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RESUMO 

 

 

O Segmento de plásticos descartáveis, contextualiza-se como um mercado de recursos iguais 

entre os concorrentes, necessita de estratégias de mercado diferenciadas, para 

consequentemente obterem os melhores resultados.O trabalho tem por objetivo geral propor a 

maximização do ganho da EMPRESA X, usando os conceitos da Teoria das Restrições e da 

programação linear A EMPRESA X possui um processo de controle da produção focada em 

atender a demanda dos pedidos de vendas. Visto que a demanda é maior do que a capacidade, 

nem sempre a programação de produção otimiza os ganhos para a empresa. Para a realização 

do trabalho fez-se uma pesquisa exploratória, com análise quantitativa dos dados, por meio do 

modelo de programação linear, baseado em conceitos qualitativos da Teoria das Restrições, e 

como estratégia de pesquisa um estudo de caso. Por meio dos dados da EMPRESA X, 

construiu-se um modelo de programação linear, e, utilizando da ferramenta SOLVER/Excel, 

realizou-se simulações de cenários perante a lógica da teoria das restrições. E, por fim, 

conclui-se que o ganho, utilizando-se da lógica da Teoria das Restrições, é maximizado 

quando se faz uso da ferramenta da programação linear com emprego do recurso 

SOLVER/Excel. Os tomadores de decisões deverão ter perspicácia frente aos resultados 

propostos pelo modelo para diminuírem o grau de incerteza das decisões. A utilização dessas 

ferramentas coloca as empresas em vantagem competitivas. Contudo é preciso a cada 

momento fazer comparativos dos resultados gerados, a partir do modelo da Programação 

Linear, com as decisões tomadas, avaliando e consolidando este modelo. 

 

Palavras-chaves: Teoria das Restrições. Programação Linear. Otimização. Indústria plástica, 

Piauí.  
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ABSTRACT 

 

The segment of disposable plastics, contextualizes itself as a market of equal resources among 

competing needs of different market strategies to achieve the best results are found 

consequently work aims at proposing the general maximization of the COMPANY X, using 

the concepts of the Theory of Constraints and linear programming COMPANY X has a 

process control of production focused on meeting the demand of sales orders. Since the 

demand is greater than the capacity, not always the production schedule optimizes earnings 

for the company. To perform the work became an exploratory research with quantitative data 

analysis, using the linear programming model based on qualitative concepts of the Theory of 

Constraints, and as a research strategy case study. By using data from COMPANY X, built a 

linear programming model, and using the tool SOLVER / Excel, held mock scenarios before 

the logic of the theory of constraints. Finally, we conclude that the gain, using the logic of 

Theory of Constraints, is maximized when it makes use of the tool of linear programming 

with use of Solver / Excel. Decision makers should have insight compared to the results 

proposed by the model to decrease the uncertainty of decisions. The use of these tools puts 

businesses in competitive advantage. However we must make every moment to compare the 

results generated from the model, with decisions made by assessing and consolidating the 

model.  

 

Key words: Theory of Constraints. Linear Programming. Optimization. Plastic.industry. 

Piauí. . 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para atingir uma vantagem competitiva, uma empresa deve criar mais valor que do 

suas concorrentes. A capacidade de uma empresa criar valor superior, por sua vez, depende de 

sua quantidade de recursos e competências específicas que surgem com a utilização daqueles 

recursos (BESANKO, 2006). 

  Entre outros estados da região Nordeste, o Estado do Piauí possui uma política de 

atratividade de investimento para novos empreendimentos com isenção total de ICMS. 

Somando-se a uma localização estratégica de distribuição para os estados das regiões Norte e 

Nordeste, especificamente para produtos de consumo de baixo valor agregado cujos os custos 

logísticos de transporte interferem na competitividade de empresas do Sul e Sudeste do Brasil 

ou mesmo do exterior. 

Uma das industriais que pode utilizar esses diferenciais competitivos é a indústria de 

copos e pratos descartáveis, pois além dos fatores acima há a possibilidade de competir com 

escala de consumo com tecnologia conhecida. A prioridade das empresas acaba se 

restringindo ao controle de processos industriais de produção. Com efeito, insere-se a 

implementação de ferramentas que possam criar diferenciais competitivos antes os 

concorrentes. 

A indústria brasileira de embalagens foi avaliada em US$ 24.636 milhões (7,5 bilhões 

de toneladas no total), em 2008, equivalente a 1,6% do Produto Nacional Bruto. E a 

participação do consumo de PS (matéria-prima de copos plásticos descartáveis) equivale a 49 

milhões de toneladas, correspondendo a 0,65% do mercado de embalagens (DATAMARK, 

2008).  

 Conforme Pereira e Aquino (2006), o segmento de copos plásticos descartáveis 

oferece aproximadamente dez mil empregos diretos, e o consumo no mercado interno é 

estimado em 96 mil/toneladas ano. 

A região Nordeste, em função do clima quente, consome parte da produção nacional 

de copos descartáveis. Conforme Pereira e Aquino (2006, p. 4), “a demanda é sazonal, 

influenciada, principalmente, pelo clima e pelas festas regionais, o que justifica a predileção 

das empresas pelos mercados das regiões de climas mais quentes”. Contudo, a distância das 
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empresas das regiões Sul e Sudeste do mercado do nordeste, bem como o alto custo de 

logística, em função de o produto possuir baixo valor agregado, provocou a abertura de 

empresas de copos descartáveis na região Nordeste. 

 Conseguir diferenciais competitivos mediante competências específicas é o que faz 

diferença. A maquinaria que o segmento de plástico de transformação utiliza na 

operacionalização de suas atividades é muito semelhante com relação à tecnologia, e muitas 

das vezes igual, ou seja, as máquinas industriais são compradas, na maioria, dos mesmos 

fornecedores; há poucos deles no Brasil, como a Hulli Standard, Hece Máquinas, Teck Tril e 

Benda. 

A empresa estudada, denominada EMPRESA X trabalha com sistema de custeio 

variável no processo de tomadas de decisões, e com método de controle da produção baseado 

em conhecimento empírico de profissionais com tempo de experiência em produção, e o fluxo 

de produção busca atender às necessidades dos pedidos de vendas. 

Como vantagem competitiva, empresas necessitam adotar estratégias com relação à 

metodologia de planejamento e controle da produção (PCP) que possam provocar redução dos 

custos e consequentemente aumento na lucratividade. Em função dos produtos vendidos do 

segmento de plásticos serem commodities, o que poderá contribuir será a adoção de diretrizes 

na lógica de controle da produção que possam minimizar custos ou maximizar ganhos. Além 

da escolha por metodologia de PCP, contudo, há a necessidade do uso de técnicas da gestão 

que possam simular cenários para a tomada de decisões. Os gestores responsáveis pelas 

tomada de decisões não podem apenas tomá-las em função da experiência, pois é diferencial 

competitivo o uso de ferramentas que criem cenários. Neste ambiente, o uso de modelagem 

pode se tornar diferencial competitivo.   

 De acordo com Moore e Weatherford (2005), há modelos determinísticos, ou seja, 

aqueles em que se presume que todos os dados relevantes são conhecidos com certeza, e 

modelos probabilísticos, ou estocásticos, alguns insumos para o modelo não são conhecidos 

com certeza. Dentre os modelos determinísticos, há um linear, com restrições, denominado 

“modelo de programação linear”. Todos os modelos de programação linear têm duas 

características importantes em comum. A primeira delas é a existência de restrições e a 

segunda é que há uma só medida de desempenho a ser maximizada ou minimizada. 



19 

 

Uma das estratégias de produção é utilizar os recursos da produção com base na lógica 

da Teoria das Restrições e que o mix de produtos oriundos do planejamento e controle de 

vendas seja calculado por meio da ferramenta programação linear.   

Conforme menciona Donato et al (2008, 15-16), “ o recurso da simulação pode ser de 

especial interesse na análise de viabilidade de novos produtos, ao testar os volumes e margens 

projetadas contra as capacidades de manufaturas disponíveis e checar como o modelo aloca 

estas demandas no plano de produção”. 

As variáveis que estão inseridas em um processo decisório precisam ser analisadas por 

meio de processos ou técnicas que possam proporcionar confiança na decisão escolhida.  

A idéia do uso da Teoria das Restrições com a programação linear é a busca pelo 

ganho máximo a cada instante, seja no momento presente como no futuro mediante a criação 

de cenários, cabendo à empresa controlar todo este processo com ferramentas de informática 

que consigam controlar todas as variáveis envolvidas no processo da aplicação da Teoria das 

Restrições e no cálculo da programação linear. 

Este ensaio estará estruturado em seis capítulos. O primeiro refere-se à introdução, 

compondo a justificativa do trabalho, a problematização, o objetivo geral e os específicos. 

O segundo capítulo aborda o referencial teórico, o qual contextualiza o setor industrial, 

enfatiza estratégias operacionais, o planejamento e controle da produção, a Teoria das 

Restrições e a programação linear. 

O terceiro capítulo é a metodologia, caracterizando a pesquisa como estudo de caso, 

onde é trabalhada a aplicação da lógica da Teoria das Restrições com o uso da ferramenta da 

programação linear, mediante do recurso solver/Excel.  

O quarto capítulo indaga a caracterização da pesquisa, descrevendo a empresa, seus 

recursos, a aplicação da Teoria das Restrições e a definição do modelo. 

O quinto capítulo demonstra os resultados do modelo da empresa.O sexto capítulo é a 

conclusão do trabalho.    

 

1.1 Problematização e objetivos  
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 A EMPRESA X possui um processo de controle da produção focada em atender a 

demanda dos pedidos de vendas e, consequentemente, atende um mix de produtos baseado no 

que o mercado deseja, ou seja, em cada pedido vendido há um mix padrão requerido pelo 

cliente em função da necessidade do seu estoque em atender a seus clientes. 

 Visto que a demanda é maior do que a capacidade produtiva, nem sempre a 

programação de produção otimiza os ganhos para a EMPRESA X. Isto passa a ser um 

problema para a organização e há duas ferramentas que podem auxiliar nesse processo: uso 

dos princípios da Teoria das Restrições e a programação linear. 

 A Teoria das Restrições, desenvolvida pelo físico Eliyahu M. Goldratt  na década de 

oitenta, a qual consiste em uma abordagem que planeja e controla a produção e venda de 

produtos e serviços, que reconhece o poderoso papel que a restrição desempenha na 

determinação da saída do sistema de produção como um todo (COX III e SPENCER, 2002).  

Também ferramenta de auxilio é a programação linear, que consiste em um 

instrumento de alta relevância, visto que proporciona um método eficiente para se chegar a 

uma decisão ótima, levando-se em consideração que é por seu intermédio que se escolhe a 

melhor solução, dentre todas aquelas consideradas factíveis (PASSOS, 2008). 

 Assim podemos definir o problema de pesquisa como: de que maneira é possível 

maximizar o ganho da EMPRESA X, através do uso conjunto da Teoria das Restrições com a 

Programação Linear?   

1.1.1 Objetivos  

 

1.1.1.1 Objetivo geral 

 

Propor a maximizar do ganho da EMPRESA X, usando os conceitos da Teoria das 

Restrições e da Programação Linear. 

 

1.1.1.2 Objetivos específicos 
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Com o propósito de aprofundar os conhecimentos na área estudada e viabilizar o objetivo 

principal, tem-se o seu desdobramento nos seguintes objetivos específicos: 

 sugerir um modelo , com base na programação linear para o cálculo do mix de 

produtos; 

 Calcular o mix ótimo de produtos acabados; 

 identificar as restrições de capacidade de produção frente a demanda; e 

 simular cenários propondo alternativas, com alterações das restrições, para a 

determinação de um portfólio ótimo (maior ganho) de produtos para a EMPRESA X.     
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Consoante Besanko (2006, p.30), 

[...] existem duas formas de interpretar essa confusa variedade e evolução das 

praticas gerenciais. A primeira é acreditar que desenvolver estratégias de sucesso é 

algo tão complicado que não passa essencialmente de pura sorte.  A segunda 

interpretação pressupõe que as empresas têm sucesso porque as estratégias 

escolhidas por seus gerentes permitiram-lhes explorar melhor as oportunidades com 

potencial de lucro presentes na época ou se adaptar melhor as circunstancias 

mutantes. Acreditamos nesta segunda interpretação. 

O planejamento e controle da produção deve ser premissa básica para qualquer 

empresa do ramo industrial que almeja a continuidade de suas atividades. Há fatos externos 

inesperados que abalam as empresas, e, quando não as quebram, as deixam fragilizadas, por 

isso a necessidade das empresas sempre buscarem opções de melhorias, com o intuito de 

sobreviver em momentos hostis de competitividade ou em ambientes que fogem aos seus 

controles. 

 

2.1 Gestão de operações 

 

  

Para a compreensão das opções de funcionamento da estrutura do setor de produção de 

empresas industriais no mercado competitivo atual, é fundamental o conhecimento de alguns 

termos associados a esse setor, como: Estratégia de Operações, Planejamento e Controle da 

Produção, Programa Mestre da Produção, Gerenciamento da Demanda, Ambiente de 

Produção e Planejamento de Vendas e Operações, Planejamento de Recursos, Planejamento 

da Necessidade de Materiais, Just-in-Time, Planejamento e Utilização da Capacidade, 

Controle das Atividades da Produção. 

 

2.1.1 Estratégias de operações 

 

 As empresas necessitam, para sua perenidade, de pilares que possam sustentá-las no 

longo prazo. Nessa visão, inserem-se as estratégias da empresa, como define Besanko ( 2006, 

p. 25), “...a determinação das metas e dos objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e 

a adoção de cursos de ação e a alocação dos recursos necessários para realizar essas metas”. 
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 Por operações entende-se, conforme Slack et al (2009, p. 27), “ a atividade de 

gerenciamento de recursos e processos que produz e entrega mercadores e serviços”.   

 Conforme Slack et al  (2009, p. 32), “estratégia de operações esta relacionada como o 

desenvolvimento a longo prazo de seus processos e recursos de operações de forma que eles 

possam fornecer a base para a vantagem competitiva”. 

