões 

chaves para os gerentes em geral: o que mudar?; mudar para qual alternativa? e 

como promover as mudanças? 

 

2.2 Processo de melhoria contínua 

A TOC sustenta que é essencial focar os esforços de melhoria no elo mais 

fraco da corrente, pois é ele que determina o desempenho global do sistema. 

Qualquer decisão sobre restrições e capacidade relacionadas a um processo precisa 

ser tomada considerando-se o papel do processo dentro da organização como um 

todo, pois tentar melhorar outros elos que não sejam o mais fraco não acarretára 

benefícios sistêmicos, e mesmo os potenciais benefícios locais poderão ameaçar a 

meta global (KRAJEWSKI et al, 2008). 

A TOC sustenta que há cinco passos para melhoria contínua dos processos a 

serem aplicados para o gerenciamento do gargalo do sistema. Assim, os cinco 

passos da TOC para melhoria de processo, segundo Goldratt (1997), são 

apresentados na Figura 2, a seguir: 
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Figura 2 Cinco passos para melhoria contínua dos processos 

Fonte: Adaptado Goldratt (1997) 
 

2.2.1 Processo de programação 

Para Goldratt (1997) o tambor-pulmão-corda, também conhecido por DBR 

(Drum-Buffer-Rope), visa operacionalizar no chão de fábrica os cinco passos de 

melhoria dos processos da TOC. O objetivo central do algoritmo DBR consiste em 

estabelecer a produção puxada para controlar o fluxo de inventário no sistema 

produtivo, de modo que assegure a máxima utilização da restrição para atender à 

demanda.  

Primeiro, o tambor (Drum), o qual indica o programa detalhado de produção 

para a restrição, com itens a serem produzidos, suas quantidades, os horários de 

início e término. É aqui que é realizada a programação do ritmo de produção a ser 

seguido pelo resto dos recursos operacionais. Significa que todo o resto dos 

recursos de produção é sincronizado com base na programação feita pelo tambor, o 

qual deve operar a todo tempo. 

De acordo com a TOC, todo e qualquer sistema pode produzir tanto quanto a 

capacidade de seu recurso restritivo. Logo, o tambor é recurso restritivo de 

capacidade (RCC), pois determina o passo ou o ritmo da batida a ser seguido pelo 

resto dos recursos operacionais. Isto significa que todos os outros recursos 

produtivos são sincronizados com a programação da restrição.O pulmão (Buffer) é a 

proteção inserida antes do tambor para evitar interrupções no mesmo devido ao 

impacto das variabilidades, como variação no tempo de processo, falta de matéria-

prima para produzir, quebra de máquinas, problemas de qualidade, etc. Ou seja, 
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pulmão é um elemento estratégico que busca proteger o ganho do sistema sobre as 

variações do mesmo. Há três tipos de pulmão: 

a) Pulmão da Restrição (Constraint Buffer) que objetiva proteger o Tambor 

com a liberação antecipada dos itens para a restrição; 

b) Pulmão do Carregamento (Shipping Buffer) a restrição não é o único 

elemento com programas a serem observados. O carregamento dos 

produtos acabados também deve ser protegido com um pulmão, de 

modo a ser assegurada a confiabilidade dos prazos para os clientes; 

c) Pulmão da Montagem (Assembly Buffer) é quando os itens que foram 

processados pela restrição devem ser montados com itens que não 

passaram pela restrição sendo necessário criar outra proteção. Neste 

caso, todas as partes que passaram pela restrição devem ser utilizadas 

para formar o produto acabado e desta forma, nenhum item "não-

restrição" deve estar faltando. 

Enfim, a corda (Rope) cujo o objetivo é sinalizar a necessidade de entrada de 

materiais no sistema, para alimentar o pulmão e o gargalo, limitando a quantidade de 

matéria-prima liberada para a fábrica. Em outras palavras, através da corda é 

assegurado que todos os recursos operarão no mesmo ritmo que a restrição, sem 

elevação nos níveis de estoque em processamento. 

Para que a execução das atividades sejam bem-sucedidas é preciso 

gerenciar os diversos pulmões, afortunadamente, gerenciar pulmões, sejam eles da 

restrição, de expedição ou de montagem, é sempre igual. O gerenciamento de 

pulmões proporciona a empresa um sistema de advertência antecipada que alerta 

para que ações sejam executadas a fim de prevenir uma possível parada na 

restrição (COX E SPENCER, 2002). 

Primeiramente, é estabelecido um pulmão bastante grande, para 

posteriormente, planejar reduções no mesmo em busca de focalizar os esforços de 

melhoria contínua.  

 

2.2.2 Medidas de capacidade, utilização e desempenho na TOC 

Para Goldratt (1997), as medidas são o resultado direto da meta escolhida. 

Não existe um meio de selecionar um conjunto de medidas antes da meta estar 
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definida. Logo, é necessário que se escolha corretamente as medidas, para que se 

possa obter realmente o que se busca. 

As medidas de output da capacidade são mais bem utilizadas quando 

aplicadas a processos específicos dentro da empresa ou quando a empresa fornece 

um número relativamente pequeno de serviços e produtos padronizados. 

Enquanto, as medidas de input da capacidade são geralmente usadas para 

processos flexíveis e de menor volume. À medida que a quantidade de 

personalização e a variedade no mix de produtos aumentam, medidas de 

capacidade baseadas em input se tornam mais úteis (KRAJEWSKI ET. AL, 2008). 

Outra medida usual é a utilização que consiste no grau em que um 

determinado equipamento, espaço ou mão-de-obra estão sendo usados e é medida 

como a razão entre a taxa média de output e a capacidade máxima (expressa em 

percentual), como representado na equação (1): 

 

%100
máxima_capacidade

produção_de_média_taxa
Utilização ×=  (1) 

 
 

A taxa média de output e acapacidade devem ser medidas nos mesmos 

termos, ou seja, tempo, clientes, unidades ou dólares. A taxa de utilização ser para 

indicar a necessidade de adicionar ou de eliminar capacidade. E a maior dificuldade 

ao se calcular a utilização se encontra na definição de capacidade máxima, o 

denominador da razão. 

Um processo pode ser operado acima de seu nível de capacidade usando 

métodos marginais de produção, como horas extras, turnos extras, atividades de 

manutenção temporariamente reduzidas, número adicional de funcionários ou 

terceirização. Embora ajude em picos temporários, essas opções não podem ser 

sustentadas por muito tempo, além disso, contribuem para o aumento dos custos da 

empresa (KRAJEWSKI ET. AL, 2008). 

Processos operacionais próximos de sua capacidade podem resultar em 

baixa satisfação do cliente, lucros mínimos e até perda de dinheiro, apesar de altos 

índices de venda. 

É importante entender as medidas de capacidade e desempenho relevantes 

no nível operacional, assim como sua relação com medidas financeiras mais 
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amplamente conhecidas no nível da empresa. Essas medidas e relações são criticas 

para a aplicação bem-sucedida dos princípios da TOC e são definidos na Figura 3 a 

seguir: 

Medida 
operacional

Concepção da TOC Relação com medidas finaceiras

Inventário
Todo dinheiro investido em um sistema 
ao comprar coisas que pretende 
vender.

Uma redução no inventário leva a um 
aumento no lucro líquido, no retorno sobre 
investimento e no fluxo de caixa.

Ganho
Taxa à qual o sistema gera dinheiro por 
meio das vendas.

Um aumento no ganho leva a um aumento 
no lucro líquido, no retorno sobre o 
investimento e no fluxo de caixa.

Despesa 
operacional

Todo dinheiro gasto por um sistema 
para converter inventário em 
rendimento.

Uma redução nas despesas operacionais 
leva ao aumento no lucro líquido, no retorno 
sobre investimento, e no fluxo de caixa.

utilização
 A taxa em que um equipamento, 
espaço ou mão-de-obra estão sendo 
utilizados atualmente.

Um aumento na utilização, em um gargalo, 
leva ao aumento no lucro líquido, no retorno 
sobre investimento, e no fluxo de caixa.  

Figura 3 Relação entre medidas operacionais e medidas financeiras  
Fonte: Krajewski et. Al (2008) 

 

Conforme a concepção da TOC, todo investimento de capital no sistema, 

inclusive máquinas e trabalho ao processar materiais, representa estoque porque 

todos poderiam ser potencialmente vendidos para se obter dinheiro. Gerar um 

produto ou serviço que não leva a uma venda não aumentará o redimento total de 

uma empresa, mas aumentará o seu estoque e suas despesas operacionais. É 

sempre melhor administrar o sistema de forma que a utilização do recurso gargalo 

seja maximizada, a fim de maximizar o processo inteiro (HILGERT, 2000). 

 

2.2.3 O processo de pensamento da TOC 

Segundo Cox e Spencer (2002) o elemento principal do processo de 

pensamento são as relações de efeito-causa-efeito e a visão crítica da realidade, 

procurando compreender por que as coisas acontecem e não como elas acontecem.  

É um conjunto de ferramentas que permitem a identificação de problemas 

centrais, assim como, a determinação de soluções do tipo ganha-ganha e meios de 

superar os obstáculos possíveis para implantação da solução. O Processo de 

Pensamento utiliza-se do método científico e busca responder a três perguntas: O 

que mudar?, Para o que mudar? e Como promover a mudança?. Ainda segundo 

Cox e Spencer (2002), a Teoria das Restrições possui cinco ferramentas que visam 
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ajudar a responder estas três perguntas fundamentais, conforme apresentado na 

Figura 4 a seguir: 

 

Pergunta central Ferramenta 
O que mudar? Árvore da Realidade Atual 
Para o que muda? Evaporação das nuvens 

Árvore da Realidade Futura 

Como promover a mudança? Árvore dos Pré-requisitos 
Árvore de Transição 

Figura 4 Cinco ferramentas do processo de pensamento 
Fonte: Adaptado Cox e Spencer (2002) 

 

O objetivo principal da Árvore da Realidade Atual (ARA) é a definição dos 

problemas centrais encontrados em um sistema específico. Cox e Spencer (2002) 

apresentam um conjunto de passos que auxiliam na construção dessa árvore que 

pode ser visto na Figura 5. 

 

Passo Proposição Cox & Spencer 

1 Liste 5 a 10 problemas chamados Efeitos Indesejáveis (EI) relacionados a situação. 

2 
Teste a clareza de cada EI. O EI é uma afirmação clara e concisa? Esse teste é chamado de 
ressalva de clareza. 

3 Procure alguma relação causal entre quaisquer dos EI. 

4 
Determine qual EI é a causa e qual é o efeito. Esse teste é chamado de ressalva de 
causalidade. 

5 
Continue o processo de conexão dos EI utilizando a lógica SE-ENTÃO até que todos os EI 
estejam conectados. 

Passo Proposição Cox & Spencer 

6 
Normalmente, a causalidade é forte para a pessoa que sente o problema, mas parece não 
existir para os outros. Utilize a ressalva de clareza para eliminar o problema. 