A figura 1, consoante Vollmann et al (2006, p. 37), demonstra uma visão geral do 

mundo em transformação, onde há a busca pioneira em avanços em todos os aspectos, sejam 

novas tecnologias, processos, produtos, sistemas e técnicas que permitem novas iniciativas 

competitivas. O mercado dita revisões de direção na estratégia da empresa, que, por sua vez, 

frequentemente, provoca mudanças na estratégia de produção, processos de produção e 

sistemas de PCP.  

   Forças da Mudança                                         Respostas típicas                 

 

 

 

Tecnologias 

Produtos 

Processos 

Sistemas 

Técnicas 

Mercado determina 

 

Estratégias da empresa 

Estratégias de produção 

Processos de produção 

Sistemas de PCP 

Ciclo de vida dos produtos mais 

curtos                                

Competição baseada no tempo   

Parcerias a cadeia de suprimentos 

Requisitos de qualidade 

Flexibilidade/responsividade           

Custos indiretos reduzidos 

Automação                 

Celulas de manufatura 

Simplificação 

MRP                                              

JIT                                        

Ligações através da empresa 

 

Figura 1 - Respostas evolutivas às forças da mudança 
Fonte – Vollmann, 2006. 
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2.1.2 Planejamento e Controle da Produção (PCP) 

  

De acordo Slack et al (2009, p. 30), “Na maioria das commodities, a presença física do 

produto não é o que decide a receita; ao contrário, é o conhecimento e serviço incluso no 

produto ou em torno dele”.  

Conforme definem Vollmann et al (2006, p. 25), “O sistema de PCP se ocupa do 

planejamento e controle de todos os aspectos da produção, inclusive do gerenciamento de 

materiais, da programação de máquinas e pessoas e da coordenação de fornecedores e 

clientes-chaves”. 

A Figura 2 apresenta um Sistema de Planejamento e Controle da Produção que 

segundo Vollmann et al (2006), é um esquema geral de PCP usado dentro de uma empresa, o 

qual é encontrado dentro de qualquer pacote de Sistema de Planejamento de Recursos 

Empresarias (ERP). Essa figura é dividida em três faces. A mais alta das três partes, ou front 

end, é o conjunto de atividades e sistemas para ajuste geral da direção. É nessa face que a 

direção da empresa define o Planejamento e Controle da Produção, composto pelo 

Gerenciamento da Demanda, Planejamento de Vendas e Operações, Planejamento de 

Recursos e a Programação Mestre de Produção. A segunda fase engine corresponde ao 

Planejamento Detalhado de Capacidade e Materiais. E por fim, a terceira fase ou back end 

mostra a execução de sistemas PCP. 
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Figura 2 - Sistema de planejamento e controle da produção (simplificado) 

Fonte – Vollmann et al, 2006. 

 

O mercado exige uma integração confiável entre a relação de compra, produção e 

entrega do produto. Por isso a necessidade constante do aperfeiçoamento das operações que 

envolvem esta relação. Insere-se, com efeito, o PCP, com a lógica de tornar mais eficiente e 

eficazes estas relações, utilizando-se de todos os recursos e técnicas disponíveis.  

 

2.1.3 Sistemas da Gestão da Produção 

 

Para o gerenciamento do PCP, há sistemas que auxiliam no alcance das estratégias da 

empresa. Três são principais: o MRP (planejamento de necessidade de materiais), JIT (just in 

time) e OPT (optimizing production technology). 

Basicamente eles se diferenciam por serem puxados ou empurrados. Por puxado 

entende-se que o fluxo de material se origina da necessidade do estoque, não havendo 

necessidade de programação de cada etapa do processo, mediante de um sistema de MRP. Por 
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empurrados entende-se que o fluxo de matérias não é relevante, e a produção acontece de 

forma isolada em cada máquina, ou seja, os operadores recebem uma lista do que deve ser 

produzido,  realizam a operação e “empurram” as peças para a etapa seguinte. Quem controla 

o que, o quanto e quando deve ser produzido é o planejamento de produção com base no 

MRP. 

 

2.1.3.1 MRP (Material Requirement Planning) 

 

 O planejamento de necessidade de materiais (MRP) pode ser usando em indústrias 

grandes ou pequenas, e tem como proposta, segundo Davis et al (2001), “controlar níveis de 

estoque, planejar as prioridades de operação para os itens e planejar a capacidade de modo a 

carregar o sistema de produção”.  

 De acordo com Vollmann et al (2006, p. 224), “um sistema de MRP tem um papel 

central no planejamento e controle de materiais. Ele traduz os planos gerais da produção 

dentro dos passos detalhados individuais necessários para realizar tais planos”. 

 Para Chase et al (2006), MRP funciona por meio da lógica: 

 os pedidos para os produtos são usados para criar uma programação mestre de 

produção, que afirma o número de itens a serem produzidos durante períodos 

específicos; 

 um arquivo da lista de materiais identifica os materiais específicos usados para 

fazer cada item e as quantidades corretas de cada um deles; e 

 o arquivo de registros do estoque contém dados como o número de unidades 

disponíveis ou solicitados. 

 Conforme esta lógica, visualiza-se a noção de que as fontes de dados do MRP são o 

programa mestre de produção, a lista de materiais e o arquivo de registro de estoques. Este 

sistema é caracterizado como empurrado.  

 

2.1.3.2 JIT (Just in Time) 
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 O JIT é outro sistema, com filosofia e técnica com uma abordagem diferente do MRP 

para o planejamento e controle da produção, que procura minimizar perdas, mediante a 

manutenção de estoque zero.  

De acordo com Slack et al (2008, p. 482), “o JIT significa produzir bens e serviços 

exatamente no momento em que são necessários – não antes para que não formem estoques e 

não depois para que seus clientes não tenham que esperar”. 

 Conforme Russomano (2000, p. 70), “O objetivo do JIT é o de aumentar o retorno 

sobre o investimento da empresa através do aumento da receita, da redução de custos e do 

imobilizado e da participação dos empregados no processo produtivo”. 

  

2.1.3.3 OPT (Optimizing Production Technology) 

 

 O OPT, criado por Goldratt, o qual o definiu como a tecnologia de produção 

otimizada, é definido por Cox III (2002) como um software que proporciona uma 

metodologia de programação finita baseada na maximização da produção mediante um 

recurso gargalo. 

Consoante Vollmann et al (2006), porém, o OPT/TOC não constitui um método de 

controle de todas as funções do PCP, mas de muitas, como o planejamento simultâneo do 

material e capacidade.   

 Para Chase et al (2006, p. 641), 

Historicamente (e permanece geralmente na maioria das empresas), os fabricantes tentaram 

equilibrar a capacidade por uma seqüência de processos na tentativa de nivelar a capacidade com a 

demanda de mercado. No entanto, é errado fazer isso – a capacidade desbalanceada é melhor. 

 A Teoria das Restrições tem como fundamentação nove princípios, os quais 

determinam a essência da teoria, bem como um processo de decisão composto de cinco 

etapas, que têm por objetivo evitar a inércia, porque, segundo a Teoria das Restrições, em 

todo sistema sempre haverá pelo menos uma restrição no sistema. 
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2.2 A Teoria das Restrições e o OPT 

 

Restrições são limitações em um fluxo, ou melhor, são obstáculos (gargalos) que 

dificultam ou impedem o fluxo de um processo.  

Segundo Maher (2001, p. 508), a Teoria das Restrições focaliza a atenção em gargalos 

como esse, encorajando os administradores a encontrar formas de aumentar o lucro, por meio 

da eliminação das restrições e aumento do que pode passar pelo gargalo. 

Sinisgalli et al (2009, p.343) explica que:  

A contabilidade de ganhos é uma ferramenta capaz de apresentar resultados mais 

coerentes, quando do confronto da capacidade produtiva da empresa com a demanda 

colocada nela, pois identifica e explora a restrição, o que é intrinsecamente uma 

administração sistêmica do negócio, uma vez que para identificar a restrição é 

preciso olhar o todo, ou seja, pensar sistematicamente. Com base nessas 

informações, ela busca otimizar os ganhos na utilização e aumentar a sua 

lucratividade. 

 

2.2.1 Histórico da Teoria das Restrições 

 

 A Teoria das Restrições é conhecida mundialmente. Suas aplicações iniciaram em 

empresas de forma sigilosa, como vantagem competitiva. Seu idealizador foi Eliyahu M. 

Goldratt.   

 No inicio dos anos 1970, segundo Guerreiro ( 1999, p.13), “Goldratt utilizou uma 

técnica de previsão do comportamento de um átomo para desenvolver o modelo de otimização 

da programação de produção, com grande numero de variáveis”.    

 Por meio do raciocínio da técnica do comportamento de um átomo, Goldratt criou 

software OPT( optimized production technology) em 1979, o qual foi vendido para várias 

empresas, e durante o processo de implantação nessas, observou-se que o sistema estava à 

base de princípios específicos, os quais eram lógicos e óbvios, contudo o modelo tradicional 

de gerenciamento das empresas os ofuscava. 
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 A Teoria das Restrições foi desenvolvida em 1980, nos Estados Unidos. Conforme 

Guerreiro (1999, p.13), “ A Teoria das Restrições pode ser entendida como uma ampliação do 

pensamento da tecnologia da produção otimizada, pois se utiliza em grande parte da sua 

teoria”. 

 A Teoria das Restrições no início foi voltada para a área de produção das indústrias, 

contudo Goldratt generalizou a teoria para a empresa como um todo, chegando ate mesmo a 

englobar a empresa. A palavra-chave na teoria foi o nome “restrições”, como Guerreiro 

enfatiza (1999, p. 14), definindo-a como qualquer coisa que limite o alcance do objetivo da 

empresa. 

 Mesmo após a publicação da Teoria das Restrições, Goldratt encontrou dificuldades na 

sua divulgação. Como estratégia para divulgação da teoria, Goldratt, junto com Cox III, 

editou o livro “A meta”. Este livro foi escrito em forma de romance com o objetivo de 

facilitar o entendimento pelos leitores e sua divulgação. Foi um sucesso, e chegou a vender 

mais de dois milhões de exemplares.  

 Segundo Cox e Spencer (2002, p. 35), o livro “A Meta” dedicou considerável atenção 

para a importância do gargalo e para os conflitos entre os indicadores de desempenho 

tradicionais de custos e a real meta de uma empresa de manufatura. 

A ideia central da Teoria das Restrições, na visão de Goldratt, conforme define 

Guerreiro(1999, p.14), é 

O ponto focal de sua teoria é que toda empresa, no processo de atingir a meta, 

apresenta sempre uma ou mais restrições. Se assim não fosse, a empresa teria lucro 

infinito. A restrição é definida como qualquer coisa que limita um melhor 

desempenho de um sistema, como elo fraco de uma corrente, ou, ainda, alguma 

coisa que a empresa não tem o suficiente.  

 De acordo com Cox e Spencer (2002, p. 36-37), outras contribuições foram decisivas 

na consolidação da Teoria das Restrições, como 

 No inicio de 1987, uma seria de monografias foi publicada, com o titulo The 

Theory of Constraints Journal, descrevendo os vários componentes da teoria geral. 

 Em 1990, Goldratt publicou um livro entitulado “ What is this Thing Called 

Theory of Constraints and How Should It Be Implemented?  que incluiu os 

conceitos descritos nos artigos anteriores. 
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 Em 1990, outro livro, The Haystack Syndrome , foi publicado para codificar e 

discutir os componentes logísticos e os indicadores de desempenho da teoria geral 

das organizações. 

 De acordo com Cox III e Spencer (2002), a figura 4 apresenta uma representação 

esquemática dos componentes da Teoria das Restrições, em três ramos, sendo o primeiro um 

ramo logístico, que corresponde ao processo de focalização em cinco etapas, o processo de 

programação, que se refere ao sistema tambor-pulmão-corda, o qual tem por objetivo 

maximizar o ganho; a análise V-A-T, que constitui a forma como o fluxo geral dos recursos 

são disponibilizados. O segundo ramo demonstra os indicadores de desempenho (ganho, 

inventário e despesas operacionais), as aplicações de decisões do composto de produção, e, 

por fim, o terceiro ramo, que envolve a solução de problemas/processo de pensamento. 
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Figura 3 - Representação esquemática do gerenciamento de restrições 

Fonte: Cox III e Spencer, 2002   
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2.2.2 Sistemas de gerenciamentos das restrições 

 

Toda empresa dispõe de recursos considerados elementos que originam as receitas e 

que, ligados literalmente às receitas, definem ou contribuem para o ganho da empresa. 

Na busca pelo ganho, por intermédio do gerenciamento das restrições e com base nos 

princípios da Teoria das Restrições, a empresa gerencia seus recursos. Guerreiro (1999, p. 

37), enfatiza que, no sentido de otimização da produção, a Teoria das Restrições propõe a 

máxima “a soma dos ótimos locais não é igual ao ótimo total”. 

Segundo Corrêa e Corrêa (2009) há nove princípios básicos da OPT. O primeiro 

princípio refere-se a balancear o fluxo e não a capacidade. As unidades produtivas, 

geralmente, estão sujeitas a capacidades desbalanceadas, o que se deve é procurar o melhor 

balanceamento do fluxo de produção da fábrica.  

O segundo princípio frisa que a utilização do recurso não-gargalo deverá ser em 

função da capacidade do recurso gargalo.  

O terceiro explica que utilização e ativação de um recurso não são sinônimos, ou 

melhor, ativar um recurso não-gargalo mais do que o necessário para atender o recurso 

gargalo não contribui em nada com os objetivos da OPT, ou seja, considera-se utilização 

quando o recurso realmente contribui para o atingimento dos objetivos, caso contrário, é 

considerado apenas ativação do recurso. 

Para o quarto princípio, o tempo ganho no recurso gargalo corresponde ao mesmo 

tempo ganho no sistema global. Já para o quinto princípio, o tempo ganho no recurso não-

gargalo é apenas uma miragem, não gera nenhum ganho.  

Para o sexto princípio, o lote de transferência é uma fração do lote de processamento, 

e o lote de transferência é o tamanho do lote que vai ser transferido para a próxima operação, 

contudo este princípio enfatiza que, frequentemente, o lote de transferência não é igual ao lote 

de processamento.  