7 

Algumas vezes, a própria causa pode não ser suficiente para criar o efeito. Esses casos são 
testados com a ressalva de insufuciência de causa e são aprimorados lendo-se da seguinte 
forma: "SE causa E_____ENTÃO". Esse "E" conceitual é representado por uma linha 
horizontal que corta ambos os conectores entre o efeito e as causas 

8 
Algumas vezes, o efeito é causado por muitas causas independentes. As relações são 
fortalecidas pela ressalva de causa adicional. 

9 

Por vezes, um relacionamento SE-ENTÃO parece lógico, mas a causalidade não é 
apropriada da maneira como está escrita ou verbalizada. Nestas circunstancias palavras 
como "alguns", "poucos", "muitos" e outros modificadores podem fazer a causalidade 
mais forte. 

10 a numeração dos EI na ARA serve apenas para facilitar suas localizações. 
Figura 5 Passos para construção da ARA  
Fonte: Adaptado Cox e Spencer (2002) 
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Noreen et. al (1996) ressalta que a ARA deve ser construída de cima para 

baixo, mas que deve ser lida e compreendida de baixo para cima. Um meio de 

verificar sua consistência é apresentando a outras pessoas que não participaram da 

construção da mesma, para que apareçam eventuais erros lógicos não percebidos.  

A partir dos problemas centrais definidos através da técnica da ARA busca-se 

formular uma solução capaz de eliminar tais problemas, elevando o desempenho 

global da empresa. Uma das técnicas empregadas para tal objetivo é a Evaporação 

das Nuves (EN) que consiste na formulação de idéias e pressupostos para resolver 

os conflitos existentes (HILGERT, 2000).  

A utilização da técnica EN é um verdadeiro exercício de criatividade, pois a 

intenção é introduzir novos elementos capazes de invalidar os pressupostos 

existentes. Segundo Goldratt (1997) só assim é possível construir soluções 

verdadeiramente propriadas à elevação do desempenho competitivo. 

Para Goldratt (1997) se existe um conflito, é porque existe algo que obstrui o 

alcance de um objetivo desejado, mas, por outro, problemas que envolvem 

“compromisso” originam da existência de exigências para o alcance do objetivo que 

são conflitantes entre si. O compromisso origina-se da tentativa de conciliar essas 

exigências.  

Defina um problema claramente, e você estará a meio caminho da sua 

solução (GOLDRATT, 1997). A EN começa com o desenho da nuvem contendo o 

objetivo, os requisitos e os pré-requisitos a serem atendidos para tanto. A Figura 6 

mostra os passos da construção da nuvem. 

  
Figura 6 Passos para construção da nuvem 

Fonte: Adaptado Cox e Spencer (2002) 
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É importante ter conhecimento sobre a realidade do problema, pois somente 

assim a validade dos pressupostos podem ser questionadas. Além disso, não existe 

uma técnica para encontrar soluções para os problemas, estas surgem do 

conhecimento, experiência e espírito crítico dos participantes da construção do 

pensamento lógico (HILGERT,2000). 

Assim, a injeção (solução proposta) deve ser capaz de eliminar os Efeitos 

Indesejáveis (EI), dando origem a efeitos desejáveis (ED) em seu lugar. Para tal, 

utiliza-se a técnica da Árvore da Realidade Futura (ARF). 

A ARF inicia sua construção a partir da injeção na qual são conectados os 

efeitos desejáveis segundo os relacionamentos de efeito-causa-efeito. O processo 

de construção da ARF termina quando são conectados à árvore EDs opostos aos EI 

inicialmente identificados na ARA, uma vez identificados os EDs, atesta-se a eficácia 

da injeção proposta. A Figura 7 exibe um esquema para construção da ARF. 

 

Início

Definir EDs 
esperados

Desenvolver ARF a 
partir da injeção 

Verificar a 
existência dos EDs

Propor injeção 
adicional

Os EDS esperados 
aparacem na ARF?

A(s) injeção(ões) 
propostas são eficazes

Fim

NÃO

SIM

 
Figura 7 Esquema para construção da ARF 

Fonte: Adaptado Cox e Spencer (2002) 
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Segundo Goldratt (1997), se nós não realizarmos ações, a realidade não irá 

mudar. É necessário determinar ações que garantam a implantação do conjunto de 

injeções, de modo que proporcione a substituição dos EIs listadas na ARA pelos 

EDs definidos na ARF, ou seja, deve-se fazer um plano de ação. 

A técnica da Árvore de Pré-Requisitos (APR) é utilizada para desdobramento 

da injeção, através dela são levantados os objetivos intermediários que precisam ser 

atendidos para a implantação da injeção. 

Os seguintes passos devem ser realizados para a construção da Árvore de 

Pré-Requisitos (APR): 

- Levantar obstáculos à implantação da injeção. Goldratt (1997) sugere 

que a árvore seja apresentada a várias pessoas, para que a análise seja 

mais bem executada; 

- Estabelecer, para cada obstáculo, um Objetivo Intermediário (OI) capaz 

de eliminá-lo. Este passo é desenvolvido por meio de estabelecimento 

de relações de efeito-causa-efeito entre os obstáculos e os OIs; 

- Verificar se todos os obstáculos foram eliminados pelos OIs 

determinados no passo anterior; 

Se foram determinados novos OI’s deve-se voltar ao primeiro passo. 

A próxima etapa do processo de pensamento da TOC é o estabelecimento de 

ações efetivas a serem executadas. Nesta etapa, é utilizado a técnica da Árvore de 

Transição (AT) na qual é associado a cada objetivo intermediário uma ação a ser 

executada. Sendo assim, entende-se que a construção da AT nada mais é do que a 

montagem do plano de ação que leva à solução do problema. 

 

2.2.4 Análise V-A-T 

Para Cox e Spencer (2002), a etapa inicial para uma visão sistêmica do 

processo de produção é o desenvolvimento de uma estrutura lógica. A estrutura 

lógica do produto é formada por dois documentos básicos de manufatura, a estrutura 

de produtos e o roteiro de produção. 

A estrutura do produto na manufatura é utilizado como um guia para a 

fabricação do mesmo desde a matéria-prima até ao item final acabado. Enquanto, a 
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estrutura de planejamento é o resumo de informações de produto que estabelece as 

relações entre os componentes e os produtos finais. 

Na análise V-A-T combina-se a estrutura lógica do produto com a lógica 

contida na estrutura de planejamento de materiais, originando três formatos ou 

estruturas possíveis, V, A ou T, da qual surgiu o seu nome (GOLDRATT, 1997). 

A estrutura do tipo T é a mais comum, ela consiste na possibilidade de gerar 

diversas combinações de produtos finais a partir de um número limitado de etapas 

similares. A montagem final e a distribuição são tipicamente baseadas em pedidos 

confirmados de clientes e geralmente se mantem uma quantidade excessiva de 

estoques em processo e de produtos finais como um meio de garantir o atendimento 

da entrega dos pedidos. Na Figura 8, podemos ver graficamente o formato da 

estrutura. 

a) Um pedido b) Muitos pedido

A

Oper. 7 Carregamento de 
caminhão

Oper. 6 Transporte

Oper. 5 Embalagem

Oper. 4 Triagem

Oper. 3 Inspeção

Oper. 2 Separação

Oper. 1 Nova triagem

7

6

5

4

3

2

1

BA C D E

Operação Restrição Material

 
Figura 8 Estrutura tipo T 

Fonte: Adaptado Cox e Spencer (2002) 
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A principal diferença da estrutura do tipo V em relação a do tipo T é que 

poucos materiais são utilizados para originar vários produtos, uma vez que foi 

processado por uma operação, o material normalmente não pode alterar seu roteiro 

a fim de gerar outro produto, na Figura 9 verifica-se a diferença entre as estruturas. 

A B C D E F

Restrição MaterialOperação

 
Figura 9 Estrutura tipo V 

Fonte: Adaptado Cox e Spencer (2002) 
 

A estrutura do tipo V geralmente possui uma operação divergente no inicio da 

estrutura que impede a alteração de um pedido. O ponto divergente deve ser 

controlado por uma programação derivada da programação da restrição e dos 

pedidos de clientes (COX E SPENCER, 2002). 

Por último, a estrutura do tipo A é composta por inúmeras combinações de 

atividades que são necessárias para fornecer um conjunto relativamente pequenos 

de itens finais, e também é mais difícil a identificação de restrições. O formato da 

estrututura tipo A pode ser visto na Figura 10. 
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A B

Restrição MaterialOperação

 
Figura 10 Estrutura tipo A 

Fonte: Adaptado Cox e Spencer (2002) 
 

Na análise V-A-T o enfoque da atenção em um número menor de centros de 

trabalho dentro da estrutura lógica leva a uma melhoria de desempenho e um ponto 

de controle é a operação da restrição (COX E SPENCER, 2002). 

 

2.2.5 Mapeamento de processo 

Segundo Hunt (1996), o mapeamento de processos é uma ferramenta 

gerencial analítica e de comunicação cujo objetivo é ajudar a melhorar os processos 

existentes ou implantar uma nova estrutura voltada para processos. A sua análise 

estruturada permite, ainda, a redução nas falhas de integração entre sistemas, a 

redução de custos no desenvolvimento de produtos e serviços, e melhora do 

desempenho da organização, além disso, é uma excelente ferramenta para 
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possibilitar o melhor entendimento dos processos atuais e eliminar ou simplificar 

aqueles que necessitam de mudanças.  

De acordo com Krajewski (2008), o mapeamento de processo começa com a 

identificação de uma nova oportunidade para aperfeiçoamento e termina com a 

implementação de um processo revisado, passando por 6 passos, conforme descrito 

no quadro da Figura 11. 

Passo Descrição 

1 
Identificar oportunidades de melhorias, especialmente com processos 
relacionados com o fornecedor, desenvolvimento de novo serviçoou produto e 
relacionamento com cliente. 

2 Definir o escopo, ou seja, estabelecer os limites do processo a ser analisado. 

3 
Documentar o processo, incluindo uma lista dos insumos do processo, 
fornecedores (internos e externos) e produtos e clientes (internos e externos). 

4 Avaliar o desempenho, estabelecendo indicadores para cada processo. 

5 
Redesenhar o processo, uma análise cuidadosa do processo e de seu 
desempenho deve ser realizada para revelar incoerências, ou lacunas, entre o 
desempenho real e o desejado. 

6 Implementar as mudanças. 
Figura 11 Etapas para a realização de mapeamento de processo  

Fonte: Adaptado Krajewski et al (2008) 
 

2.2.6 Layout e fluxo 

Alterar o layout é um dos meios de promover a melhoria dos processo. Os 

layouts colocam decisões sobre processos de forma tangível, física, convertendo 

decisões mais amplas sobre prioridades competitivas, estratégia do processo, 

qualidade e capacidade dos processos em arrajos físicos reais de pessoas, 

equipamentos e espaços (KRAJEWSKI et al, 2008). 

Conforme Krajewski et al (2008), uma alteração de layout bem implementada 

pode trazer benefícios como o aumento da satisfação do cliente, facilidade de fluxo 

de materiais e informações, aumento da utilização eficiente de trabalho e 

equipamento, redução de riscos para os trabalhadores e melhoramento da 

comunicação. 

 

2.3 Índice de Rendimento Operacional Global – IROG 

O conceito de eficiência dos equipamentos e o termo IROG foram 

apresentados por Nakajima e sua discussão é central para o cálculo da capacidade 

porque determina, a priori, a capacidade prática e não teórica dos equipamentos e 

sistemas (PACHECO et al, 2012).  
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A capacidade de um processo não pode ser avaliada sem considerarmos a 

demanda existente. Ressaltando que não se pode confundir a capacidade do 

processo com a demanda pelo produto da empresa (COX E SPENCER, 2002). A 

capacidade produtiva é obtida através da Equação (2) 

 

C= T x µglobal (2) 
 

Onde: 

C = capacidade de produção do recurso 

T = tempo total disponível para a produção 

µglobal = Índice da eficiência global do recurso 

 

A demanda dos produtos no ciclo produtivo é calculada pela Equação (3). 

 

D= ∑ tpi x qi (3) 

 

Onde: 

D = demanda dos produtos do ciclo produtivo 

tpi = tempo de ciclo do produto i 

qi = quantidade produzida do produto i 

 

Se a Capacidade de produção de um processo for superior a demanda dos 

produtos no mesmo, então este recurso não é restritivo. Por outro lado, se a 

capacidade deste recurso for inferior a demanda dos produtos produzidos pelo 

mesmo, ele passa a ser um recurso restritivo e limita a produção desta linha 

traduzindo-se em um recurso gargalo como proposto por Goldratt (COX E 

SPENCER, 2002). 

 

2.3.1 Método para o cálculo do IROG 

Faz-se necessário à avaliação das eficiências dos postos de trabalho. Esta 

estimativa de eficiências é realizada a partir do cálculo do IROG proposto 

originalmente pelos profissionais que atuam na área da TPM – Total Productive 

Maintenance (GASPERIN;PALOMINO, 2006). As Equações (4), (5), (6) e (7) são 

necessárias para o cálculo das eficiências adaptadas ao posto de trabalho. 
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µglobal= µ1 x µ2 x µ3        (4) 

 

µ1 = tempo total - ∑tempo de paradas / tempo total    (5) 

 

µ2 = produção real / produção teórica      (6) 

 

µ3 = ∑qt. produzidas-∑qt. (refugos+retrabalhos)/qt.Produzidas  (7) 

 

Onde: 

µglobal= IROG  

µ1= Índice do Tempo Operacional 

µ2= Índice de Performance Operacional  

µ3=Índice de Produtos Aprovados 

qt.=quantidade 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente capítulo apresentará primeiramente o objeto de estudo deste 

trabalho. A seguir, serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

durante a realização desta pesquisa. 

O objeto de estudo será uma empresa da área de construção naval com 

grandes projetos em carteira e potencial para movimentar bilhões de reais no 

mercado nos próximos dez anos. 

Para realização do presente trabalho optou-se em dividí-lo em fases conforme 

segue. 

 

3.1.1 Fase 1 – Levantamento inicial 

Na primeira fase será feito um levantamento de informações sobre os 

processos do local sob estudo, incluindo a interação entre as atividades, máquinas e 

suas funcionalidades, tempos de set-up, lead-time, layout e fluxo. Esta primeira fase 

deverá contribuir para que o objetivo específico de investigar as principais 

características dos processos produtivos contidos no setor de estruturas que estão 

associados com possíveis recursos restritivos existentes, seja alcançado. Para tanto, 

serão utilizadas algumas ferramentas como o mapeamento de processos, diálogos e 

reuniões com funcionários do local abrangido pelo trabalho. 

Ao longo do período dessa fase serão realizados diálogos com os 

operadores, encarregados, supervisores e coordenadores nas suas estações de 

trabalho, e também “inspeções” nestes locais para se verificar in loco as fontes 

potenciais de dificuldades e problemas. Dessa forma, espera-se levantar as 

dificuldades e problemas enfrentados durante a execução das atividades, o que 

contribuirá parcialmente para o objetivo geral deste trabalho. 

Ainda será verificado se a capacidade versus demanda dos principais 

processos e/ou máquinas do setor estão consistentes entre si com vistas à 

identificação das possíveis restrições. Esta verificação se dará por meio da aplicação 

do IROG, método DBR e gerenciamento dos pulmões. Infere-se que tal estudo 

deverá durar em torno de quatro semanas devido a todos os cálculos e avaliação de 

dados envolvidos. Apesar do método DBR e o gerenciamento de pulmões ser típico 

da TOC considera-se que a TOC será efetivamente aplicada na próxima fase, 

conforme exposto na próxima seção deste capítulo. 
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3.1.2 Fase 2 – Aplicação dos princípios e técnicas da TOC 

A partir dos dados obtidos, parte-se para a segunda fase da pesquisa, a qual 

consiste em examinar a aplicação dos princípios e técnicas da TOC com vistas a 

tentar otimizar os processos do setor de Estruturas do estaleiro XYZ.  

Nesta fase pretende-se realizar algumas das atividades propostas no 

fluxograma apresentado na Figura 12, tais como: a identificação das restrições, a 

escolha da causa básica de cada uma das restrições elencadas e a busca de 

soluções para os problemas elencados, estima-se que esta fase durará em torno de 

10 semanas. 

 

3.1.3 Fase 3 – Proposição de melhorias 

Na terceira fase serão avaliados todos os dados e informações levantados 

nas fases anteriores para a realização de propostas de melhorias. Esta avaliação 

será feita por meio de reunião com supervisores e gestores dos processos 

envolvidos. Espera-se como resultados desta fase obter um plano de ação para 

implantação de melhorias no local objeto de estudo. 

 

3.1.4 Fase 4 – Verificação da eficácia da TOC 

Na quarta e última fase deste estudo pretende-se investigar, caso sejam 

implantadas as melhorias elencadas durante a pesquisa, qual a eficácia da TOC na 

redução de estoques intermediário, redução de custos e desperdícios, e na 

simplificação do processo de planejamento e controle da produção. Esta 

investigação se dará através da análise comparativa entre os índices obtidos após 

as aplicação das melhorias com os índices inicialmente levantados.  

Os objetivos específicos e, consequente, o geral serão alçandos parcialmente 

a cada fase como ilustrado na Figura 12, conforme segue. 
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OBJETIVO FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

Investigar as principais características dos 
processos produtivos associados com os 
possíveis recursos restritivos  existentes 

X X     

Verificar em que nível os princípios e técnicas da 
TOC permitem identificar desafios e 
oportunidades de otimização dos processos 

  X X X 

Investigar o quanto a capacidade versus 
demanda dos principais processos e/ou 
máquinas do setor estão consistentes entre si 

X       

Propor e verificar, caso sejam implantadas as 
melhorias elencadas durante a pesquisa, qual a 
eficácia da aplicação de conceitos da TOC na 
redução de estoques intermediários, redução de 
custos e desperdícios e, na simplificação do 
processo de planejamento e controle da 
produção. 

    X X 

 

Figura 12 Tabela de objetivos alcançados por fase 
Fonte: Do autor, 2014. 

 

A estrutura dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa é 

apresentada de forma sintética na Figura 13. 
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1 FASE

 (10 semanas)

1 FASE

 (4 semanas)

Supervisores e 

gestores

supervisores e 

gestores

Supervisores e 

gestores

Por meio de pesquisa 

documental e entrevistas 

Operadores, 

encarregados, 

supervisores e 

gestores

Operadores, 

encarregados, 

supervisores e 

gestores

Gestores
Através do IROG, método 

DBR e gerenciamento dos 

pulmões

Com quem?

Supervisores e 

gestores

Operadores, 

encarregados, 

supervisores e 

gestores

Operadores, 

encarregados, 

supervisores e 

gestores

O quê?

Atráves de ferramentas como 

ARA e análise V-A-T

Através da análise dos dados 

obtidos anteriormente e da 

ARA

Construção de ideias para 

atacar as causas atráves do 

uso da técnica de Evaporação 

das nuvens

Através da construção da ARF

2 FASE
(4 semanas)

3 FASE
(2 semanas)

3 FASE
(2 semanas)

Quanto 

tempo?
Como?

2 FASE

 (8 semanas)

Através da construção da APR
3 FASE

(2 semanas)

3 FASE
(2 semanas)

Elaboração de plano de ação

3 FASE
(2 semanas)

Verificar se há efeitos 

indesejáveis que possam 

aparecer no momento em que 

a injeção for posta em prática 

através da análise da ARF

INÍCIO

IDENTIFICAR AS RETRIÇÕES DO 
SISTEMA

ESCOLHER A CAUSA BÁSICA

ATACAR A CAUSA BÁSICA 

VERIFICAR A EFETIVIDADE DAS 
SOLUÇÕES PROPOSTAS

RAMO 
NEGATIVO?

ANÁLISAR A 
ÁRVORE DA 
REALIDADE 

FUTURA

LEVANTAR OBSTÁCULOS E OBJETIVOS 
INTERMEDIÁRIOS A IMPLANTAÇÃO 

DAS INJEÇÕES

CONSTRUIR A ÁRVORE DE TRANSIÇÃO

SIM

NÃO

LEVANTAMENTO DE DADOS

VERIFICAÇÃO 
CAPACIDADEXDEMANDA

 
Figura 13 Fluxograma dos métodos da TOC 

Fonte: Adaptado Hilgert, 2000. 
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4  APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O presente capítulo apresentará a aplicação do método bem como a 

discussão dos resultados obtidos, onde primeiramente será apresentado o objeto de 

estudo deste trabalho. A seguir, pretende-se reponder as perguntas “o que mudar?”, 

“para o que mudar?” e “como promover a mudança?” por meio da realização de 

cada etapa proposta no capítulo anterior afim de alcançar os objetivos 

estabelecidos. 

Como meio de tornar mais claro a apresentação dos resultados, apresenta-se na 

Figura 14 a forma como as seções estão associadas às fases que foram sugeridas 

na proposta metodológica. 

FASE 1 
4.2 O que mudar? 