No sétimo princípio, o tamanho do lote de processamento pode variar de operação 

para operação, porque leva em consideração os custos de preparação, as necessidades de fluxo 

de determinados itens, dentre outros.  
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Para o oitavo principio o recurso gargalo define tanto o fluxo do sistema como o nível 

de estoque.  

E por fim, o nono indica que deve haver simultaneidade na programação de atividades 

com a capacidade dos recursos, principalmente os com gargalos, e que os lead times não 

podem ser definidos a priori, porque são resultados da programação.    

Estes princípios buscam obter o máximo ganho quando a empresa se utiliza da 

sistemática do gerenciamento das restrições. Focando as decisões nesses princípios, os 

tomadores de decisões convergiram suas metas ao encontro do maior ganho para a empresa. 

 

2.2.3 O processo de focalização das cinco etapas 

 

No processo de focalização, a essência é que os tomadores de decisões foquem suas 

atenções e decisões para os recursos que limitam o processo. A focalização da Teoria das 

Restrições possui cinco etapas, as quais são seguidas de uma forma sequencial e lógica 

buscando a eliminação das restrições e consequentemente o surgimento de uma nova 

restrição, como um processo de melhoria continua. Segue a descrição de cada uma das etapas 

do processo de focalização das cinco etapas da Teoria das Restrições. 

1. Identificação da restrição do sistema: nesta etapa, o objetivo é identificar a restrição 

que limita o ganho.  

2. Decida como explorar a restrição do sistema: uma vez identificada a restrição no 

processo, a etapa seguinte é como explorá-la ao máximo, ou seja, como utilizar ao 

máximo a restrição com o intuito de maximizar o resultado. 

3. Subordine tudo a mais à restrição do sistema: o objetivo desta etapa é subordinar todas 

as outras etapas do processo á restrição do sistema, porque tudo o que for produzido a 

mais, em qualquer etapa que ultrapasse a necessidade da etapa com restrição, 

transforma-se em desperdício. Esta etapa é de implementação dificil, porque há alguns 

indicadores de desempenho que controlariam a lógica da Teoria das Restrições. Dentre 

estes indicadores, há, por exemplo, conforme cita Cox III e Spencer (2002, p.73-74): a 
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contabilidade de custos, as medidas de produtividade usadas na engenharia de 

produção e o sistema de relações humanas. 

4. Eleve a restrição do sistema: nesta etapa, a lógica é aumentar a capacidade do 

elemento restritivo e, concomitantemente, aumentar a capacidade de produção, 

aumentando assim o ganho. 

5. Se na etapa 4 a restrição é quebrada, volte à etapa 1: o objetivo desta etapa é evitar que 

a inércia acabe como processo de melhoria continua. Conforme Cox III e Spencer 

(2002, p. 74), “a melhoria continua é definida como um movimento em direção à meta 

da organização, que é ganhar mais dinheiro hoje e no futuro”. 

 

 

Figura 4 - Focalização de cinco etapas 
Fonte: Adaptado de COX III e SPENCER 

 

2.2.4 Termos logísticos do gerenciamento de restrições 

 

O termo logístico geralmente está associado à logística de entrega, de separação de 

mercadoria, contudo o termo merece atenção em um processo produtivo, porque nesta fase a 
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empresa consegue, mediante de um processo eficiente de logística interna no processo 

produtivo, maximizar resultado e ao mesmo tempo estar preparada para as imprevisões de 

mercado, consoante cita Kotler ( 2000, p. 557), “O gerenciamento da cadeia de suprimento 

começa antes da distribuição física: tenta suprir os insumos corretos (matérias-primas, 

componentes e bens de material)”.  

De logística, a Teoria das Restrições estabeleceu alguns termos fundamentais na 

implementação de sua lógica dentro do processo produtivo, como: estrutura de produto, 

cadeia de produção, tambor-pulmão-corda, pulmão, gerenciamento de pulmões e análise V-A-

T. Dentre esses, merece atenção no problema em estudo o entendimento do processo tambor-

pulmão-corda. 

2.2.4.1 Tambor-Pulmão-Corda 

 

Segundo a Teoria das Restrições, em todo processo produtivo sempre haverá uma 

restrição, ou melhor, sempre haverá recursos restritivos críticos (RRC), os quais, segundo 

Corrêa e Corrêa (2009), irão controlar o fluxo do processo, controlando os recursos não 

restritivos e também controlando o estoque.  

Na Teoria das Restrições, o termo tambor é o RRC, e é esse recurso que dita o ritmo 

do processo produtivo.  

De acordo com a lógica do OPT, o início do processo de programação está no RRC, 

quando o OPT carrega totalmente o RRC conforme a demanda de trabalho para atingir o fluxo 

máximo de sua capacidade, e, em seguida, o RRC deverá ser protegido contra possíveis 

incertezas que possam provocar variações negativas com relação a sua capacidade produtiva, 

por intermédio de soluções para cada situação prevista; essas proteções são consideradas os 

pulmões, ou estoque protetor, no sistema produtivo. Enfatiza que o RRC é o referencial para 

programar e controlar dos recursos não-gargalos. 

Segundo Corrêa e Corrêa (2009, p. 472), o termo corda “representa a sincronização 

entre a necessidade de chegada de materiais no estoque protetor e a admissão de matérias-

primas no sistema”. 

A lógica do processo tambor-pulmão-corda é integrar todas as etapas de um processo 

com o objetivo de manter o fluxo continuo de produção sem comprometer o resultado.  
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Conforme Cox III e Spencer (2002, p. 86), o tambor é o programa mestre da produção 

(PMP): 

O PMP é uma declaração de necessidades para a produção baseada em períodos de 

tempo de itens que atendam as exigências dos clientes. Esses itens do PMP 

usualmente são os itens ou produtos finais. O objetivo do tambor sob o enfoque do 

gerenciamento das restrições é facilitar a conquista do objetivo da gerência de 

maximiza o ganho da restrição. 

 

2.2.4.2 Análise V-A-T 

 

Todo processo produtivo possui um fluxo de atividades. A sequência dessas atividades 

origina um tipo de análise. Goldratt utilizou a análise V-A-T, podendo ser caracterizado cada 

tipo de analise, como: 

 estrutura em V - poucos tipos materiais dão origem a poucos produtos 

acabados; 

 estrutura em A - vários tipos de materiais dão origem a vários produtos 

acabados; e 

 estrutura em T - nesse tipo de estrutura, segundo Cox III e Spencer (2002, p. 

113), “essas estruturas lógicas descrevem o fluxo dos componentes comuns e 

as montagens através dos mesmos centros de trabalho para produzir e/ou 

montar uma variedade de produtos semelhantes”. 

Na perspectiva de Cox III e Spencer (p.108, 2002), 

A primeira etapa para conceber uma visão sistêmica do processo de produção é o 

desenvolvimento de uma estrutura lógica. A estrutura lógica de produto é constituída 

de dois documentos básicos de manufatura, a estrutura de produtos e o roteiro de 

produção. 

Há três tipos de estruturas lógicas com relação ao roteiro de produção: V, A e T. Na 

estrutura lógica do tipo V, segundo Cox III e Spencer (p. 117, 2002), há poucos tipos de 

materiais (normalmente apenas um) que é usado para originar vários produtos. 

Uma vez que a estrutura do processo produtivo da empresa seja definida, é possível 

fazer uma análise do fluxo de materiais, e consequentemente identificar os gargalos existentes 

e a empresa utilizar-se da técnica tambor-pulmão-corda para melhorar o fluxo de materiais.  
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2.2.5 Processo de pensamento do gerenciamento de restrições 

 

O ambiente competitivo no mercado exige a necessidade de ferramentas de trabalho 

que auxiliem os gestores no processo de tomadas de decisões. Neste contexto, insere-se o 

processo de pensamento do gerenciamento de restrições. 

As ferramentas de processo de pensamento do gerenciamento de restrições são seis: 

Árvore da realidade atual, Árvore de dispersão de conflito ou dispersão de nuvens, Árvore da 

realidade futura, Árvore de prerrequisito, Árvore da transição e Ramo negativo. 

As seis ferramentas do processo de raciocínio da Teoria das Restrições podem ser 

visualizadas na lógica citada por Carmo  et  al.(2008, p. 4), : 

[...] o processo de raciocínio da Teoria das Restrições pode ser tratado como uma 

metodologia para avaliação de problemas, definição das relações entre os mesmos, 

proposição de soluções e definição das ações específicas e operacionais para a 

solução de gargalos identificados no sistema. 

A lógica da aplicação do processo de raciocínio da Teoria das Restrições numa 

indústria de plásticos é a busca intermitente por gargalos no sentido de fazer uma análise 

destes, contextualizando sua existência, interagindo gargalo com gargalo, e, por fim, a busca 

pela sua eliminação, contudo, enfatiza-se, que em todo sistema haverá sempre no mínimo uma 

restrição.  

2.2.6 Indicadores de desempenho 

 

Uma empresa tem por sua razão de existência a geração de resultados. E como 

indicadores para avaliação dos resultados a gestão da empresa utiliza-se de análises de 

variáveis pre-determinadas com o intuito de comparar e avaliar os resultados projetados com 

os alcançados. 

Há alguns índices tradicionais de análise de desempenho, como a margem de lucro 

bruto, que, segundo Gitman (1999, p. 56), é “a porcentagem de cada unidade monetária de 

venda que resultou após a empresa ter pago por suas mercadorias”. Há também a margem de 

lucro operacional, que é a percentagem de lucro resultante da diferença entre o lucro bruto e 

as despesas operacionais. E o retorno sobre o patrimônio líquido, no qual o interesse maior é 
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dos investidores da empresa, que avaliam se a empresa realmente está dando o retorno 

esperado, segundo suas expectativas de retorno,o qual é representado pela razão do lucro 

liquido da empresa sobre o seu patrimônio. Esses indicadores são cálculos com base na 

contabilidade tradicional, os quais são condenados por Goldratt. Segundo o pensamento de 

Goldratt, Bornia (2002, p. 160) cita que “hoje a estrutura das empresas é outra: as despesas de 

overhead superam muito a MOD, chegando as ser mais cinco vezes maior em algumas 

empresas. Além disso, a própria MOD não é mais custo variável, pois os operários recebem 

por tempo e não por produção”. Com relação a essa citação, Golbratt condena a composição 

do produto acabado, e segundo o mesmo, leva os gestores ao processo de tomadas de decisões 

erradas.  

Goldratt, na Teoria das Restrições, questiona o fato de que, para a maioria das 

empresas, a meta é conseguir o máximo possível de dinheiro, agora e no futuro. Segundo 

Guerreiro (1999, p. 18), a Teoria das Restrições define os parâmetros que auxiliam a medição 

do grau de alcance da meta, sendo dois medidores propriamente ditos, o lucro liquido e 

retorno sobre o investimento, e uma situação necessária, que é o fluxo de caixa. 

O fluxo lógico do pensamento da Teoria das Restrições é o inverso do pensamento da 

contabilidade tradicional, conforme cita Bornia ( 2002, p. 159): 

Na visão tradicional, o primeiro pensamento do gerente é reduzir os custos(despesas 

operacionais), normalmente começando pela eliminação da mão-de-obra. Depois 

disso, tenta-se reduzir os estoques ( inventário) e só então vem a procura por novas 

oportunidades de aumentar as vendas. Para a TOC, a prioridade é aumentar o ganho 

com a busca de novos mercados e alternativas, mantendo-se a estrutura (inclusive 

mão-de-obra) existente. Em segundo lugar, pensa-se na redução dos inventários e, 

por ultimo, na redução das despesas operacional.  

 

2.2.6.1 Lucro líquido (LL) na Teoria das Restrições 

 

O lucro líquido na Teoria das Restrições diverge do conceito contábil. No conceito 

contábil, o lucro líquido resulta do saldo da receita bruta, menos os custos variáveis (inclusa 

mão de obra direta), menos despesas operacionais, menos impostos e menos as participações. 

Na Teoria das Restrições, o lucro líquido é o saldo da diferença do ganho menos as despesas 

operacionais. O significado de ganho, consoante Guerreiro (1999, p. 19), “corresponde ao 

preço de venda menos o montante de valores pagos a fornecedores pelos itens relacionados 

com os produtos vendidos, não importando quando foram comprados”. E despesa operacional 



38 

 

na concepção da Teoria das Restrições, conforme Guerreiro (1999, p.19), “É definida como 

todo o dinheiro que o sistema gasta para transformar o inventário em ganho”. E por inventário 

entende-se, consoante Guerreiro (1999, p.19) “todo o dinheiro que o sistema investe na 

compra de coisas que ele pretende vender”.    

2.2.6.2 Retorno sobre investimentos (RSI) na Teoria das Restrições 

 

Os investidores de empresas desejam como fim o máximo de retorno sobre seus 

investimentos, contudo, para a contabilidade tradicional, o retorno sobre investimento é 

oriundo da divisão do lucro liquido contábil com o investimento total. Na concepção da 

Teoria das Restrições, porém, esse conceito é diferente. Para a Teoria das Restrições, o 

retorno sobre o investimento representa a razão do lucro liquido na Teoria das Restrições com 

o valor do inventário.  

2.2.6.3 Fluxo de caixa 

 

O fluxo de caixa é considerado por Goldratt mais com uma necessidade da empresa 

quando de sua funcionalidade, ou seja, mais como uma variável indispensável para a 

continuidade da organização. 

 

2.3 Programação linear 

 

 A Teoria das Restrições, em seu processo de focalização de cinco etapas, identifica as 

restrições em sua primeira etapa, e procura explorá-las as mesmas na segunda etapa de seu 

processo, contudo este calculo será mais eficaz quando utilizado em um modelo 

determinístico, denominado programação linear.                                

 De acordo com Moore e Weatherford (2005, p. 93): “há técnicas de busca muito 

eficiente para otimizar modelos lineares com restrições. Por motivos históricos, um modelo 

linear com restrições é chamado de modelo de programação linear”. 