4.2.1 Levantamento de dados 
4.2.2 Verificação da CapacidadexDemanda 

FASE 2 
4.2.3 Identificação das Restrições 
4.2.4 Escolha da causa básica 

FASE 3 

4.3 Para o que mudar? 

4.3.1 Atacar a causa básica 
4.3.2 Escolha da causa básica remanescente 
4.3.3 Construir a Árvore da Realidade Futura 
4.3.4 Atcar causa básica remanescente 
4.3.5 Criando a ARF2 com a nova injeção 

4.4 Como promover  a mudança? 
4.4.1 Criando a Árvore de Pré-Requisito 
(APR) 
4.4.2 Criando a Árvore de Transição (AT) 

Figura 14 Organização do Capítulo e sua associação com os encaminhamento sugeridos por 
Cox e Spencer (2002) 

 

4.1 Objeto de Estudo 

A empresa XYZ foi criada em março de 2010 para executar para a Petrobras 

dois contratos de construção de oito cascos de plataformas de exploração de 

petróleo do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading) na camada do 

pré-sal. 

Para atender à demanda destes contratos e às futuras encomendas do 

mercado de construção naval no Brasil foi adquirido o estaleiro já construído no 

Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e também uma grande área no entorno 

do local para construção de mais duas oficinas de fabricação de blocos. Este 

complexo é formado pelos espaços denominados por ERG1, ERG2, ERG3 e uma 

oficina de pintura.  

A empresa iniciou em Outubro de 2013 uma parceria com um consórcio 

japonês para desenvolvimento da tecnologia de seus produtos e processos. Este 
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consórcio adquiriu 30% da empresa com a promessa de desenvolvê-la a ponto de se 

tornar competitiva frente ao mercado internacional. 

A XYZ entra para um setor com potencial para movimentar US$ 300 bilhões 

em contratos nos próximos dez anos. O objetivo é conquistar participação de 

mercado por meio da produção de cascos, módulos, navios-sonda, embarcações de 

apoio e outros. 

Na busca de alcançar seus objetivos e reconhecimento o estaleiro XYZ 

deseja identificar e minimizar os gargalos de produção, a iniciar pelo setor com os 

processos mais críticos de toda a organização, o setor de Estruturas.  

O setor de estrutura corresponde a maior parte da cadeia produtiva interna da 

empresa. Este setor é responsável pelo processamento, armazenamento e logística 

das peças, e ainda, painelização, submontagem, montagem e edificação dos blocos. 

Assim, se qualquer um destes processos atrasar ou parar por algum tempo resultará 

no atraso do sistema, ou até mesmo do produto final, no caso as embarcações. A 

seguir, na Figura 15, é ilustrado de maneira simplificada o fluxograma de processos: 

PROCESSAMENTO 
(CHAPAS E PERFIS) 

LOGISTICA

PAINELIZAÇÃO

SUBMONTAGEM

MONTAGEM EDIFICAÇÃO

PÁTIO DE 
AÇO

INSPEÇÃO, 
ACABAMENTO

, ETC.

INPUT

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO

OUTPUT

 
Figura 15 Fluxograma de processo do setor de Estruturas 

Fonte: Do autor, 2014. 
 

O processamento corresponde a atividade de cortar as chapas de aço e perfis 

laminados transformando-os em peças. Já, o armazenamento é o processo posterior 

ao processamento e consiste basicamente em armazenar em áreas determinadas as 

peças processadas até que as mesmas sejam solicitadas. A logística é a atividade 

responsável pelo transporte das peças em geral, seja do processamento para o 

armazenamento, ou do armazenamento para a submontagem, montagem e 

edificação. Por sua vez, a painelização é a primeira etapa de montagem das peças e 
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é formada pelos conjuntos maiores. Já a submontagem é a segunda etapa de união 

das peças, e é constituída pelos conjuntos menores. A terceira etapa é a montagem 

que consiste na união dos painéis com as submontagens, formando os blocos, que 

por sua vez, são unidos no processo de edificação dentro do dique. 

O estaleiro XYZ, como toda organização, possui, em um dado tempo, pelo 

menos uma restrição que limita seus processos produtivos em relação à sua meta. 

Essas restrições também conhecidas como, gargalos de produção, podem ser 

internas ou externas. 

Com um mundo cada vez mais globalizado e mercado mais competitivo, as 

empresas lutam diariamente pela sobrevivência, não se tem tempo a perder, assim, 

são utilizadas várias técnicas e metodologias afim de otimizar o tempo e identificar 

os gargalos de produção.   

 

4.2 O que mudar? 

Geralmente, as pessoas tendem a tratar as consequências dos problemas, 

buscando soluções imediatas, ao invés de procurar suas verdadeiras causas. Para 

Goldratt (1997), algumas poucas causas são responsáveis pela geração da 

totalidade dos “efeitos indesejáveis”. Essas causas são chamadas de problemas 

centrais ou causas básicas. 

A identificação dos problemas centrais é a base para o progresso do método. 

Logo, esta fase é de extrema importância e a principal ferramenta utilizada é a ARA 

(HILGERT,2000). 

 

4.2.1 Levantamento dos Dados 

Neste momento, que pertence a fase 1 da Pesquisa, o que se busca fazer é 

responder em parte a pergunta “o que mudar?”, conforme proposto por Cox e 

Spencer (2002) através de informações levantadas sobre os processos do local sob 

estudo. 

Retomando a figura 15 do fluxograma de processo e consultando o 

mapeamento do setor, ver Apêndice A, percebe-se melhor como ocorre a interação 

entre as atividades do setor de Estruturas. O ponto inicial e também crucial é a 

entrega do material sob responsabilidade do Pátio de aço. Uma vez que haja atraso 

nesta entrega, e isto vem ocorrendo com frequência conforme constatado com os 
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colaboradores, todo o sistema é comprometido com atrasos acumulativos. Entre as 

razões para os atrasos estão o grande volume de estoque de aço com grande 

diversidade de dimensões e grandes pilhas dificultando sua separação e transporte, 

muitas sobras e material deteriorado. 

O processamento, por sua vez, tem problemas não somente com a falta de 

material, mas também com as constantes paradas de máquinas e equipamentos, 

altos níveis de estoque de semi-acabados, o que dificulta a movimentação dos 

materiais e contribui para a falta de controle do estoque. 

Dessa forma, a logística sofre para segregar e pagar as peças que se 

encontram dentro do processamento, e por vezes pela falta de controle do estoque, 

peças saem do processamento e são pagas pela logística sem romaneio de entrega 

e acabam por se “perderem” no caminho gerando reprocessamento, e 

consequentemente, retrabalho e prejuízo. 

Por conseguinte, na painelização, submontagem e montagem existe a 

constante falta de peças, além de serem recebidas peças defeituosas que não são 

identificadas de imediato e que ajudam para o atraso da entrega dos blocos e por 

conseguinte, para a baixa produtividade, medição e desempenho financeiro da 

empresa. Com o atraso da entrega de blocos, a edificação também atrasa a entrega 

da embarcação, deixando o cliente insatisfeito e fazendo a empresa perder 

competitividade. 

 

4.2.2 Verificação da Capacidade x Demanda 

As atividades relacionadas ao setor de Estruturas, como visto anteriormente, 

iniciam-se no processamento de chapas e perfis que se transformarão em peças. 

Esta etapa do processo possui uma meta de 70 chapas/dia e 150 perfis/dia, e é 

responsável por alimentar a painelização e logística. Esta última, por sua vez, 

alimenta a submontagem, montagem e edificação. 

A painelização possui uma meta de 8 paineis/dia, enquanto a submontagem e 

montagem juntas devem produzir 4.000 toneladas mensalmente. 

Atualmente, o processamento é considerado o mais crítico, pois não tem 

conseguido atingir suas metas devido a problemas de abastecimento, falta de 

controle, defeitos e paradas nas máquinas e equipamentos, além de grandes níveis 
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de estoques intermediários na sua oficina. Isso acarreta o não cumprimento da meta 

dos demais setores e consequentemente, da empresa como um todo. 

A proposta metodológica previa a utilização da ferramenta IROG afim de auxiliar 

na verificação da capacidade vesus demanda das principais máquinas e 

equipamentos do setor de Estruturas. Porém, até o momento não foi possível 

levantar os dados históricos referentes a tempos de paradas, refugos gerados e 

retrabalho devido a não existência de um controle planilhado destes dados. A ação 

tomada pelos colaboradores referentes a estes problemas foi relatar as ocorrências 

através de Relatórios de Obra (RDO) que por sua vez não tem um responsável por 

controlar e planilhar as informações, isto é, existe apenas o papel guardado. 

Sendo assim, optou-se por gerar uma tabela comparativa com dados referentes 

a capacidade de produção e a demanda programada das principais máquinas e 

equipamentos do setor, conforme pode ser visto na Figura 16. 

Máquina/ 
Equipamento

Descrição Capacidade Demanda

Plasma 
(ERG2)

Máquina de corte de 
chapa a plasma

6 23

OxiPlasma 
(ERG1)

Máquina de corte de 
chapa a plasma

10 9

Messer Skew 
(ERG2)

Máquina de corte de 
chapa com chanfro

3 11

Messer Skew 
(ERG1)

Máquina de corte de 
chapa com chanfro

5 5

Oxicorte 
(ERG1)

Máquina de corte de 
chapa reto (painel)

7 6

Oxicorte 
(ERG2)

Máquina de corte de 
chapa reto (painel)

4 16

HGG Máquina de corte de perfil 50 150
 

Figura 16  CapacidadexDemanda das máquinas e equipamentos  
Fonte: Do autor, 2014. 

 

Os dados da Figura 16 foram coletados de controles existentes nos setores 

no período de Janeiro/14 a Dezembro/14 e calculados através da média de output 

das máquinas e equipamentos citados. Por falta de dados históricos não pode ser 

incluído na análise as pontes e pórticos do setor. 

Analisando a tabela verifica-se que a média de processamento no ERG1, 

somando todas as máquinas, diariamente é de 22 chapas e de 13 chapas no ERG2. 

Pode ser identificado que todas as máquinas de corte de chapa do ERG1, 
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oxiplasma, oxicorte e messer skew, possuem capacidade para atender a demanda 

programada. Já, as máquinas do ERG2 estão sobrecarregadas com uma demanda 

programada maior do que sua capacidade até três vezes mais. 

Nota-se que a máquina de perfil HGG está sobrecarregada com uma 

demanda (150 perfis/dia) três vezes maior do que sua capacidade (50 perfis/dia). 

Como estamos considerando a média de output e não a capacidade teórica para 

efetuar esta comparação, deve-se fazer um estudo mais aprofundado do motivo pelo 

qual a maioria das máquinas estão produzindo abaixo da demanda programada. 

Este estudo será feito através da aplicação da Teoria das Restrições nas etapas 

posteriores. 

A verificação da capacidade vesus demanda dos processos produtivos será 

feita através da análise dos gráficos de produção entre os meses de Agosto/14 a 

Fevereiro/15, ver Figuras 17 a 19. 

 
Figura 17 Gráfico de produção -– Pintura 1 

Fonte: Do autor, 2014 
 

Analisando a Figura 17 verifica-se que a produção acumulada está abaixo do 

programado em todos os meses entre Agosto/14 e Março/15 sendo em Janeiro/15 o 

mês em que a produção chegou o mais próximo do programado. Sendo assim, os 

dados do gráfico demostram que o setor de pintura não foi capaz de atender a 

demanda programada durante os meses citados.  
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Figura 18 Gráfico de produção – Processamento de chapas 1 

Fonte: Do autor, 2014. 
 

 
Verificando a Figura 18 percebe-se que para o processo produtivo de 

processamento de chapas o mesmo problema de falta de capacidade se repete, pois 

a produção acumulada também está abaixo do programado, sendo que no mês de 

Outubro/14 o produzido acumulado superou a demanda programada. 

 
Figura 19 Gráfico de produção – Painel 

Fonte: Do autor, 2014. 
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Ao analisar a Figura 19 nota-se que a produção de painéis assim como os 

demais processos está com a produção abaixo da demanda programada em todos 

os meses citados e que a diferença entre o que é produzido e o que foi programado 

tem aumentado cada vez mais. 

Em síntese, pelos dados dos gráficos apresentados nas Figuras 17 a 19, 

todos os processos estão produzindo abaixo da demanda programada. Nota-se 

também que a demanda tem aumentado ao longo dos meses em função da 

necessidade da empresa em forçar o aumento da produção para obter maior 

lucratividade e atender as necessidades do cliente. Por falta de dados históricos não 

pode ser incluído na análise os processos produtivos submontagem e montagem.  

Nas etapas seguintes serão realizadas analises  mais aprofundadas para 

tentar identificar as causas da baixa produção.  

 

4.2.3  Identificação das Restrições 

Nesta etapa será analisado os processos envolvidos no setor de Estruturas a 

partir do método proposto. Durante este processo, foram utilizados extensivamente 

os conceitos da TOC e também os conceitos de engenharia naval das pessoas que 

trabalham no projeto.  

A partir de várias reuniões realizadas chegou-se a conclusão de que a restrição 

do sistema é a baixa produtividade do setor. No entanto, para tentar solucionar um 

problema o alvo não pode ser muito grande. Quando se identifica a baixa 

produtividade como a restrição deve-se questionar os aspectos relativos a este 

problema, ou seja, procurar qual ou quais são as causas raízes.  

Neste contexto foi realizado o desenvolvimento da ARA tendo como ponto inicial 

os efeitos indesejáveis: perda da lucratividade, insatisfação do cliente e grande 

volume de estoque. 
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1
Perda da lucratividade 

e competitividade

3
Matéria-prima 

deteriorada

4
Peças sem

chanfro/defeituosas

5
falta de 

peças/blocos

6
Parada de máquinas 

e equipamentos

7
falta de inspeção 

8
Falta de 

chapas/perfis

9
Aumento da 

sucata

10
processamento/montagem 

fora da programação

2
Grande volume de 

estoque peças/blocos

11
Cliente insatisfeito com 

o serviço prestado

12
Atraso na entrega de 

blocos

13
Blocos com pitting

 
Figura 20 Árvore da Realidade Atual 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

Pode-se analisar a ARA da Figura 20 da maneira expressa a seguir: 

- Caminho (6)-(11)-(1): Se existe muitas paradas de máquina e 

equipamentos (6) então haverá a falta de peças/blocos para os 

processos posteriores que poderá contribuir para o atraso da entrega de 

blocos. Com isso, o cliente ficará insatisfeito (11), o cliente pode ser 

interno ou externo, gerando a perda de lucratividade e competitividade 

(1), pois atrasando perde-se a data de medição (até 25 de cada mês) e a 

confiabilidade do cliente. 
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- Caminho (7)-(4)-(9)-(1) e caminho (7)-(4)-(12)-(11)-(1): Por outro lado, se 

há falta de inspeção (7) então existe peças sem chanfro e/ou defeituosas 

(4) que leva ao aumento da sucata gerada (9) contribuindo para a perda 

de lucratividade (1). Além disso, peças sem chanfro e/ou defeituosas 

também geram retrabalho, uma vez que, faz-se necessário a sua 

substituição. Isso acarretará atraso na entrega de peças e/ou blocos (12) 

e, consequentemente, na insatisfação do cliente (11) e perda da 

lucratividade e competitividade (1). 

- Caminho (3)-(8)-(4)-(1): Se existe matéria-prima deteriorada (3) então há 

falta de perfis/chapas (8) e peças sem chanfro e/ou defeituosas (4) que 

também levam ao aumento da sucata gerada (9) e contribuiem para a 

perda de lucratividade (1), pois quanto maior o volume de sucata maior 

será o custo da máteria-prima, e como a principal máteria-prima da 

indústria naval é o aço (produto na maior parte importado) este custo é 

muito elevado. 

- Caminho (10)-(2)-(13)-(9)-(1) e caminho: se existe o efeito indesejável do 

processamento/montagem fora da programação (10) então existe 

grande volume de estoque (2) de semi-acabados (peças e/ou blocos) 

que pode gerar blocos com pitting (13) e, por consequência aumento da 

sucata (9), colaborando para a perda de lucratividade e competitividade 

(1). 

- Caminho (10)-(4)-(9)-(1) e caminho (10)-(4)-(12)-(11)-(1):  Ainda 

seguindo por outra ramificação se existe o efeito indesejável 

processamento/montagem fora da programação (10) então há peças 

sem chanfro e/ou defeituosas (4) que também levam ao aumenta da 

sucata gerada (9) e contribuiem para a perda de lucratividade (1). -  Além 

disso, se há processamento/montagem fora da programação (10) então 

existe a falta de peças/blocos para os processos posteriores que poderá 

contribuir para o atraso da entrega de blocos. Com isso o cliente ficará 

insatisfeito (11) gerando a perda de lucratividade e competitividade (1). 

Por último, cabe ainda ressaltar que o processamento/montagem fora da 

programação (10) estimula a falta de sincronização e integração entre os processos 

envolvidos contrariando o método da TOC que consiste em estabelecer uma 
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produção puxada visando controlar o fluxo de material no sistema e assegurar a 

máxima utilização do Recurso Restritivo de Capacidade (RCC).  

Portanto, depois da análise da ARA, constata-se que o conhecimento empírico 

dos colaboradores do estaleiro XYZ está correto, uma das restrições é a baixa 

produtitividade e esta é sustentada por quatro causas básicas que estão 

contribuindo para o aparecimento de outros EIs, sendo que a parada de máquinas e 

equipamentos (6) contribuiu 31%, a falta de inspeção (7) 38%, a matéria-prima 

deteriorada (3) 54% e processamento/montagem fora da programação (10) 61%. 

Para Cox e Spencer (2002), a etapa inicial para uma visão sistêmica do 

processo de produção é o desenvolvimento de uma estrutura lógica, então 

desenvolveu-se uma análise V-A-T do setor de Estruturas através da combinação da 

estrutura lógica com a lógica contida na estrutura de planejamento de materiais, 

dando origem a uma estrutura do tipo T, como pode ser visto na Figura 21. 
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4 Transp. das chapas e perfis p/ mesas de corte

5 Processamento das chapas e perfis

6 Inspeção

7 Separação das peças processadas para envio 

8 Carregamento das peças

Separação das peças para pagamento ou estoque9

Abastecimento da linha de paineisAbastecimento da linha de 
submontagem

Montagem dos paineis12Montagem das submontagens

InspeçãoInspeção 1514

Abastecimento da edificação

Separação das peças para pagamento ou estoque

14

16

17

18 Montagem dos blocos

19 Inspeção

20 Transporte dos blocos para pintuta ou estoque

21 Pintura

22

Edificação23

Inspeção24

Abastecimento da linha de montagem

1 Transp. das chapas e perfis p/ oficinas e 
shotblast

2 Shot e Pintura das chapas

3 Inspeção

13

10 11

Restrição Operação Material

  
Figura 21 Análise V-A-T atual do setor de Estruturas 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

Verificando a análise V-A-T percebe-se claramente como o fluxo do material 

permeia-se entre as operações tal qual onde estão localizados os recursos restritivos 
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de capacidadee quais são as operações simultâneas. Nota-se três operações 

restritivas de capacidade sendo transporte das chapas e perfis para oficina e 

shotblast (1), inspeção (3) e processamento das chapas e perfis (5). 

O transporte das chapas e perfis para oficina e shotblast (1) é RRC devido a sua 

dificuldade para localização e movimentação do material, pois existe um grande 

volume de estoque de aço com muita diversidade de dimensões e grandes pilhas e 

também muito material deteriorado, por estes motivos há atrasos constantes na 

entrega. 

Já a inspeção (3) após o shot e pintura tem se tornando um RRC, pois tem 

segregado muitas chapas após tratamento por causa da identificação visual pelo 

inspetor de pontos ou áreas afetadas por pitting. Depois de serem segregadas as 

chapas devem ser tratadas através de esmerilhamento da área afetada para que a 

mesma seja “limpa” e pintada novamente para passar por uma nova inspeção com a 

utilização de rugosimetro para verificar se sua perda de espessura está dentro da 

tolerância. Todo este processo é muito demorado por falta de área e mão-de-obra 

dedicada a esta atividade chegando a gerar várias pilhas de chapas segregadas, já 

se chegou a ter 700 chapas nesta situação. 

A alternativa adotada no momento para miminizar o problema tem sido o 

pagamento de nova chapas para substituição que apesar de também consumir 

muito tempo e energia tem resolvido o problema de imediato, mas obvio que não é a 

solução da causa. Como os dois RRC já citados (3) e (1) estão no começo da linha 

produtiva estes tem afetado todo o restante, principalmente, o processamento de 

chapas e perfis (5) por ser a operação imediatamente posterior.  

O processamento de chapas e perfis (5) é uma restrição não somente pela falta 

de material, mas também por causa das constantes paradas de máquinas e 

equipamentos e dos altos níveis de estoque semi-acabados que contribuem para a 

dificuldade de logística dos materiais e falta de controle. Estes altos níveis de 

estoques podem ser verificados pelas fotos do local nas Figuras 22 e 23. 
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Figura 22 Estoque de semi-acabados área de processamento chapa ERG2 

Fonte: Obtido pelo autor (2015). 
 