 Segundo Passos (2008, p. 9), para a montagem de um modelo, é preciso seguir as 

seguintes etapas: identificação do problema a modelar, verificação dos recursos disponíveis, 
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dados técnicos referentes ao problema que se pretende modelar (produtos ou serviços), e, por 

fim, a formulação matemática do modelo (modelagem).  

 A figura 5 apresenta um esquema resumido dos problemas de programação linear. 

 
Apresentação                 

do                

problema 

Estudo                      

do                

problema 

 Função objetivo 

 Restrições 

 Condição de não-negatividade 

Tomada                 

de                   

decisão 

Solução                   

do               

problema 

Validade                    

do                  

Modelo 

O que se quer? 

Modelagem 

Como resolver? 

 

Figura 5 - O planejamento em PL 
Fonte: Passos (2008) 

 

Passos (2008, p. 8) define a programação linear: 

A programação linear é uma técnica de otimização aplicada em sistemas de equação 

(ou inequações) lineares representativos de modelos previamente elaborados. Um 

problema de otimização em programação linear é um problema em que se quer 

maximizar ou minimizar uma função linear, sujeita a algumas restrições lineares. Ou 

seja, em programação linear procura-se determinar os valores das variáveis que 

minimizam ou maximizam uma função, denominada objetivo, que deve satisfazer a 

certas restrições, que são equações (igualdades) ou inequações (desigualdades) 

lineares. 

 

2.3.1 Função objetivo 
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 As organizações têm por fim um objetivo. Em empresas privadas, o objetivo central é 

a busca pelo melhor lucro, ou, às vezes, as empresas buscam reduzir custos, despesas. Nessa 

lógica de objetivos, a programação linear possui como característica apenas uma medida de 

desempenho a ser maximizada ou minimizada. Segundo Moore (2005, p. 94), “na linguagem 

da otimização, uma medida de desempenho a ser otimizada é chamada função objetivo”. 

Na composição da fórmula da função objetivo, há as variáveis de decisões, que 

medem as quantidades de recursos que se quer determinar. As variáveis de decisões podem 

ser horas trabalhadas, produtos, pessoas, quilômetros, máquinas etc. 

2.3.2 Restrições  

 

Em todo sistema produtivo há restrições físicas ou políticas que limitam os processos, 

ou condições que limitam os problemas. As restrições são os fatores que limitam as variáveis 

de decisões. Na programação linear, uma vez identificadas as restrições, define-se sua 

respectiva função de restrição. 

2.3.3 Condição de não-negatividade 

 

Na programação linear, é condição lógica do modelo a condição de não-negatividade 

das variáveis de decisões, ou seja, as variáveis de decisões deverão assumir valores zero ou 

positivos.  

 

2.4 Estudos da aplicação conjunta da Teoria das Restrições e Programação Linear. 

 

 Estudos sobre o uso da Teoria das Restrições e programação linear têm crescidos 

ultimamente.  

De acordo com Oenning (2004), há objetivos comuns entre a TOC e a programação 

linear, como uma visão sistêmica, a busca pela otimização de resultado e a atenção as 

restrições da produção, contudo a TOC e a programação linear diferenciam-se em aspectos 

estruturais conforme Oenning (2004, p. 215), 

 
A TOC e a Programação Linear podem ser diferenciadas segundo sua estruturação. 

A TOC constitui-se em uma teoria objetivando a maximização de resultados 

enquanto que a Programação Linear constitui-se em uma técnica estruturada de 
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forma matemática para a busca de maximização ou minimização de um objeto de 

estudo. 

 

Conforme Belincanta et al (2006), na busca por um aumento da produtividade, sem a 

necessidade de altos investimentos, a solução é a aplicação da TOC, a qual se mostrou 

bastante satisfatória, porque, além de aumentar a produtividade, trouxe redução do custo de 

produção. 

FREITAS et al(2003), fez um dos primeiros trabalhos no Brasil focando essas duas 

ferramentas, fazendo críticas , porque a programação linear identifica o gargalo apenas a 

posteriori, como os recursos que são esgotados na obtenção da solução ótima. 

 Por outro lado GAION et al(2000), concluiu que a programação linear ratifica os 

resultados obtidos com a TOC como otimização do resultado e eficiência. 

Como ferramenta para atender a demanda para a implantação de novas estratégias, a 

programação linear pode auxiliar os tomadores de decisões a criar cenários. Como menciona 

Donato et al (2008), no caso do desenvolvimento de produto, o modelo pode indicar os 

produtos mais rentáveis e que há demanda para eles, bem como substituir ou eliminar 

produtos com baixa rentabilidade de demanda. 

 O investimento, nas indústrias de plásticos, é elevado em função de os equipamentos 

utilizados na produção serem de alta tecnologia, bem como a estrutura física dos recursos 

serem de matéria-prima de alto valor. 

Necessidade de aumento da produção requer a imobilização da empresa, que tem 

como consequência direta o aumento do investimento, o qual exigirá como retorno um 

aumento da produtividade, com o intuito de manter, no mínimo, o percentual de retorno sobre 

o investimento. Quando, porém, uma empresa faz um investimento errado, as consequências 

podem até mesmo levar a empresa à falência. 

Quando se produz mais com os mesmos recursos, após a aplicação de uma 

metodologia, e a empresa aumenta seu retorno sobre o investimento, tem-se como 

consequência o surgimento de novas estratégias. 

Conforme Gontijo (2009), a implantação da Teoria das Restrições no setor de plásticos 

provoca uma série de mudanças na gestão da fábrica, pois, pela simplicidade nas tomadas de 
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decisões, melhora na logística da produção, além do aumento do retorno sobre o investimento 

no curto prazo. 

 Ainda consoante Gontijo et al (2009, p.13), 

Diante de um problema de atraso na entrega de pedido, por exemplo, muitas vezes o 

investimento em ação de melhoria é feita em todos os pontos possíveis de igual 

maneira. Assim, no caso desses atrasos, que poderiam ser resolvidos com 

planejamento e controle da produção, com sincronismo e balanceamento do fluxo de 

produção, ou então pela adoção de técnicas como TOC, poderiam ser tomadas 

decisões mais onerosas, e nem por isso mais eficazes, tais como compra de 

máquinas, aumento da capacidade de produção, contratação de pessoal, treinamento 

na execução do processo, etc. 

 O planejamento e o controle da produção, por meio da utilização da lógica TOC, situa 

a empresa numa posição diferenciada e competitiva, como citam Pavoni et al ( 2004, p. 188): 

[...] a lógica da TOC foi considerada muito eficiente para o PCP em função de a 

mesma considerar o seqüenciamento da produção, o que possibilita o aumento do 

tempo disponível no gargalo da empresa, melhorando assim a rentabilidade, pois é 

possível fabricar mais com os mesmos recursos. 

  

 Somando-se a estas citações sobre Teoria das Restrições e Programação Linear até 

aqui, pode examinar a utilização em grande parte das pesquisas cientificas de seus conceitos 

em Sinisgalli, Urbina e Alves (2009); Cogan, Correia e Bueno (2008); Rogers e Reis (2006); 

Souza (2005); Santos e Alves (2009); Almeida, Almeida e Medeiros (2009); LEMES (2008).    
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3. METODOLOGIA 

 

No plano de pesquisa far-se-á estudo exploratório. Segundo Yin (2008, p. 66) 

comenta, “Estudos exploratórios, quando não se tem informação sobre determinado tema e se 

deseja conhecer o fenômeno”. 

As fontes de informação serão tanto primárias, ou seja, dados brutos coletados do 

banco de dados que já constam informações com relação à composição dos produtos (custos 

variáveis), bem como o valor das despesas operacionais e o valor do inventário da empresa, e 

o entendimento da lógica do processo produtivo, quanto de informações secundárias através 

de periódicos e de livros. 

Serão entrevistados gerentes, coordenadores e diretoria da empresa com o objetivo de 

averiguar como funciona o processo de tomada de decisões da empresa. Também serão 

preenchidas fichas técnicas de todas as máquinas envolvidas no processo produtivo.  

Uma vez encontradas as variáveis envolvidas no processo produtivo, por meio de 

fichas técnicas, definir-se-ão as variáveis de decisão que comporão a função objetivo e 

identifica(m)-se a(s) restrição (ões) do sistema conforme a lógica da Teoria das Restrições. 

Cooper e Schindler (2008, p. 131), quando se referem às técnicas de pesquisa, dizem 

que “Os objetivos da exploração podem ser atingidos com diferentes técnicas. Tantos as 

técnicas qualitativas como as quantitativas são aplicáveis”. 

A estratégia de pesquisa será um estudo de caso, conforme define Yin (2002, p. 26): 

O estudo de caso é uma estratégia escolhida ao se examinar acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes. 

O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, 

mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no 

repertório de um historiador: observação direta dos acontecimentos que estão sendo 

estudados e entrevistas das pessoas neles envolvidos. 

Na compreensão de Yin (2002), o estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Com base 

nessa lógica, coletar-se-ão dados da empresa com o intuito de analisar o problema da 

pesquisa.  



44 

 

Com o propósito de alcançar os objetivos do estudo, o pesquisador utilizará da análise 

quantitativas dos dados, através do modelo de programação linear, baseado em conceitos da 

Teoria das Restrições. 

No contexto da identificação das restrições, por meio da Teoria das Restrições, insere-

se a programação linear como ferramenta facilitadora na visualização da melhor decisão pelo 

tomador de decisões. 

A pesquisa evidenciará as restrições na empresa utilizando-se das técnicas da Teoria 

das Restrições. Após este processo de identificação das restrições, far-se-á o uso da 

ferramenta da programação linear (PL) mediante a ferramenta Solver/Excel (em anexo 1).   

 A figura 6 demonstra as etapas da pesquisa realizada. 
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Figura 6 - Etapas da pesquisa 

Fonte: Próprio autor 

 

Iniciou-se a pesquisa fazendo leitura em livros e periódicos sobre sistemas de 

planejamento e controle da produção, Teoria das Restrições e programação linear.  

 Com relação à Teoria das Restrições, aprofundou-se a leitura com relação aos seus 

princípios e no processo de focalização de cinco etapas, e também de periódicos acerca da 

utilização dessa ferramenta junto à programação linear. 
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 Após a leitura do referencial teórico, fez-se visita à empresa, especificamente aos 

departamentos de produção, vendas, controladoria e diretoria. 

 Após os preenchimentos dos questionários, pelos funcionários dos departamentos 

citados, partiu-se para o processo de entrevista com os dois coordenadores do departamento 

de produção, um gerente de produção, um gerente de vendas, um gerente de controladoria, um 

contador e o diretor geral da empresa, conforme Quadro 1. 

Quadro 1 -  Informações coletados dos entrevistados. 

PROCESSO ENTREVISTADOS INFORMAÇÃO COLETADA 

Diferenciais 

competitivos 

Diretor Geral identificação de ferramentas utilizada no 

processo decisório. 

Recursos Diretor Geral Posicionamento sobre a Teoria das 

Restrições e informações sobre o 

processo de tomadas de decisões. 

Controle do PCP Gerente de Produção Conhecimento do processo produtivo da 

empresa (dados técnicos dos recursos) 

Recursos Gerente de Produção Identificação dos gargalos e 

posicionamento sobre a Teoria das 

Restrições. 

Estoque de produtos 

acabados 

Gerente de Vendas Giro de estoque, capacidade produtiva 

da empresa e ruptura de estoque. 

Recursos Gerente deVendas  Posicionamento sobre a Teoria das 

Restrições. 

Demanda Gerente de Vendas Processo decisório sobre o mix dos 

produtos. 

Sistema de custeio Gerente de 

Controladoria 

Como a empresa trabalho seus custos. 

Indicadores de Gerente de Indicadores utilizados para avaliação 
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desempenho Controladoria dos resultados. 

Recursos Gerente de 

Controladoria 

Posicionamento sobre a Teoria das 

Restrições. 

Contabilidade Contador Tributação da empresa. 

Fonte: próprio autor 

 

De posse dos dados dos recursos, dos produtos acabados e também das políticas 

comerciais da empresa, partiu-se para a formulação do modelo utilizado na simulação de 

cenários. 

Por intermédio do modelo criado, foram procedidos a simulações de cinco cenários, os 

quais foram comparados entre si com o intuito de responder ao problema da dissertação. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

4.1 A EMPRESA X 

 

A empresa fica no Estado do Piauí, na cidade de Teresina, pertencente a um grupo 

empresarial local, constituída no ano de 2005. É a única do ramo no Estado na fabricação de 

copos e pratos descartáveis e beneficia-se de um incentivo estadual de isenção do imposto 

sobre circulação de mercadoria e serviços (ICMS), e também incentivo do Governo federal, 

como o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) (75% de isenção), condição diferencial para a 

abertura do empreendimento, porque seus concorrentes diretos são grandes empresas que 

ganham em competitividade com relação à economia de escala, em função do volume 

vendido. A empresa possui atualmente 105 funcionários, tem um faturamento médio de 

quinze milhões de reais/ano e localiza-se em uma área construída de aproximadamente de 

5.000 m². Trabalha em sistema de três turnos, utilizando ao máximo sua capacidade 

produtiva.  

 

4.2 O produto acabado 

 

 Há quatro categorias de produtos: copos, potes, pratos e tampas. Como produto final, 

há sete tipos de copos, três tipos de potes, cinco tipos de pratos e dois tipos de tampas, sendo 

que todos estes produtos possuem a mesma composição de matéria-prima.  

 

4.3 Matéria-prima 

 

O produto acabado de descartáveis, conforme figura 7, tem como matéria prima um 

composto de polímero, o poliestireno (PS), representado por MP_1, que corresponde em torno 

de 98% da composição do composto, e um pigmento, representado por MP_2 responsável 

pela cor do produto , correspondendo os 2% da composição do produto acabado. O restante da 

composição do produto acabado é a caixa de papelão (componente 1) e a embalagem plástica 

(componente 2). 
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MP_1 

COMPONETE_1 

   PRODUTO 

   ACABADO 

COMPONETE_2 

MP_2 

 

Figura 7 - Composição do produto acabado 
Fonte:- próprio autor 

 

4.4 Processo produtivo 

 

A arquitetura do processo produtivo numa empresa leva os responsáveis pelas tomadas 

de decisões a se posicionarem com erros e acertos. Em função da competitividade acirrada no 

mercado por empresas industriais que produzem o mesmo tipo de produto, qualquer vantagem 

adicional pode-se tornar um diferencial competitivo. Com efeito, forma como estas empresas 

produzem seus produtos pode ou não ser uma vantagem competitiva.  

A empresa é composta por maquinaria moderna. São máquinas automatizadas que, 

uma vez programadas, somente precisam de supervisão com relação as suas variáveis de 

controle, tipo pressão do ar comprimido, temperatura, velocidade do processamento.  

Há três tipos de máquinas, o primeiro são as extrusoras, e extrusão é o processo 

utilizado para a fabricação de bobinas plásticas. Para a formação dessas bobinas, ocorre um 

processo de coextrusão de dois polímeros, onde, na parte inferior, está o polímero que compõe 

em torno de noventa e oito por cento (98%) da bobina, e na camada superior fica o polímero, 

que é responsável pelo brilho dos produtos acabados, o qual corresponde a 2% da bobina. O 

polímero granulado é derretido e através da extrusora é forçado a atravessar a matriz plana 

que o transforma em chapa. Depois de formada, a chapa é calibrada com a espessura 

estabelecida e resfriada uniforme e progressivamente nas calandras pelas quais passa até ser 

cortada na largura desejada e enrolada em forma de bobina, é onde se inicia o processo 

produtivo. Conforme Figura 8, observam-se: 
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 a existência de dois funis; no número um (1) é colocado um polímero (matéria-

prima) que constituirá a parede externa do produto acabado que tem por 

função dar brilho a parede externa dos produtos acabados; 

 no funil número dois (2), é colocado outro polímero que faz parte da 

composição em torno de 96% do produto acabado; também é colocado no 

funil numero 2 um pigmento que é responsável pela cor branca do produto 

acabado ou quando o mesmo não entra na composição o produto final será um 

produto de cor transparente; 

 após a passagem pelos funis, as matérias-primas passaram por um processo de 

extrusão na parte três da máquina de extrusão, que consiste no derretido do 

polímero o qual é forçado a atravessar a matriz plana, onde há um encontro 

das duas matérias-primas. Neste encontro, uma chapa fica sobre a outra, 

observando-se a existência de uma parte da chapa com um aspecto de brilho, a 

qual será a parte externa do copo; a parte interna do copo não possui brilho, 

número quatro (4), que o transforma em chapa conforme numero cinco (5) da 

figura; e  

 Depois de formada, a chapa é calibrada com a espessura estabelecida e 

resfriada uniforme e progressivamente através das calandras, numero seis da 

figura, pelas quais passa até ser cortada na largura desejada e enrolada em 

forma de bobina, conforme numero sete da figura.  

 

 

 

 

Figura 8 - Modelo extrusora 

Fonte - adaptado de Hulli Standart (2010) 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 
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 Na figura 9 constam as duas extrusoras, correspondendo aos recursos que produzem os 

produtos intermediários. 

 

 
Figura 9 - Extrusoras da empresa 

Fonte – EMPRESA X 

 

O produto final da extrusora é a bobina, Figura 10. Essa é produzida conforme a 

necessidade dos pedidos de vendas, e para cada produto acabado há uma bobina respectiva 

com uma espessura específica. As bobinas ficam estocadas conforme a demanda de pedidos 

vendidos.  
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Figura 10 - Bobinas (produtos intermediários) 

Fonte – EMPRESA X 

SÃO 

A segunda etapa de produção inicia-se com as máquinas de termoformagem, que fazem a 

moldagem dos copos, potes e tampas. Cada máquina possui um ciclo de produção e um tipo 

de molde conforme o produto a ser produzido. Há cinco máquinas termoformadoras que 

podem produzir vários tipos de copos, potes ou tampas. Os moldes podem ser substituídos, ou 

seja, uma mesma máquina termoformadora pode produzir copos, potes ou tampa; o que muda 

é o molde que é removível. Cada tipo de copos, pratos, tampas ou potes tem um molde 

específico. A empresa possui vários moldes. Após a moldagem dos produtos, estes são 

contados e embalados automaticamente, com exceção das tampas, cuja a contagem e 

embalagem são feitas manualmente. A figura 13 demonstra em oito fases todo o processo da 

termoformagem. 

 Fase 1 - As bobinas oriundas da produção da etapa anterior, extrusão, são colocadas 

manualmente na posição indicada na figura 8. Enfatiza-se que a bobina possui a 

especificidade de espessura da chapa equivalente ao produto acabado a ser produzido, 

ou seja, correspondendo ao molde que está na termoformadora.  

 Fase 2 - uma vez colocada a bobina, a chapa passar por uma estufa de aquecimento  

com precondição para a moldagem do produto acabado. 
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 Fase 3 - Nesse número, encontra-se o molde do produto acabado,conforme figura 11, o 

qual é removível, e cada molde possui uma quantidades de cavidades e uma 

velocidade de produção por minuto. O molde fica aberto e a chapa aquecida no 

número 2 passa por dentro do molde, e esse é acionado para termoformar os produtos 

acabados, ou seja, o molde fecha e abre automaticamente, e um sopro, por intermédio 

de uma ventoinha, ocorre retirando os produtos moldados da estrutura do molde, os 

quais são remessados através de um sobro em um reservatório, conforme Figura 13 no 

número 5. 

 

 

 
Figura 11 - Molde da empresa 

Fonte – EMPRESA X 

 Fase 4 - Após a chapa aquecida na estufa passar por dentro do molde para a 

termoformagem dos copos ou potes, há uma sobra de chapa denominada de rebarba, a 

qual ira passar por um processo de trituração, em um moinho triturador, figura 12, 

para ser misturada com o material virgem. A percentagem de sobra que retorna 
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depende de cada molde, e será enviada para um moinho para ser triturada e misturada 

com o material virgem. 

 

 

 
Figura 12 - Moinho triturador da empresa 

Fonte – EMPRESA X 

 

 

 Fase 5 - Após o sobro que ocorre na numeração três, os produtos ficam armazenados 

na fase cinco da Figura 13. Neste momento há um sistema de ventilação soprando os 

produtos acabados com o objetivo de empilhá-los e ao mesmo tempo eliminar os 

produtos defeituosos. 

 Fase 6 - Os produtos vão ficando empilhados na fase seis da Figura 13. 

 Fase 7 - Uma vez os produtos estarem empilhados na fase seis, na fase sete dá-se a 

contagem em numero de cem unidades. 

 Fase 8 - Uma vez os produtos estando em quantidades de cem unidades, eles são 

embalados automaticamente, contudo a colocação nas caixas de papelão é realizada 

manualmente. 
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Figura 13 - Esquema da máquina de termoformagem 
Fonte: adaptado de Amdnet  

 

 

 

 
Figura 14 - Máquina de termoformagem da empresa 

Fonte – EMPRESA X 

 

Faz parte da segunda etapa de produção a moldagem dos pratos descartáveis em 

máquinas vacum forming, (Figura 15). Há cinco dessas máquinas e cada qual possui um ciclo 
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de produção e um tipo de molde conforme o produto a ser fabricado (Figura 16 - vacum 

forming da empresa). Nessas, os moldes são removíveis, ou seja, cada máquina pode produzir 

qualquer prato - é necessário apenas alterar o molde consoante necessidade da produção. O 

processo de produção dessa maquinaria é detalhando através da seqüência numérica na figura 

15, abaixo:  

 Número 1 – Desbobinador, com a bobina da a espessura da chapa, conforme o prato a 

ser fabricado. 

 Número 2 - Estação de aquecimento, que consiste na distribuição do aquecimento 

através da divisão do forno em zonas de resistências, para aquecimento da chapa. 

 Número 3 - Estação de moldagem - consiste em um sistema de vácuo constituído por 

bomba de alta pressão e vazão, e desmoldagem por ar comprimido para extrair a chapa 

moldada. 

 Número 4 - Facas rotativas motorizadas para fazer o corte transversal da chapa 

moldada, e ao mesmo tempo agrupando em um conjunto de dez chapas moldadas. 

 Número 5 - Saída do conjunto de dez chapas moldadas. 

 Número 6 - O conjunto com dez chapas moldadas são levadas manualmente para uma 

máquina para corte e vinco, conforme figura 17. Após passarem por esta máquina, são 

retirados os conjuntos de pratos em dez unidades e são embalados em sacos e fechados 

através de uma maquina com resistência, e em seguida são armazenados em caixas de 

papelão, conforme a quantidade especificada de cada caixa. 

 

 

 

 

1 
4 

2 
3 

5 

 

Figura 15 - Máquina de pratos com sistema de vacum forming 
Fonte - adaptado de Benda  
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Figura 16 - Máquina de vacum forming 

Fonte: EMPRESA X 

 

 

 
Figura 17 - Máquina para corte e vinco 
Fonte: EMPRESA X 
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Após os processos de extrusão, termoformagem e vacuum forming e, por fim, 

embalagem, os produtos são encaminhados para estocagem na secção de estoque em porta-

paletes. 

A figura 18 demonstra de forma resumida uma visão geral do processo produtivo da 

empresa, dividido em duas etapas, sendo que o processo é iniciado com a alimentação da 

matéria-prima (MP) na extrusão, constituindo a etapa 1 do processo. Em seguida, são 

produzidas as bobinas que serão a matéria-prima da 2 etapa de termoformagem (TF) e vacum 

forming (VF). Após a etapa 2, os produtos acabados são enviados ao setor de estocagem da 

empresa, e há na última etapa um sobra das bobinas (rebarbas) que irão passar por um 

processo de trituração no moinho. O material triturado é misturando em um silo com a 

matéria-prima (MP) para reiniciar o processo de produção de bobinas na extrusão. 

 
 

 

  EXTRUSÃO 

 BOBINAS    MP 

TERMO 

FORMAGEM PRODUTO 

ACABADO 

VACUM 

FORMING 

REBARBA 

 

Figura 18 - Fluxo de produção simplificado 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.5 Dados técnicos dos recursos 

 

 Nas duas etapas do processo produtivo, há dados técnicos específicos que caracterizam 

cada recurso, seja extrusora, termoformadora, vacum forming ou moldes.   
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4.5.1 Extrusoras 

 

 Na 1ª etapa do departamento de produção da empresa, as extrusoras possuem um 

processo e características específicas de cada produto intermediário, dependendo de em qual 

recurso é produzido.  

4.5.1.1 Processo 
 

O processo produtivo inicia-se com a produção de bobinas pelas máquinas extrusoras. 

Essas serão os produtos intermediários, considerados a matéria-prima para a segunda etapa do 

processo produtivo, as quais serão destinadas para as máquinas termoformadoras (produzem 

copos ou potes) e máquinas vacum-forming ( produzem pratos).  

Na empresa há duas extrusoras com capacidades de produção distintas na razão de 

minuto/kg, denominadas de extrusora 1 e extrusora 2. Essas produzem 19 tipos de bobinas 

para atenderem o mix dos vinte e dois produtos acabados. 

A figura 19 visualiza o fluxo produtivo das extrusoras 1 e 2, com capacidade de 

produção variando de 350 a 200 kilograma por hora. Essa capacidade de produção varia em 

função do tipo de produto intermediário (bobina) que está sendo produzido.  

Cada bobina possui uma espessura e uma largura, conforme se pode descrever na 

“bobina_0,32x635”, 0,32 milímetros é a espessura da bobina e 635 milímetros é a largura da 

bobina. Essas dimensões são características predeterminadas para um produto acabado 

específico. Serão denominadas as dezenove bobinas em: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, 

B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, e B19 
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EXTRUSORA 2 

B1 

 

B19 

 

 

Figura 19 - Fluxograma de produção primeira etapa de produção 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.5.1.2 Características 
 

 Na tabela 1, há informações de capacidade de produção fornecidas pelo departamento 

de produção da empresa. Na primeira coluna, consta a matéria-prima (MP); na segunda o 

recurso, que são as duas extrusoras; na terceira coluna, os produtos intermediários (B1 ao B19); 

na quarta coluna, o produto acabado, correspondente ao produto intermediário; na quinta a 

capacidade de kilograma por minuto de cada produto intermediário; na sexta coluna, o 

percentual de rebarba que volta quando as bobinas são termoformadas na segunda etapa do 

processo produtivo da empresa; na sétima coluna, a quantidade efetiva que é termoformada; 

na oitava, o tempo em minutos para o processamento de cada kg do produto acabado; e na 

nona coluna a capacidade kilograma por hora de extrusão. 

 A partir da coluna 7, da Figura 1, coloca-se dados relacionados ao produto acabado, 

visando deixar claro que serão usados no modelo proposto para a EMPRESA X.  