 
Figura 23 Estoque de semi-acabados área de processamento perfil ERG2 

Fonte: Obtido pelo autor (2015). 
 

 

4.2.4 Escolha da causa básica 

A escolha das causas básicas a serem atacadas e priorizadas será feito através 

das quatro causas identificadas anteriormente, tomando-se os indicadores 

operacionais ganho, inventário, investimento e despesa operacional como base. 
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Foco na ação Ganho Inventário Investimento
Despesa 

operacional
Não fazer nenhuma melhoria Tende a zero Diminui Aumenta Aumenta
Parada de máquina e equipamentos Aumenta Diminui Diminui Diminui

Falta de inspeção Diminui Diminui Aumenta Diminui
Matéria-prima deteriorada Aumenta Não altera Diminui Diminui

Processamento/montagem fora da programação Aumenta Diminui Diminui Diminui  
Figura 24 Análise segundo indicadores operacionais 

Fonte:  Elaborado pelo autor. 
 

Primeiramente, tomando-se o foco na ação em não fazer nenhuma melhoria, o 

resultado será a reação do sistema em direção ao ganho igual a zero, pois os 

clientes ficarão insatisfeitos e trocarão de fornecedor. O inventário diminui, pois com 

a perda de clientes, as constantes paradas de máquinas e equipamentos, o aumento 

da matéria-prima deteriorada e falta de inspeção fará com que empresa produza 

menos em mais tempo que, consequentemente, aumentará o investimento em 

material e novas máquinas e equipamentos. As despesas operacionais irão 

aumentar devido a horas improdutivas por causa das paradas das máquinas, ao 

aumento da sucata e retrabalhos por falta de inspeção. A despesa com relação a 

estes itens aumenta de forma sem controle porque irá existir uma degradação 

natural do sistema se nenhuma ação for tomada. 

Atacando a causa básica parada de máquinas e equipamentos melhora o 

ganho, pois a empresa produz mais devido ao aumento do tempo útil de operação. 

Isto faz com que os estoques intermediários criados pelos atrasos diminuam 

continuamente e, assim, os estoques de segurança também podem ser reduzidos 

levando a uma diminuição geral do inventário. O investimento, por sua vez, diminui 

já que não haverá a necessidade de compra de tantas máquinas, equipamentos e 

peças de reposição. As despesas operacionais também diminuirão, pois obtem-se 

um baixo custo de manutenção corretiva e diminuição de horas improdutivas das 

máquinas e operadores.  

Atuando na causa básica falta de inspeção não gera uma melhoria imediata do 

ganho, porque para a melhoria do processo são necessários inicialmente 

investimentos em recursos, como mão-de-obra especializada (inspetores 

qualificados), mas que ao longo prazo diminui com a redução do inventário, 

principalmente sucata, e do retrabalho devido a materiais errados e/ou reprovados. 
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Enquanto, a despesa operacional diminui devido a redução do desperdício de 

material e ganho em produtividade.  

Por seu turno, ao atuar na causa básica matéria-prima deteriorada existe um 

grande aumento no ganho, pois há uma diminuição do desperdício de material, 

sucata e retrabalho devido a troca de material reprovado, ainda mais considerando-

se que a principal máteria-prima da indústria naval é o aço, um produto na maior 

parte importado e de alto custo comercial.O inventário diminui principalmente pela 

diminuição da sucata e o investimento diminui com a falta de necessidade da 

compra de matéria-prima para reposição, bem como as depesas operacionais 

também reduzem com o melhor aproveitamento do material, ganho de produtividade 

e horas disponíveis.  

Por fim, atacando a causa básica processamento/montagem fora da 

programação há um aumento no ganho em virtude da redução do desperdício de 

material, sucata e retrabalho por causa de alterações de projetos e blocos com 

pitting. O inventário diminui por haver redução do estoque intermediário e da sucata 

e as depesas operacionais também reduzem com o melhor aproveitamento dos 

recursos, como material, mão-de-obra, máquinas e equipamentos.Analisando os 

indicadores operacionais percebe-se que as causas básicas 

“processamento/montagem fora da programação” e “matéria-prima deteriorada” irão 

proporcionar um desempenho financeiro imediato positivo em relação as outras 

causas básicas. 

 

4.3 Para o que mudar? 

Nesta etapa da pesquisa, que pertence a fase 3, pretende-se responder em 

parte a pergunta “para o que mudar?”, conforme proposto por Cox e Spencer (2002) 

através da construção de ideias para solucionar o problema central. 

 

4.3.1 Atacar a causa básica 

Para que a causa básica seja atacada, necessita-se de uma injeção de ideias, 

isto é, uma ideia inovadora. Para tanto, deve-se construir um diagrama de 

Evaporação em Nuvens, tomando-se a causa básica como ponto de partida para 

geração do conflito que será o alvo da análise. Neste momento, deve-se ter duas 
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verdades oposta à outra, tendo como tema central a causa básica escolhida na fase 

anterior. 

Assim, aplicou-se o diagrama de Evaporação em Nuvens para atacar as 

causas básicas escolhidas “processamento/montagem fora da programação” e 

“matéria-prima deteriorada”, pois estas são responsáveis com 61% e 54%, 

respectivamente, pelo aparecimento de outros EIs na ARA, e também por 

contribuírem para um desempenho financeiro melhor. A EN pode ser vista nas 

Figuras 25 e 26. 

Aumento da 
produtividade

processar/montar 
conforme programação

garantir a entrega do material 
completo antecipadamente

Criação de pulmão 
da restrição

processar/montar fora
de programação

atingir metas 
setoriais estipuladas

faturamento em blocos 
mais faceis de construir

só haverá ganho em lucratividade e 
competitividade se o aumento da produtividade 
for conjunta, ou seja, todas as operações devem 

possuir um objetivo comum

 
Figura 25 Evaporação das Nuvens 1 da ARA  

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015) 
 

Analisando o diagrama de Evaporação das Nuvens 1 da Figura 25 tem-se a 

ocorrência de vários pressupostos que mantêm vivo o conflito gerado, a partir da 

causa básica “processamento/montagem fora da programação”. Ao conferir estes 

pressupostos, nota-se que um deles, “faturamento em blocos mais fáceis de 

construir”, não é completamente verdadeiro e que pode levar a insatisfação do 

cliente. Primeiramente, este faturamento só virá a ocorrer 100% se todas as fases 

forem completadas (processamento, painelização, submontagem e montagem) o 

que se torna muito difícil de controlar e encaixar se não tiverem obedecendo uma 

programação. Ademais, o cliente vem reclamando e ficando cada vez mais 
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insatisfeito com esta prática, pois ele sabe que isso contribui para o atraso da 

entrega final da embarcação, uma vez que, é necessário seguir uma estratégia de 

montagem dos blocos.  

Existe a prática de processar/montar fora de programação nos setores devido 

a exigências de atingimento de metas, logo, o pátio de aço pagará a chapas mais 

acessíveis para atingir sua meta, a pintura, por sua vez, irá tratar e pintar o que for 

pago a ela para alcançar sua meta, o processamento também vai cortar o que lhe for 

pago com o mesmo objetivo, bem como os demais setores gerando vários blocos 

abertos e na maior parte incompletos, impossibilitando sua medição e faturamento. 

Por isso justifica-se o pressuposto “só haverá ganho em lucratividade e 

competitividade se o aumento da produtividade for conjunta, ou seja, todas as 

operações devem possuir um objetivo comum”. É preciso esclarecer como as metas 

setoriais irão contribuir para o alcance do objetivo global, isto é, no caso em questão 

deve-se deixar claro para os setores que apesar de cada um possuir um meta 

individual, por vezes diferentes, todos devem trabalhar nos mesmos blocos 

programados para aquele período afim de medí-los e faturá-los. 

Considerando que tudo será processado/montado conforme programação, 

então haverá a garantia da entrega do material completo antecipadamente para 

todas as operações sendo possível, inclusive, a criação de pulmão da restrição para 

impedir potenciais atrasos. 
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Reduz custo a longo prazo

 
Figura 26 Evaporação das Nuvens 2 da ARA  

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

Ao examinar o diagrama de Evaporação das Nuvens 2 da Figura 26, tem-se a 

ocorrência de vários pressupostos que mantêm vivo o conflito gerado, a partir da 

causa básica “matéria-prima deteriorada”. Ao verificar estes pressupostos, nota-se 

em um deles, “tratar vai demandar tempo, gasto de homem hora (hh) e aumento de 

custo a curto prazo”, existe uma preocupação na necessidade de deslocar mão-de-

obra para executar a atividade de tratamento das chapas, pois a deterioração da 

matéria-prima se dá por meio da criação de pontos ou áreas de corrosão, mais 

conhecido na área naval por “pitting”, nas chapas de aço e perfis e o tratamento 

consiste em esmerilhar as áreas mapeadas com onde existem furos e ferrugem para 

“limpá-las” e depois pintar a região afetada novamente e, assim, pode ser realizado 

uma nova inspeção.  

Pensando por este lado realmente este tratamento vai demandar muito tempo 

e gasto de homem hora gerando um aumento de custo a curto prazo, porém, a 

conservação e tratamento da máteria-prima reduz o custo de longo prazo ao 
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contribuir para a diminuição de produtos não-conformes, redução do retrabalho e da 

sucata gerada, e também garante uma entrega mais rápida ao cliente final.  

O não-tratamento da matéria-prima leva a sua degradação ao ponto de torná-

la inutilizável e sucateá-la. E ainda, levando-se em conta que o preço do aço 

agregado é de R$5,33/kg e que o aço corresponde a 30% do custo total da estrutura 

de uma embarcação enquanto a mão-de-bra corresponde apenas a 10%, segundo 

informações do IPEA (2014), é mais vantajoso investir no tratamento das chapas e 

perfis e reduzir os custos de longo prazo com potencial aumento da lucratividade 

conforme defendido nos pressupostos “é necessário investir em equipamentos e 

mão-de-obra para movimentação, tratamento e transporte das chapas” e “diminuição 

de produtos não-conformes, redução de retrabalho, sucata e custo a longo prazo”. 

 

4.3.2 Costruir a Árvore da Realidade Futura 

Com as injeções definidas, passa-se à construção da Árvore da Realidade 

Futura (ARF). Na ARF 1, ilustrada na Figura 27, pode-se verificar a eficácia das 

injeções quanto à quebra dos efeitos indesejáveis, bem como quanto a ocorrência 

de ramos negativos. Neste passo é importante a sua verificação para assegurar a 

covergência do processo em direção a uma solução robusta. 
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Figura 27 Árvore da Realidade Futura 1 (ARF1) 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

Pode-se analisar a ARF da Figura 27 da maneira expressa a seguir. 
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-  Caminhos (6)-(11)-(1), (7)-(4)-(12)-(1) e (7)-(4)-(9)-(1): Como não foi 

tomado nenhuma ação para conter as paradas de máquina e 

equipamentos (6) e a falta de inspeção (7) por contribuirem com um 

percentual menor para a geração de efeitos indesejáveis estes ramos da 

ARF1 não sofreram alteração em comparação a ARA, ou seja, 

permanece os mesmos efeitos indesejáveis.  