Tabela 1 - Dados de processamento nas extrusoras 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

MP 

Recurs

o 

Produto 

interme

diário 

Produto 

acabad

o 

Capacidad

e kg/min 

do produto 

intermediá

rio 

% de rebarba 

na 2ª etapa 

 Kg/min 

de 

produto 

acabado 

Minutos/

kg de 

produto 

acabado 

Capacidade 

kg/h de 

produto 

intermediári

o 

B1 A1 5,18 52,34  2,47 0,4

050 

310,80 
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E
X

T
R

U
S

O
R

A
 1

 

B2 A2 5,18 47,94  2,70 0,3

709 

310,80 

B3 A3 e A6 5,18 48,40  2,67 0,3

741 

310,80 

B4 A4 e A7 5,18 49,51  2,62 0,3

823 

310,80 

B5 A5 5,18 47,56  2,72 0,3

681 

310,80 

B6 A8 5,18 44,93  2,85 0,3

506 

310,80 

B7 A9 5,18 44,69  2,87 0,3

490 

310,80 

B8 A10 5,18 42,52  2,98 0,3

359 

310,80 

B9 A11 5,18 45,46  2,83 0,3

539 

310,80 

B10 A12 5,18 47,25  2,73 0,3

660 

310,80 

B11 A13 5,18 45,00  2,85 0,3

510 

310,80 

B12 A14 5,18 45,00  2,85 0,3

510 

310,80 

B13 A15 5,18 55,00  2,33 0,4

290 

310,80 

B14 A16 4,59 41,71  2,68 0,3

737 

275,40 

B15 A17 4,01 45,16  2,20 0,4

547 

240,60 

B16 A18 4,49 43,41  2,54 0,3

936 

269,40 

B17 A19 3,55 42,98  2,02 0,4

940 

213,00 

B18 A20 4,37 40,70  2,59 0,3

859 

262,20 

B19 A21 4,98 45,81  2,70 0,3

707 

298,67 

B19 A22 4,98 54,18  2,28 0,4

385 

298,67 

E
X

T
R

U
S

O
R

A
 2

 

B1 A1 4,77 52,34  2,27 0,4

399 

286,20 

B2 A2 4,77 47,94  2,48 0,4

027 

286,20 

B3 A3 e A6 4,77 48,40  2,46 0,4

063 

286,20 

B4 A4 e A7 4,77 49,51  2,41 0,4

152 

286,20 

B5 A5 4,77 47,56  2,50 0,3

997 

286,20 

B6 A8 4,77 44,93  2,63 0,3

807 

286,20 

B7 A9 4,77 44,69  2,64 0,3

790 

286,20 

B8 A10 4,77 42,52  2,74 0,3

648 

286,20 

B9 A11 4,77 45,46  2,60 0,3

844 

286,20 

B10 A12 4,77 47,25  2,52 0,3

975 

286,20 

B11 A13 4,77 45,00  2,62 0,3

812 

286,20 

B12 A14 4,77 45,00  2,62 0,3

812 

286,20 

B13 A15 4,77 55,00  2,15 0,4

659 

286,20 

B14 A16 4,59 41,71  2,68 0,3

737 

275,40 

B15 A17 4,01 45,16  2,20 0,4

547 

240,60 

B16 A18 4,49 43,41  2,54 0,3

936 

269,40 

B17 A19 3,55 42,98  2,02 0,4

940 

213,00 

B18 A20 4,37 40,70  2,59 0,3

859 

262,20 

B19 A21 4,98 45,81  2,70 0,3

707 

298,67 

B20 A22 4,98 54,18  2,28 0,4

385 

298,67 

Fonte - Departamento de produção da empresa 

A tabela 2 demonstra o tempo disponível no processo de extrusão da empresa, 

totalizando 6.739 horas por ano de cada extrusora. 

Conforme se observa na tabela 1, os produtos intermediários possuem capacidade de 

produção do tempo em minutos por kg diferentes nas duas extrusoras. A diferença existe em 

função dos equipamentos serem de fornecedores diferentes.  
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Essa diferença, de capacidade de produção de minutos por kg dos produtos 

intermediários, provoca divergência de valores quando estas capacidades são colocadas no 

modelo determinístico, criado para a simulação de cenários. 

Fez-se, então, a opção, seguindo o princípio da prudência da contabilidade, pelas 

informações da extrusora 2, em função do tempo nesse recurso ser maior do que na  extrusora 

1. 

A confiabilidade dos recursos na 1ª etapa, constante na Tabela 2, é de 90% conforme 

departamento de produção da empresa. 

Tabela 2 - Horas disponíveis dos recursos na primeira etapa do processo produtivo 

Recurso 

Horas disponíveis 

Quant hora/dia Quant dias/mês Quant meses 
Fator de 

confiabilidade 
Quant hora/ano 

Extrusora 1 26 24 12 90 % 6.739 

Extrusora 2 26 24 12 90 % 6.739 

Fonte – Departamento de produção da empresa 

 

Na tabela 3, a capacidade de produção de produto intermediário de cada recurso na 

etapa 1 do processo produtivo da empresa. 

Tabela 3  -  Capacidade de produção de produto intermediário/ano 

Kg produto intermediário ano 

Recurso Quant hora ano Kg/hora Capacidade produção do 

produto intermediário 

Extrusora 1 6.739,00 310,80 2.094.481,20 

Extrusora 2 6.739,00 286,20 1.928.701,80 

Fonte – Departamento de produção da empresa 

 

4.5.2 Máquinas: termoformadoras e vacum forming 

 

Na 2ª etapa do departamento de produção da empresa, as extrusoras possuem um 

processo e características específicas de cada produto intermediário, dependendo de em qual 

recurso é produzido. 
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4.5.2.1 Processo 

 

Na segunda etapa de produção, há cinco máquinas termoformadoras, as quais 

produzem copos e potes; e também cinco máquinas de vacum forming que produzem os 

pratos descartáveis. 

A empresa produz 22 tipos de produtos acabados, denominados de A1, A2, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21 e A22. 

Conforme figura 20, os produtos intermediários B1 ao B19, produzidos na 1 etapa 

(extrusão), passam pelo processo de termoformagem e vacum forming e dão origem aos 

produtos acabados A1 ao A22.  

 

 

TERMOFORMADORA 

B1 

 

 

B19 

 

 

 

VACUM FORMING 

A1 

 

 

A22 

 

 

Figura 20 - Fluxograma de produtos acabados segunda etapa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Cada produto intermediário, considerado como matéria-prima para a etapa 2, possui 

um ou dois produto acabado como correspondente, conforme Quadro 2. 

Quadro 2 – Correspondente – produto intermediário e produto acabado 

Produto intermediário                →          Produto Acabado 
 

 

B1 A1 

B2 A2 

B3 A3 e A6 

B4 A4 e A7 

B5 A5 

B6 A8 

B7 A9 

B8 A10 
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B9 A11 

B10 A12 

B11 A13 

B12 A14 

B13 A15 

B14 A16 

B15 A17 

B16 A18 

B17 A19 

B18 A20 

B19 A21  e   A22 

Fonte - Próprio autor 

 

4.5.2.2 Características 
 

 Na tabela 5 são trazidas, informações de capacidade de produção dos recursos na 2 

etapa do processo de produção dos produtos acabados, fornecidas pelo departamento de 

produção da empresa.  

Tabela 4 - Dados de processamento nos recursos da 2 etapa do processo produtivo 

Produto 

intermediár

io 

Recurso da 2ª etapa Prod

uto 

Acab

ado 

Kg/minuto 

produto 

intermediári

o 

% 

Rebarb

a 

Kg/minut

o produto 

acabado 

Minuto/Kg

* 

B1 

TERMOFORMADORAS 

A1 2,08 52,34 0,99 1,01 

B2 A2 2,84 47,94 1,48 0,68 

B3 A3 3,44 48,40 1,77 0,56 

B4 A4  3,90 49,51 1,97 0,51 

B5 A5 2,52 47,56 1,32 0,76 

B3 A6 3,32 48,40 1,71 0,58 

B4 A7 3,76 49,51 1,90 0,53 

B6 A8 3,64 44,93 2,00 0,50 

B7 A9 4,18 44,69 2,31 0,43 

B8 A10 5,26 42,52 3,02 0,33 

B9 A11 6,35 45,46 3,47 0,29 

B10 A12 2,97 47,25 1,57 0,64 

B11 A13 1,50 45,00 0,83 1,21 

B12 A14 2,00 45,00 1,10 0,91 

B13 A15 3,06 55,00 1,38 0,73 

B14 

VACUM FORMING 

A16 0,83 41,71 0,48 2,08 

B15 A17 0,80 45,16 0,44 2,28 

B16 A18 0,80 43,41 0,45 2,21 

B17 A19 0,58 42,98 0,33 3,02 
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B18 A20 0,76 40,70 0,45 2,22 

B19 TERMOFORMADORAS A21 1,42 45,81 0,77 1,30 

B19 A22 1,49 54,18 0,68 1,46 

*Minuto/Kg – “liquido” = dados técnicos considerados a retirada da rebarba 

Fonte – Departamento de produção da empresa 

 

A tabela 6 demonstra o tempo disponível de cada recurso na 2ª etapa do processo produtivo, 

totalizando 6.739 horas por ano de cada recurso. 

 A confiabilidade dos recursos na 2ª etapa, constante na Tabela 2, é de 90% 

conforme departamento de produção da empresa. 

 

Tabela 4  -  Horas disponíveis dos recursos na 2ª etapa do processo produtivo 

 Horas disponíveis 

Recurso Quant hora/dia Quant dias/mês Quant meses Fator de 

confiabilidade 

Quant hora/ano 

TF 1 26 24 12 90% 6.739 

TF 2 26 24 12 90% 6.739 

TF 3 26 24 12 90% 6.739 

TF 4 26 24 12 90% 6.739 

TF 5 26 24 12 90% 6.739 

VF 1 26 24 12 90% 6.739 

VF 2  26 24 12 90% 6.739 

VF 3  26 24 12 90% 6.739 

VF 4 26 24 12 90% 6.739 

VF 5 26 24 12 90% 6.739 

M 1 26 24 12 90% 6.739 

M 2 26 24 12 90% 6.739 

M 3 26 24 12 90% 6.739 

M 4 26 24 12 90% 6.739 

M 5 26 24 12 90% 6.739 

M 6 26 24 12 90% 6.739 

M 7 26 24 12 90% 6.739 

M 8 26 24 12 90% 6.739 

M 9 26 24 12 90% 6.739 

M 10 26 24 12 90% 6.739 

M 11 26 24 12 90% 6.739 

M 12 26 24 12 90% 6.739 

M 13 26 24 12 90% 6.739 

M 14 26 24 12 90% 6.739 

M 15 26 24 12 90% 6.739 

M 16 26 24 12 90% 6.739 
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4.5.3 Moldes 
 

 Há 16 moldes na empresa. Esses recursos é que determinam a forma física dos 

produtos acabados. Conforme a tabela 7, observa-se que cada produto acabado possui um 

molde especifico, contudo há molde que produz mais de um tipo de produto acabado, ou seja, 

são reversíveis. Como reversível, entende-se que um mesmo molde pode produzir mais de um 

tipo de copo, sendo preciso apenas alternar por meio da substituição de algumas peças do 

molde para que ele produza um novo produto acabado.  

 

Quadro 3 – Produção conforme moldes 
Recurso Molde Quant Moldes Observação Produto 

acabado 

TERMOFORMADORAS 

M 1 1  A1 

M 2 1 Molde reversível 
A2 

A3 

A4 

M 3 1 Molde reversível A5 

A12 

M 4 2 Molde reversível A6 

A7 

M 5 1 Molde reversível A8 

A9 

M 6 1 Molde reversível A10 

A11 

M 7 
1 

 

Molde reversível 
A13 

A14 

A15 

VACUM FORMING 

M 8 1  A16 

M 9 1  A17 

M 10 1  A18 

M 11 1  A19 

M 12 2  A20 

TERMOFORMADORAS M 13 1  A21 

M 14 1  A22 

Fonte – Departamento de produção da empresa 

 

4.6 Departamento de vendas 
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 O departamento de vendas da empresa conforme histórico de vendas, possui um mix 

padrão de produtos. Segundo essa unidade quem equaciona o portfólio de produtos é o 

cliente, não havendo nenhuma política de incentivos da venda com relação a qual produto é 

vendido; a comissão de vendas é igual para todos os produtos, de 4,00%.  

 A tabela 8, histórico de vendas anual, quantifica as unidades de caixas vendidas 

conforme histórico do banco de dados do sistema, bem como transforma em kg a quantidade 

de vendas das demandas máxima e mínima. A demanda máxima é estimada em função do 

potencial de vendas da região onde a empresa atua. A demanda mínima é prevista em virtude 

da necessidade de atender a um mix mínimo de cada produto, conforme a política de vendas 

da organização.   

Tabela 5 -  Demanda máxima e mínima anual 

 Demanda anual (Kg) - 2008 

Produto acabado Máxima Mínima 

A1 169.659,47 65.440,08 

A2 142.943,35 55.135,29 

A3 67.121,22 25.889,61 

A4  21.189,95 8.173,26 

A5 205.625,34 79.312,63 

A6 1.309.822,74 505.217,34 

A7 405.331,69 156.342,22 

A8 181.949,42 70.180,49 

A9 166.489,05 64.217,20 

A10 46.320,42 17.866,45 

A11 6.508,72 2.510,51 

A12 33.899,61 13.075,56 

A13 3.977,55 1.534,20 

A14 4.971,94 1.917,75 

A15 6.629,26 2.557,00 

A16 156.286,02 60.281,75 

A17 84.848,46 32.727,26 

A18 113.891,28 43.929,49 

A19 123.661,25 47.697,91 

A20 318.234,45 122.747,57 

A21 2.711,97 1.046,05 

A22 8.889,66 3.428,87 

Fonte – Departamento de vendas da empresa 

 

4.7 Departamento de custos 
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 A empresa toma decisões com base no sistema de custeio variável, sendo considerado 

variável o material direto (matéria-prima, material de embalagem e sacos plásticos), o gasto 

com frete, correspondendo a 4% sobre o preço de venda líquido, e a comissão de venda, com 

o percentual de 5% sobre o preço de venda liquido.  

 A tabela 9 – com gastos variáveis - apresenta os valores despendidos com material 

direto, fretes e comissão sobre o preço de venda líquido em Kg. 

 Do preço de venda liquido/kg estão descontados os valores do IPI (impostos sobre 

produtos industrializados), PIS e da Cofins. A empresa é isenta de ICMS.  

Tabela 6 -  Preço de venda liquido/kg e gastos variáveis por kg 

Produtos acabados 

Preço de venda 

líquido/Kg 

Gastos variáveis 

Material direto Fretes – 4% Comissão – 5% 

A1 6,62 3,40 0,26 0,33 

A2 6,71 3,68 0,27 0,34 

A3 6,48 3,57 0,26 0,32 

A4  6,66 3,35 0,27 0,33 

A5 7,13 4,29 0,29 0,36 

A6 6,48 3,57 0,26 0,32 

A7 6,66 3,35 0,27 0,33 

A8 6,59 3,43 0,26 0,33 

A9 6,77 2,90 0,27 0,34 

A10 7,32 2,73 0,29 0,37 

A11 6,27 2,07 0,25 0,31 

A12 15,09 6,73 0,60 0,75 

A13 19,63 11,60 0,79 0,98 

A14 15,94 10,95 0,64 0,80 

A15 13,41 10,42 0,54 0,67 

A16 8,72 3,59 0,35 0,44 

A17 9,14 3,10 0,37 0,46 

A18 8,81 3,01 0,35 0,44 

A19 9,13 3,64 0,37 0,46 

A20 8,62 3,47 0,34 0,43 

A21 12,37 4,43 0,49 0,62 

A22 12,34 4,07 0,49 0,62 

Fonte – Departamento de custos da empresa 

 

 

Os custos fixos e as despesas envolvidas na operacionalização da empresa serão 

considerados como despesas operacionais do período.  