A verbalização do ramo negativo da ARF1 é feita para que se possa encontrar 

as causas básicas geradoras, e através do método proposto buscar a melhor 

solução para a sua neutralização. 

- Caminho (22)-(18)-(19)-(1) e (22)-(18)-(23)-(25) : No ramo da injeção 

temos que se há tratamento e conservação da máteria-prima (18) então 

existe aumento de tempo de pintura (19) que leva ao aumento do custo 

de curto prazo (20) que se não existindo um pulmão protetor (22) irá 

gerar a falta de peças/blocos (5) contribuindo para o atraso na entrega 

de blocos (12) e insatisfação dos cliente (11), e consequentemente, para 

a perda de lucratividade e competitividade (1). Por outro lado, se há 

tratamento e conservação da máteria-prima (18) então existe a 

diminuição da sucata (23) o que leva a diminuição do custo de longo 

prazo (24) que, por sua vez, contribui para o aumento da lucratividade e 

competitividade(25). 

-   Caminho (22)-(21)-(5)-(1) e (22)-(21)-(26)-(25) : Se existe 

processamento/montagem conforme programação (21), mas não existe 

um pulmão protetor então haverá a falta de peças/blocos (5) para os 

processos posteriores que poderá contribuir para o atraso da entrega de 

blocos (12) deixando o cliente insatisfeito (11) acarretando a perda de 

lucratividade e competitividade (1). Porém, se existe 

processamento/montagem conforme programação (21) então existe 

peças conformes (26) que contribui para o aumento da lucratividade e 

competitividade (25).Ainda neste cenário, identifica-se o aparecimento 

de ramo negativo a partir da injeção prosposta que fazendo o teste 

seguindo o fluxo do método leva para a análise da ARF em busca das 

novas causas básicas que mantêm os problemas centrais. No caso da 

ARF1, surgiu um ramo negativo com a causa básica não existe pulmão 
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protetor e permaneceu o ramo negativo da causa básica falta de 

inspeção. 

Logo, pelo fluxo proposto deve-se fazer uma nova análise de qual caminho 

seguir através do uso dos indicadores operacionais. 

 

4.3.3 Escolha da causa básica remanescente 

Analisando as duas situações, e comparando-se uma com a outra, tem-se: 

 

 
Figura 28 Análise segundo indicadores operacionais 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

Analisando a Figura 28 temos que atacando a causa básica “não existe 

pulmão protetor” o ganho vai aumentar, pois não haverá mais a falta de chapas e 

perfis e, tão pouco de peças/blocos para as operações posteriores ao 

processamento, permitindo assim que a empresa cumpra os prazos estabelecidos e 

deixe o cliente satisfeito com o serviço prestado. O invetário continua o mesmo 

porque apenas haverá uma transformação antecipada da matéria bruta em peça de 

modo a prevenir possíveis faltas e paradas nos recursos restritivos de capacidade. E 

o gerenciamento do gargalo permitirá um fluxo estável de peças/blocos no final da 

linha. A despesa operacional provavelmente se manterá a mesma, com uma 

tendência a diminuir, devido a diminuição de paradas e falta de peças. Como não é 

necessário nenhum tipo de recurso a mais para se criar pulmões o investimento 

continua o mesmo. 

Como já visto anteriormente, atacando a causa básica falta de inspeção não 

gera uma melhoria imediata do ganho, porque para a melhoria do processo são 

necessários inicialmente investimentos em recursos, como mão-de-obra 

especializada (inspetores qualificados), mas que ao longo prazo diminui com a 

redução do inventário, principalmente sucata, e do retrabalho devido a materiais 

errados e/ou reprovados. Enquanto, a despesa operacional diminui devido a redução 

do desperdício de material e ganho em produtividade.  



63 

 

Analisando os indicadores operacionais percebe-se que a causa básica “não 

existe pulmão protetor” irá proporcionar um desempenho financeiro imediato positivo 

melhor em relação a causa básica “falta de inspeção”. Logo, o foco da ação 

concentrará a ideia da não existência de um pulmão protetor 

 

4.3.4 Atacar causa básica resmanescente 
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proteção
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o pulmão irá aumentar os custos 
de movimentação de material

 
Figura 29 Evaporação das Nuvens da ARF1 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

Ao examinar o diagrama de evaporação em nuvens da ARF1 da Figura 29, 

tem-se o pressuposto “a única maneira de manter o sistema livre de interrupções 

sem grandes investimentos” é “colocar pulmão de proteção” e este pressuposto está 

fundamentado por Goldratt (1997) ao defender que todo o sistema tem uma restrição 

e esta precisa ser protegida, sob pena de se estar comprometendo a meta global da 

empresa. Além disso, como visto na ARA e na ARF1 existe muitas paradas de 

máquinas e equipamentos sendo a criação de um pulmão na frente destas a 

alternativa mais barata e rápida de ser implementada e também existe as 
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interrupções causadas por fenômenos da natureza (vento, chuva, umidade, entre 

outros) que não podem ser previstas e muito menos controladas. Estes fenômenos 

naturais causam interrupções principalmente na movimentação de material/blocos 

no pátio de aço e dique (áreas externas) e na pintura dos blocos. 

No caso em estudo, devido a dificuldade para localização e movimentação do 

material, leva-se muito tempo para o pagamento do material nas oficinas e o fato da 

inexistência de um pulmão protetor do fluxo de material para a operação faz com 

que qualquer atraso ou interrupção de máquinas ou outro recurso da linha de 

produção comprometa todo o sistema. Logo, o pressuposto de que “o pulmão irá 

aumentar os custos de movimentação de material” não justifica-se perante os 

benefícios gerados pelos pulmões que não necessitam de grandes investimentos ao 

contrário da compra de novas máquinas e contração de mais mão-de-obra. 

Para a construção do pulmão, será colocando uma quantidade de chapas de 

no mínimo um mês a frente da programação com a meta de chegar até três meses, 

para isso serão criadas áreas de armazenamento dos pulmões. Isto permitirá um 

fluxo uniforme e continuo de material que passa pelo recurso restritivo e, por 

consequência, um fluxo balanceado na saída da linha.  

 

4.3.5 Criando a ARF2 com a nova injeção 

Com a injeção definida parte-se para o passo seguinte, a construção da 

ARF2. Na ARF2 pode-se verificar a eficácia da injeção quanto a quebra de alguns 

efeitos indesejáveis e diminuição em cadeia de outros, ver Figura 30. 
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Figura 30 Árvore da Realidade Futura 2 (ARF2) 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

Sendo a injeção proposta efetiva na solução do problema, tem-se a seguinte 

lógica na ARF2: 
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-  Caminhos (6)-(12)-(1), (7)-(4)-(12)-(1) e (7)-(4)-(9)-(1): Como não foi 

tomado nenhuma ação para conter as paradas de máquina e 

equipamentos (6) e a falta de inspeção (7) por contribuirem com um 

percentual menor para a geração de efeitos indesejáveis estes ramos da 

ARF1 não sofreram alteração em comparação a ARA e ARF1, ou seja, 

permanece os mesmos efeitos indesejáveis. Porém, em virtude da nova 

injeção proposta colocar pulmão protetor (27) as paradas de máquinas e 

equipamentos (6) e a falta de inspeção (7) terão mais tempo de serem 

contornadas sem que as mesmas comprometam todo o sistema, já que 

haverá um fluxo contínuo e antecipado de material.  

-  Caminhos (27)-(24)-(25) e (27)-(21)-(25): Se existe um pulmão protetor 

(27) para que a matéria-prima seja tratada (18) e o 

processamento/montagem siga a programação (21) então haverá 

diminuição da sucata (23) e dos custos de longo prazo (24) e ambos 

contribuirão para o lucratividade e competitividade (25). Assim, com a 

inserção da injeção colocar pulmão protetor (27) verifica-se que estes 

dois ramos passam a possuir apenas efeitos desejáveis, pois a injeção 

elimina os EI’s que existiam nestes ramos na ARF1. 

 

4.4 Como promover a mudança? 

Nesta etapa da pesquisa, que pertence a fase 3, pretende-se responder a 

pergunta “Como promover a mudança?”, conforme proposto por Cox e Spencer 

(2002) através da elaboração de um plano de ação para solucionar o problema 

central. 

 

4.4.1 Criando a Árvore de Pré-Requisitos (APR) 

A Árvore de Pré-Requisitos (APR) contempla os obstáculos levantados pelos 

envolvidos neste projeto, onde será proposto os objetivos intermediários para o 

alcance dos resultados prospostos pelas injeções apresentadas. Muitas foram as 

barreiras colocadas para a implantação, dentre as quais foram tomadas como base 

para a construção da APR, cita-se: 

-  Material não é pago na sequência da programação; 

-  Existe falta de material (chapas/perfis/peças); 
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-  Troca da ordem de programação; 

-  Aumento do tempo de produção; 

-  Aumento da despesa operacional, pois haverá necessidade de mão-

de-obra adicional e aumento da movimentação de material; 

-  Haverá necessidade de novas áreas de armazenamento. 

A APR para os obstáculos citados acima está mostrada na Figura 31 com os 

objetivos intermediários encontrados, com ela poderá ser criado um conjunto de 

ações que assegurarão o cumprimento das injeções. 

processamento/ 
montagem conforme 

programação

Todo o material deve 
ser pago na sequencia 

da programação 

Reduzir /eliminar 
ao máximo as 

trocas da sequencia 
de programação
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equipamentos necessários 
disponiveis para execução 

das tarefas

colocar pulmão 
protetor

Aumento da 
despesa 

operacional

Tratar matéria-prima

colocar pulmão 
protetor

Redistribuir tarefas para 
que não tenha 
necessidade de 

acrescentar mão-de-
obra

Abrir áreas para 
armazenamento dos 

pulmões

Redistribuir guindastes e 
outros equipamentos de 
movimentação para que 
não tenha necessidade 

de novas aquisições

  
Figura 31 Árvore de Pré-Requisito (APR) 
Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
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4.4.2 Criando a Árvove de Transição (AT) 

A Árvore de Transição, como já visto, contemplará os Objetivos Intermediários 

(OI’s) levantados durantes as fases anteriores do projeto, onde as próprias equipes 

envolvidas irão propor e executar as ações necessárias para o atendimento dos 

resultados propostos pelas injeções apresentadas. Dentre as idéias tomadas para 

criação da AT, citam-se: 

-  Reduzir /eliminar ao máximo as trocas da sequência de programação; 

-  Todo o material deve ser pago na sequência da programação; 

-  Abrir áreas para armazenamento dos pulmões; 

-  Redistribuir tarefas para que não tenha necessidade de acrescentar 

mão-de-obra; 

-  Redistribuir guindastes e outros equipamentos de movimentação para 

que não tenha necessidade de novas aquisições.  

A Árvore de Transição para os OI’s apresentados encontra-se na Figura 32. 

Com as ações determinadas, poderá ser criado um processo robusto para solução 

das causas básicas elecancadas. 
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Figura 32 Árvore de Transição (AT) 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

Para tornar mais claro as ações a serem tomadas para o alcance da solução 

das causas básicas também foi elaborado um plano de ação apresentado na Figura 

33, a seguir: 
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Figura 33 Plano de ação  

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
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O plano de ação da Figura 33 visa estabelecer ações para atendimento dos 

resultados propostos pelas injeções apresentadas, bem como, os meios de executá-

las, os responsáveis por cada ação e quando cada uma deve ser iniciada, além do 

local e o motivo da ação estar sendo tomada. 

 

4.5 Análise dos resultados 

A partir do plano de ação elaborado as ações foram sendo executadas na 

medida do possível por todos os envolvidos. No que diz respeito a 

redução/eliminação ao máximo das trocas da sequência de programação foi 

executado o planejamento macro conforme necessidade de edificação dos blocos 

pelo planejamento em alinhamento com o Planejamento e Controle da Produção 

(PCP) e, assim, estabelecido uma sequência definitiva de blocos para a 

programação de todas as atividades envolvidas no processado produtivo. 

A partir da sequência definitiva de blocos estabelecida, os setores tem se 

comprometido mais em realizar suas atividades conforme programação, o que vem 

contribuído para que haja maior disponibilidade do material dentro do prazo 

estabelecido, pois esta ação proporcionou uma melhoria no controle de materiais e 

uma diminuição no reprocessamento de peças de 14ton em Outubro/14 para 4,9ton 

em Maio/15.  

Além disso, todas as chapas reprovadas por pitting após pintura estão 

passando por tratamento e para isso, foi aberto inicialmente uma área de tratamento 

atrás da cabine de pintura do ERG1. Contudo, como a quantidade de chapas 

reprovadas tem sido muito grande, como pode ser visto no gráfico da Figura 34, 

posteriormente foram criadas mais duas áreas de tratamento, uma dentro da oficina 

de processamento e outra na oficina de blocos curvos. 
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Figura 34 Gráfico de produção – Pintura x Chapas reprovadas x Chapas tratadas 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

Ao analisar o gráfico da igura 34 nota-se um aumento considerável de chapas 

pintadas a partir do mês de Março/15, isto ocorreu devido a necessidade de 

aumento da produção em função da grande quantidade de chapas reprovadas e do 

início de tratamento das mesmas em Fevereiro/15. Pelo gráfico percebe-se também 

que a quantidade de chapas reprovadas é tão grande que chega a quase metade do 

total de chapas pintadas e que sua curva vem aumento ao longo dos meses. Logo, o 

processo se tornaria inviável sem o tratamento de pitting, pois a tendência seria 

diminuir cada vez mais o estoque de material disponível ao mesmo tempo em que o 

material deteriorado iria aumentar.  

Em função da necessidade de tratamento das chapas deterioradas foram 

criados pulmões de proteção, conforme previsto no plano de ação. Para a 

construção dos pulmões foi definido uma quantidade de chapas de no mínimo um 

mês a frente da programação com a meta de chegar até três meses, e criado quatro 

áreas de armazenamento dos pulmões, a primeira localizada entre o segundo e 

terceiro galpão do ERG2 onde são armazenadas chapas sem pintura, enquanto a  

segunda fica na frente do segundo galpão do ERG2 e a terceira fica em frente a 

cabine de pintura do ERG1 onde ambas armazenam chapas pintadas por blocos 

conforme programação. Por fim, a quarta localiza-se dentro da oficina de 

processamento ERG2 e armazena peças já processadas por blocos. Estes pulmões 
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e o fluxo do material podem ser vistos com mais clareza no layout do apêndice B e 

C.  

Foi realizado a redistribuição das tarefas, mas mesmo assim foi necessário 

contratar trinta novos colaboradores para executar as atividades de movimentação 

de material e tratamento de chapas devido as novas frentes de trabalho criadas. Por 

outro lado, a redistribuição de guindastes e outros equipamentos de movimentação 

foi extremamente eficaz dispensando a necessidade de novas aquisições. 

O tratamento das chapas juntamente com criação dos pulmões tem permitido 

um fluxo uniforme e continuo de material que passa pelo recurso restritivo e, por 

consequência, um fluxo balanceado na saída da linha. Além disso, tem 

proporcionado um aumento de produtividade dos processos produtivos, conforme 

pode ser visto nos gráficos das Figuras 35 e 36. 

 
Figura 35 Gráfico de produção – Pintura 2 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

O gráfico da figura 35 evidencia que a curva de pintura tem aumentando 

gradativamente em relação ao programado e que a partir do mês de Abril/15 a 

produção acumulada superou a demanda programada e que ainda existe uma 

tendência ao crescimento para os próximos meses. 
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Figura 36 Gráfico de produção – Processamento de Chapa 2 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

Analisando o gráfico da Figura 36 percebe-se um aumento gradativo no 

processamento de chapas e uma tendência ao crescimento para os próximos 

meses. Isto só foi possível em virtude das ações tomadas nas fases anteriores que 

contribuiram para o aumento de chapas pintadas e tratadas. Assim, com mais 

material disponível, o processamento podê aumentar sua curva mantendo a 

sequência de programação e alimentar dentro do prazo os processos posteriores. 
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Figura 37 Gráfico de produção – Painel 2 

Fonte:  Elaborado pelo autor (2015). 
 

O gráfico da Figura 37 mostra uma melhora na produção de montagem de 

painéis a partir do mês de Abril/15 com uma tendência ao crescimento, pois com o 

aumento do processamento e o atendimento a programação tem diminuido bastante 

os problemas de falta de material e peças sem chanfro/defeituosas.   

As melhorias citadas acima proporcionaram um ganho maior na medição 

financeira da empresa entres os meses de Abril/15 e Maio/15, mas estes valores não 

puderam ser apresentados por motivos de confidencialidade. 
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5  CONCLUSÕES 

Tendo em conta os resultados observados neste estudo pode-se concluir que 

o objetivo geral que consistia em aplicar as técnicas da Teoria das Restrições de 

maneira a contribuir  com o setor de estruturas para identificação de seus pontos 

fracos e deficiências, bem como propor ações para minimizar os efeitos causados 

pelos mesmos, foi alcançado. Esta afirmativa fica evidente se considerarmos os 

resultados obtidos de forma complementar em cada um dos objetivos específicos 

que haviam sido propostos.  

Quanto ao objetivo específico de investigar quais as principais características 

dos processos produtivos contidos em um setor de estruturas de uma empresa do 

ramo da construção naval associando com os possíveis gargalos existentes, os 

resultados obtidos demonstram que a falta de planejamento a longo prazo, 

organização, controle e garantia de qualidade são as principais fontes geradoras de 

gargalos na organização. Isto é evidenciado nos efeitos indesejáveis apontados na 

ARA como máteria-prima deteriorada, falta de inspeção, paradas de máquinas e 

equipamentos, peças defeituosas, entre outros. 

Em relação ao objetivo específico de verificar em que nível os princípios e 

técnicas da TOC permitem identificar desafios e oportunidades de otimização dos 

processos de um setor de Estruturas em uma empresa de construção naval, 

observa-se que tal aplicação é possível. Dentre as evidências que podem ser 

indicadas neste sentido pode-se apontar a descoberta de restrições através da  ARA 

e da análise V-A-T, o levantamento de frentes a serem atacadas através da técnica 

de Evaporação em Nuvens, bem como a própria redução nas perdas por retrabalho 

após colocar-se em prática o plano de ação obtido através da aplicação da Árvore 

de Pré-Requisitos e da Árvore de Transição. Dessa forma, e de forma mais geral, 

pode-se concluir que a TOC mostra-se como uma ótima ferramenta para identificar 

deficiências das operações e, também quais devem ser priorizadas para obter-se 

melhores resultados. 

Relativamente ao objetivo específico de investigar o quanto a capacidade 

versus demanda dos principais processos e/ou máquinas do setor estão 

consistentes entre si, verificou-se que a maioria dos processos estavam operando 

com capacidade abaixo da demanda programada e, por isso, não estavam atigindo 

as metas estabelecidas. Contudo, pelo estudo realizado, pode-se perceber que após 
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aplicação dos métodos da TOC este quadro vem sendo revertido com o aumento 

gradativo do desempenho dos processos conforme visto no capítulo anterior nos 

gráficos de produção. Isto só foi possível  graças as ações tomadas em relação ao 

tratamento do material deteriorado e a redução do processamento e montagem fora 

da sequência. 

Por último, relativo ao objetivo específico de propor e verificar, caso sejam 

implantadas as melhorias elencadas durante a pesquisa, qual a eficácia da 

aplicação de conceitos da TOC na redução de estoques intermediários, redução de 

custos e desperdícios e, na simplificação do processo de planejamento e controle da 

produção, observa-se que o método se mostrou realmente eficaz, uma vez que, 

após a aplicação do mesmo os estoques intermediários passaram a ser tratados 

como pulmões protetores sendo controlada as quantidades mínima e máxima para 

cada um conforme demanda programada. Além disso, ao atacar as causas básicas 

elencadas durante a pesquisa o método permitiu uma considerável redução de 

custos e desperdícios com a diminuição da quantidade de reprocessamentos, 

retrabalho e sucata gerada. E o processo de planejamento e controle da produção 

foi facilitado com o comprometimento dos responsáveis envolvidos em seguir a 

programação, pois com isso houve uma notável melhoria de sincronização e 

integração entre os processos produtivos permitindo maior controle do fluxo de 

material no sistema e assegurando a máxima utilização do Recurso Restritivo de 

Capacidade.  

Finalmente, o método proposto tem a característica de poder ser aplicado a 

qualquer outra proposta de resolução de problema, então fica como sugestão para 

trabalhos futuros a utilização dele não somente no ambiente de chão de fábrica, mas 

também na resolução de outros problemas pertinentes a outras áreas como 

marketing, engenharia, etc. 
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APÊNDICE A – MAPEAMENTO DE PROCESSO 
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APÊNDICE B – LAYOUT E FLUXO OFICINAS ERG1 
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APÊNDICE C – LAYOUT E FLUXO OFICINAS ERG2 

 