 



68 

 

4.8 Aplicação da TOC 

 

 A Teoria das Restrições, segundo Cox (2002, p. 28) “é uma abordagem que planeja e 

controla a produção e venda de produtos e serviços. Esta abordagem reconhece o poderoso 

papel que a restrição (o recurso limitante) desempenha na determinação da saída do sistema 

de produção como um todo”. Diante do conceito de Cox da Teoria das Restrições, questiona-

se como são feitos o planejamento e o controle da produção, principalmente o planejamento 

mestre da produção, na ciência da demanda irrestrita e observando-se a existência de 

máquinas paradas, bem como atraso de entrega de pedidos, e ainda a falta, às vezes, de 

produtos para completar a entrega do mix de produtos de forma completa para atender a 

solicitação dos clientes, procura-se, mediante a abordagem da Teoria das Restrições, propor 

um modelo que melhore e, consequentemente, maximize o resultado da empresa.  

 A Teoria das Restrições divide-se em três ramos, segundo Cox (2002, p. 37), um ramo 

logístico, um ramo que consiste no processo de focalização em cinco etapas, nos indicadores 

de desempenho, e o terceiro, que envolve a solução de problemas/processo de pensamento. 

Como ferramenta para compor o modelo, a Teoria das Restrições abordará o ramo de 

focalização em cinco etapas, mais precisamente a primeira e segunda etapas do processo de 

focalização, ou seja, identificará a restrição no sistema produtivo que limita o ganho e 

também decidir como explorar a restrição. 

A seguir apresentam-se as etapas no processo de focalização para a elaboração do 

modelo. 

4.8.1 As etapas no processo de focalização 

   

 A empresa possui duas etapas para produção dos produtos acabados. A primeira é a 

extrusão da matéria-prima para formação de bobinas, as quais serão, também a matéria-prima 

para a segunda etapa, que constitui o processo de termoformagem e vacum forming das 

bobinas para produção dos produtos acabados.  

 O processo de identificação da restrição equivalente ao primeiro passo da focalização 

das cinco etapas irá calcular o tempo de produção nas duas etapas do processo produtivo, com 

o objetivo de identificar qual o recurso gargalo no processo produtivo da EMPRESA X, a 

posteriori da identificação da restrição do sistema.   



69 

 

 Esta primeira etapa corresponde a AÇÃO 1, a qual com base no mix histórico de 

vendas de 2008 ira identificar o ganho e o RSI diante da restrição identificada. 

O segundo passo será a decisão de como explorar a restrição. Segundo Cox III (2002, 

p. 72), “cada minuto perdido no recurso crítico é perdido por todo o sistema, é fundamental 

fabricar o composto de produtos correto e manter o fluxo para a restrição durante todo o 

tempo”.  

A terceira etapa consiste em subordinar todas as atividades que não se configuram 

restrições à restrição.  

 Correspondendo a segunda e terceira etapa do processo de focalização, há AÇÃO 2, 

que será virtualmente analisada, por intermédio da programação linear, no modelo da 

EMPRESA X, por meio da ferramenta SOLVER/Excel.  

A quarta etapa do processo consiste em elevar a restrição do sistema através de 

investimento, com o intuito de atingir a etapa cinco, onde ocorre a quebra da restrição e 

inicia-se o processo novamente. 

Nas etapas 4 e 5 do processo de focalização, ocorrerão, respectivamente, a AÇÃO 3 e 

AÇÃO 4. Estas ações serão todas virtualmente realizadas por intermédio do modelo da 

EMPRESA X. 

A ACÃO 5, corresponderá a simulação do mix histórico com investimento, sem o uso 

da programação linear por intermédio da ferramenta SOLVER/Excel.  

  

4.9 Definição do modelo para a programação linear 

 

4.9.1 Variáveis de decisão 

 

Como o objetivo de qualquer empresa com fim lucrativo é maximizar seus resultados, 

os produtos acabados serão as variáveis de decisão. A empresa dispõe de vários recursos, 

alguns deles restritos, neste contexto à empresa, e, mediante definição de um portfólio ótimo 

de seus produtos, determinará mediante a lógica da Teoria das Restrições, que tem como 

fundamento básico a focalização das cinco etapas que buscam a melhoria continua, a busca 

pela maximização dos resultados da empresa.  
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4.9.2 Função objetivo 

 

A função objetivo é uma equação que calculará, usando as variáveis de decisões, o 

objetivo da empresa. Por objetivo da empresa, segundo Guerreiro (p.17, 1999), “a meta 

corresponde ao propósito global da organização, ou seja, a empresa deve ser visualizada como 

uma máquina de fazer dinheiro e sua meta definida pragmaticamente como “ganhar dinheiro”, 

tanto no presente como no futuro. 

A empresa tem em seu portfólio 22 produtos acabados, que compõem as variáveis de 

decisões. Para facilitar e simplificar o cálculo da função objetivo, denominará os produtos em: 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21 e 

A22.    

Como o objetivo da empresa é maximizar o resultado, na visão da Teoria das 

Restrições, segundo Guerreiro (p. 59, 1999), “o processo decisório proposto pelo idealizador 

da teoria consubstancia-se em otimizar o ganho, minimizar as despesas operacionais e o 

inventário”. Neste contexto, o resultado será maximizado quando a empresa determina um 

mix ótimo de produtos e com suas respectivas quantidades. 

Na Teoria das Restrições, o ganho é determinado pela diferença do preço de venda 

liquida menos o gasto. Por gasto nesta empresa, determinou-se que seria o somatório dos 

materiais (matéria-prima, material de embalagem, despesas de entrega e comissão de vendas). 

Por venda líquida, entende-se que sejam o preço de venda menos os impostos incidentes sobre 

a venda.  

Na opinião da controladoria da empresa, de forma empírica, com base nos cinco anos 

de sua constituição, conclui-se que as despesas com mão de obra e energia elétrica serão 

consideradas despesas operacionais. 

Neste modelo, conclui-se que a função objetiva é representada pela formula abaixo: 

Equação 1 - Ganho Total 

 

 

Fonte y – próprio autor. 

 GT = Ganho Total; 

 Maximizar GT= QA1 x (X1-Y1)+........+ QAn x (Xn-Yn). 
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 QAn = quantidade mensal em kg do produto acabado a ser produzido; 

 Xn= preço de venda unitário do kg do produto acabado; 

 Yn=gasto variável unitário do kg do produto acabado; 

 (Xn-Yn) ganho em kg dos produtos acabados(variáveis de decisões) 

 

4.9.3 Restrições 

 

Todo processo produtivo possui limitações quanto à quantidade a ser produzida, seja 

de ordem política ou física. No processo de produção há vários recursos disponíveis, que 

nunca serão infinitos, ou seja, sempre haverá um recurso restritivo, quando se objetiva uma 

produção infinita. Estas limitações são as restrições que limitam um processo rumo ao 

infinito. 

Segundo Passos (p. 11, 2008), “as restrições são as condições que limitam o problema, 

sejam elas de material, de mão-de-obra etc. as variáveis de decisão ficam sujeitas às 

limitações que são impostos pelas possibilidades econômicas e tecnológicas”. 

4.9.3.1 Restrição política – departamento comercial 

 

Segundo entrevista com o gerente de produção, quem determina o ritmo de produção é 

a área comercial. A produção é focada no atendimento dos produtos vendidos. Em função da 

demanda infinita, a produção não atende a demanda, por conseqüência, a produção de bobinas 

e a produção dos produtos acabados ficam sujeitas a atender pedidos específicos conforme a 

cobrança da área comercial. 

Esta política comercial vai de encontro aos princípios da otimização, como se pode 

citar o principio do balanceamento do fluxo e não da capacidade. Com esta política, a 

produção, como busca atender às diretrizes da área comercial de atender um pedido 

especifico, usa da capacidade das máquinas individualmente para atender pedidos isolados, 

com isso o fluxo da produção com base nos princípios da teoria da restrição fica 

comprometida, provocando aumento nas despesas operacionais e, por fim, diminuído o 

resultado final da empresa. 
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Conforme política comercial há a necessidade de se atender um mix-padrão em cada 

pedido vendido, ou seja, a venda é “casada”. Significa que para a venda de um produto há a 

necessidade da venda de outro. O mix-padrão de produção existente é conseqüência da 

necessidade do mercado que exige esta venda “casada”. O Apêndice B, modelo, demonstra a 

quantidade máxima e mínima da demanda. 

4.9.3.2 Restrição de máquinas 

 

Conforme entrevista com o coordenador e com o gerente de produção, a primeira 

etapa da produção dos produtos acabados, a extrusão, é considerada um gargalo, porque não 

atende a segunda etapa de produção. 

Na 2ª etapa do processo produtivo, as máquinas de termoformagem e vacum forming, 

conforme tabela 5, possuem capacidade de processamento da matéria-prima 2 dependente de 

qual produto acabado irá ser produzido, bem como depende também dos 16 moldes existentes 

na empresa, porque são considerados fatores restritivos no processo produtivo. 

O departamento de produção forneceu planilhas com informações de produção de cada 

máquina. Com o objetivo de equacionar as restrições de cada máquina, padronizou-se cada 

máquina em quantidade de kg por minuto de produção  com relação aos produtos acabados e 

a capacidade de produção máxima de cada maquina também em kg por minuto, e também de 

cálculo o tempo gasto em minuto de cada produto acabado em cada etapa de produção. 

4.9.3.4 Equação consumo 

 

 Com base em planilhas de produtividade dos recursos no processo produtivo, obteve-

se a quantidade de horas (ou minutos) que cada bobina ou produto acabado utiliza em cada 

recurso, bem como se calculou a quantidade de horas disponíveis totais de cada recurso. 
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4.9.3.5 Cálculo das Restrições da demanda 

  

O departamento comercial da empresa enfatiza que os clientes já compram um mix de 

produtos-padrão, que alterar esse mix de produtos no sentido de vender os produtos com 

maiores ganhos pode comprometer a venda e prejudicar o cumprimento da meta de venda da 

empresa.  

É fundamental respeitar a política de necessidade dos clientes com relação ao mix 

padrão. Com o objetivo de averiguar e determinar um mix-padrão fez-se, por meio de fontes 

primárias de informações da empresa, um levantamento com o intuito de determinar uma 

demanda máxima e mínima do mix-padrão. 

 

Equação 2 - Demanda Máxima 

 

DMmAn  ≤ Qn 
 

 

Equação 3 - Demanda Mínima 

 

DMiAn  ≥ Qn 
 

  

 DMm – Demanda Máxima em kg do produto acabado 

 DMi   – Demanda Mínima em kg do produto acabado 

 Q = Quantidade de kg do produto acabado 

 n = número do produto acabado 

 A = produto acabado 

 

 

4.9.4 Condição de não-negatividade 
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Como condição lógica do modelo na programação linear, os valores das variáveis de 

decisões terão a condição de não-negatividade, ou seja, os valores não poderão assumir 

valores negativos. Com base nesta prerrogativa, as variáveis assumirão os valores: A1≥0; 

A2≥0; A3≥0; A4≥0; A5≥0; A6≥0; A7≥0; A8≥0; A9≥0; A10≥0; A11≥0; A12≥0; A13≥0; A14≥0; 

A15≥0; A16≥0; A17≥0; A18≥0; A19≥0; A20≥0 e A21≥0. 

A empresa tem informações com relação ao valor do inventário (materiais, 

equipamentos e instalações utilizados pela empresa para suas atividades) bem como o valor 

do ganho de cada produto, ou seja, o valor das receitas menos seus custos variáveis, e, por 

fim, todos os valores das despesas operacionais. Estes valores são necessários para a 

determinação dos medidores que avaliam o alcance da meta da organização, que são: lucro 

líquido, retorno sobre o investimento e o fluxo de caixa. 

Diante da função objetivo, e das restrições identificadas com base nos cálculos do 

tempo de produção de cada produto acabado, e da condição de não-negatividade, a empresa 

objeto do estudo está disponível para fazer analise por meio da ferramenta solver/Excel, com 

o objetivo de encontrar um portfólio ótimo de produtos que maximize o ganho da empresa e, 

consequentemente, o lucro líquido e o retorno sobre o investimento. 

Por fim, a organização, pelo modelo proposto da programação linear utilizando-se da 

ferramenta solver/Excel, e usando como estratégia o balanceamento da capacidade com o 

planejamento de vendas com base lógica da Teoria das Restrições, poderá analisar cenários e 

tomar decisões que maximizem o resultado da empresa.    

 

4.9.5 Equações e Inequações 

  

4.9.5.1 Função 

 

Tabela 7 -  Função objetiva 

Produtos 

acabados 

Preço de venda 

líquido/Kg 

Gastos variáveis por kg 
Ganho por 

kg 
Material direto Fretes – 4% Comissão – 5% 

A1 6,62 3,40 0,26 0,33 2,62 

A2 6,71 3,68 0,27 0,34 2,42 

A3 6,48 3,57 0,26 0,32 2,32 

A4  6,66 3,35 0,27 0,33 2,71 
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A5 7,13 4,29 0,29 0,36 2,20 

A6 6,48 3,57 0,26 0,32 2,32 

A7 6,66 3,35 0,27 0,33 2,71 

A8 6,59 3,43 0,26 0,33 2,57 

A9 6,77 2,90 0,27 0,34 3,26 

A10 7,32 2,73 0,29 0,37 3,93 

A11 6,27 2,07 0,25 0,31 3,63 

A12 15,09 6,73 0,60 0,75 6,99 

A13 19,63 11,60 0,79 0,98 6,26 

A14 15,94 10,95 0,64 0,80 3,56 

A15 13,41 10,42 0,54 0,67 1,78 

A16 8,72 3,59 0,35 0,44 4,35 

A17 9,14 3,10 0,37 0,46 5,21 

A18 8,81 3,01 0,35 0,44 5,01 

A19 9,13 3,64 0,37 0,46 4,67 

A20 8,62 3,47 0,34 0,43 4,37 

A21 12,37 4,43 0,49 0,62 6,82 

A22 12,34 4,07 0,49 0,62 7,16 

Fonte – Departamento de custos da empresa 

 

Equação 4 - Ganho Total 

 

GT= 2,62 QA1 + 2,42 QA2 + 2,32 QA3 + 2,71 QA4 + 2,20 QA5 + 2,32 QA6 + 2,71 QA7 + 

2,57 QA8 + 3,26 QA9 + 3,93 QA10 + 3,63 QA11 + 6,99 QA12 +6,26 QA13 + 3,56 QA14 + 

1,78 QA15 + 4,35 QA16 + 5,21 QA17 + 5,01 QA18 + 4,67 QA19 + 4,37 QA20 + 6,82 QA21 

+ 7,16 QA22   

 

 

4.9.5.2 Restrições 

 

 Na etapa 1 do processo, há duas extrusoras, cada uma com disponibilidade de 6.739 

horas/ano. 

 Na etapa 2 do processo há cinco termoformadoras e cinco vacum forming e também 

16 moldes disponíveis,  cada recurso com disponibilidade de 6.739 horas/ano. 

Segue na tabela 11 o tempo em minutos que cada produto usa nos recursos no 

processo produtivo. Cada produto acabado passa na 1ª etapa apenas por uma extrusora. 
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Conforme observa-se, pode haver variação do tempo em minutos para a produção do produto 

acabado da extrusora 1 para a extrusora 2.  

Na etapa 2 do processo produtivo o produto acabado ou é produzido no recurso 

termoformadora ou vacum forming. 

 

Tabela 8 -  Tempo em minutos de cada produto acabado nos recursos 

Produto 

Recursos ( em minutos) 

Termoformadora Vacum forming Extrusora 1 Extrusora 2 

A1 0,99  2,47 2,27 

A2 1,48  2,70 2,48 

A3 1,77  2,67 2,46 

A4  1,97  2,62 2,41 

A5 1,32  2,72 2,50 

A6 1,71  2,67 2,46 

A7 1,90  2,62 2,41 

A8 2,00  2,85 2,63 

A9 2,31  2,87 2,64 

A10 3,02  2,98 2,74 

A11 3,47  2,83 2,60 

A12 1,57  2,73 2,52 

A13 0,83  2,85 2,62 

A14 1,10  2,85 2,62 

A15 1,38  2,33 2,15 

A16  0,48 2,68 2,68 

A17  0,44 2,20 2,20 

A18  0,45 2,54 2,54 

A19  0,33 2,02 2,02 

A20  0,45 2,59 2,59 

A21 0,77  2,70 2,70 

A22 0,68  2,28 2,28 

Fonte – Departamento de produção da empresa 

 

Inequações 

 

Etapa 1: Extrusoras  
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 A restrição das extrusoras está relacionada com o tempo em minutos para a produção 

em kg dos produtos acabados. A empresa possui duas extrusoras cada uma, com 

disponibilidade de 624 horas por mês cada uma.  

Restrição na Estrusora 1 – 0,4050 QA1+ 0,3709 QA2 + 0,3741 QA3 + 0,3823 QA4 + 0,3681 QA5 + 0,3741 

QA6 + 0,3823 QA7 + 0,3506 QA8+ 0,3490 QA9 + 0,3359 QA10 + 0,3539 QA11 + 0,3660 QA12 + 0,3510 

QA13 + 0,3510 QA14+ 0,4290 QA15 + 0,3737 QA16 + 0,4547 QA17 + 0,3936 QA18 + 0,4940 QA19 + 0,3859 

QA20 + 0,3707 QA21 + 0,4385 QA22 ≤ 6.379 x 60 

Restrição na Estrusora 2 – 0,4399 QA1+ 0,4027 QA2 + 0,4063 QA3 + 0,4152 QA4 + 0,3997 QA5 + 0,4063 

QA6 + 0,4152 QA7 + 03807 QA8+ 0,3790 QA9 + 0,3648 QA10 + 0,3844 QA11 + 0,3975 QA12 + 0,3812 

QA13 + 0,3812 QA14+ 0,4659 QA15 + 0,3737 QA16 + 0,4547 QA17 + 0,3936 QA18 + 0,4940 QA19 + 0,3859 

QA20 + 0,3707 QA21 + 0,4385 QA22 ≤ 6.379 x 60 

 

Etapa 2 : Termoformadoras e Vacum Forming 

 Nas termoformadoras e Vacum forming a restrição, também, está relacionada com a 

capacidade de produção em minutos por kg do produto acabado , considerando 624/mês para 

cada máquina.  

Termoformadoras 

 

Restrição na TF 1 – 1,01 QA1 + 0,58 QA6 + 0,53 QA7 + 0,50 QA8 + 0,43 QA9 + 1,21 QA13 ≤ 6.379 x 60 

 

Restrição na TF 2 – 1,01 QA1 + 0,58 QA6 + 0,53 QA7 + 0,50 QA8 + 0,43 QA9 + 1,21 QA13 ≤ 6.379 x 60 

Restrição na TF 3 - 1,01 QA1 + 0,58 QA6 + 0,53 QA7 + 0,50 QA8 + 0,43 QA9 + 1,21 QA13 ≤ 6.379 x 60 

Restrição na TF 4 – 0,76 QA5+0,64 QA12+1,21 QA13+ 0,91 QA14 + 0,73 QA15 + 1,30 QA21 + 1,46 QA22 ≤ 

6.379 x 60 

Restrição na TF 5 – 0,68 QA2 + 0,56 QA3 + 0,51 QA4 + 0,33 QA10 + 0,29 QA11 ≤ 6.379 x 60 

 

Vacum Forming  

Restrição na VF 1 -2,08 QA16 + 2,22 QA20  ≤ 6.379 x 60 

Restrição na VF 2- 2,08 QA16 + 2,28 QA17 + 2,21 QA18 + 3,02 QA19 + 2,22 QA20≤ 6.379 x 60 

Restrição na VF 3- 2,08 QA16 + 2,28 QA17 + 2,21 QA18 + 3,02 QA19 + 2,22 QA20≤ 6.379 x 60 

Restrição na VF 4- 2,08 QA16 + 2,22 QA20  ≤ 6.379 x 60 

Restrição na VF 5- 2,28 QA17 + 3,02 QA19 ≤ 6.379 x 60 
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Moldes 

 Na empresa, há 16 moldes. A capacidade de produção mês de quilograma, 

considerando 624 hora/mês, de cada molde, está relacionada a qual produto acabado será 

produzido. Enfatiza-se que há dois moldes M 2 e também dois moldes M 12. 

Restrição no  M 1- 1,01 QA1 ≤ 6.379 x 60 

Restrição no  M 2- 0,68 QA2 +0,56 QA3 + 0,51 QA4  ≤ 6.379 x 60 

Restrição no  M 3- 0,76 QA5 +0,29 QA12  ≤ 6.379 x 60 

Restrição no  M 4- 0,58 QA6 + 0,53 QA7 ≤ 6.379 x 60 x 2 

Restrição no  M 5- 0,50 QA8 + 0,43 QA9 ≤ 6.379 x 60 

Restrição no  M 6- 0,33 QA10 + 0,29 QA11  ≤ 6.379 x 60 

Restrição no  M 7- 1,21 QA13 + 0,91 QA14 + 0,73 QA15  ≤ 6.379 x 60 

Restrição no  M 8- 2,08 QA16  ≤ 6.379 x 60 

Restrição no  M 9 – 2,28 QA17  ≤ 6.379 x 60 

Restrição no  M 10- 2,21 QA18  ≤ 6.379 x 60 

Restrição no  M 11- 3,02 QA19  ≤ 6.379 x 60 

Restrição no  M 12- 2,22 QA20  ≤ 6.379 x 60 x 2 

Restrição no  M 13- 1,30 QA21  ≤ 6.379 x 60  

Restrição no  M 14- 1,46 QA22  ≤ 6.379 x 60 

 

Demanda 

  

 A tabela 12 apresenta a demanda máxima e mínima de cada produto em kg, estimado 

com base em dados primários da empresa. 

 Lembra-se que a demanda mínima e máxima é uma exigência do departamento de 

vendas, porque, para efetivação do pedido de venda, há uma exigência de um mix-padrão, ou 

melhor, uma venda casada entre os itens.  

Tabela 9 - Demanda máxima e mínima anual 

 Demanda anual (Kg) 

Produto acabado Máxima Mínima 

A1 169.659,47 65.440,08 
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A2 142.943,35 55.135,29 

A3 67.121,22 25.889,61 

A4  21.189,95 8.173,26 

A5 205.625,34 79.312,63 

A6 1.309.822,74 505.217,34 

A7 405.331,69 156.342,22 

A8 181.949,42 70.180,49 

A9 166.489,05 64.217,20 

A10 46.320,42 17.866,45 

A11 6.508,72 2.510,51 

A12 33.899,61 13.075,56 

A13 3.977,55 1.534,20 

A14 4.971,94 1.917,75 

A15 6.629,26 2.557,00 

A16 156.286,02 60.281,75 

A17 84.848,46 32.727,26 

A18 113.891,28 43.929,49 

A19 123.661,25 47.697,91 

A20 318.234,45 122.747,57 

A21 2.711,97 1.046,05 

A22 8.889,66 3.428,87 

Fonte – Departamento de vendas da empresa  

 

Restrição Demanda 

169.659,47 ≥ QA1≥ 65.440,08 

142.943,35 ≥ QA2≥ 55.135,29 

67.121.22 ≥ QA3≥ 25.889,61 

21.189,95 ≥ QA4 ≥ 8.173,26 

205.625,34 ≥ QA5≥ 79.312,63 

1.309.822,74 ≥ QA6≥ 505.217,34 

405.331,69 ≥ QA7 ≥ 156.342,22 

181.949,42 ≥ QA8 ≥ 70.180,49 

166.489,05 ≥ QA9 ≥ 64.217,20 

46.320,42 ≥ QA10 ≥ 17.866,45 

6.580,72 ≥ QA11 ≥ 2.510,51 

33.899,61 ≥ QA12≥ 13.075,56 

3.977,55 ≥ QA13 ≥ 1.534,20 

4.971,94 ≥ QA14 ≥ 1.917,75 
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6.629,26 ≥ QA15 ≥ 2.557,00 

156.286,02 ≥ QA16 ≥ 60.281,75 

84.848,46 ≥ QA17 ≥ 32.727,26 

113.891,28 ≥ QA18 ≥ 43.929,49 

123.661,25 ≥ QA19 ≥ 47.697,91 

318.234,45 ≥ QA20 ≥ 122.747,57 

2.711,97 ≥ QA21 ≥ 1.046,05 

8.889,66 ≥ QA22 ≥ 3.428,87 
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5  RESULTADOS 

 

5.1 Análise do mix histórico – AÇÃO 1 

 

 Foi feita a resolução do mix histórico de vendas em kg por meio programação linear 

utilizando a ferramenta solver/Excel, com o objetivo de identificação dos recursos que são 

restrições e também o ganho, com o intuito de encontrar o retorno sobre o investimento (RSI). 

 O mix histórico refere-se ao exercício de 2008, um ano considerado, pela empresa, 

regular com relação às operações. O exercício de 2009 foi descartado em função de que nesse 

exercício houve uma quebra de uma máquina extrusora, que comprometeu toda a produção e, 

consequentemente, os resultados. 

Tabela 10 - Mix histórico de vendas 

Produtos 

acabados 
Demanda(R$) 

Faturamento 

(R$) 

Gastos variáveis (R$) 

Ganho (R$) 

Material direto Fretes(4%) Comissão(5%) 

A1 94.590,00 626.185,80 321.955,00 

 

25.063,66 31.329,57 247.825,80 

A2 79.695,00 534.753,45 293.664,00 21.392,27 26.740,34 192.861,90 

A3 37.422,00 242.120,34 133.660,80 9.693,62 12.117,03 86.819,04 

A4  11.814,00 78.651,71 39.587,64 3.146,08 3.932,61 31.897,80 

A5 114.642,00 817.397,46 491.362,60 32.699,67 40.874,58 252.212,40 

A6 730.263,60 4.724.805,49 260.829,50 

 

189.164,23 236.455,29 1.694.211,55 

A7 118.164,89 785.796,54 395.959,80 31.467,52 39.334,40 319.045,21 

A8 101.442,00 667.488,36 347.485,00 26.734,59 33.418,24 260.705,94 

A9 92.822,40 628.407,65 269.185,00 25.146,57 31.433,22 302.601,02 

A10 25.824,96 188.780,46 70.494,79 7.561,29 9.451,61 101.492,09 

A11 3.628,80 22.716,29 7.526,86 909,53 1.136,91 13.172,54 

A12 18.900,00 285.012,00 127.284,84 

 

11.405,59 14.256,99 132.111,00 

A13 2.217,60 43.531,49 25.728,38 1.741,58 2.176,97 13.882,17 

A14 2.772,00 44.157,96 30.340,08 1.766,91 2.208,63 9.840,60 

A15 3.696,00 49.526,40 38.510,57 1.982,35 2.477,94 6.578,88 

A16 87.133,92 759.807,78 312.716,43 

 

30.400,17 38.000,22 378.161,21 

A17 47.305,44 431.898,67 146.688,36 17.290,29 21.612,86 246.461,34 

A18 63.497,64 559.414,21 191.212,44 22.381,61 27.977,01 317.488,20 

A19 68.944,68 629.464,93 250.902,05 25.187,93 31.484,92 321.971,65 

A20 177.424,80 1.527.627,53 615.524,84 61.158,82 76.448,53 775.346,37 

A21 1.512,00 18.688,32 6.701,93 747,89 934,86 10.311,84 

A22 4.956,24 61.110,44 20.149,20 2.445,86 3.057,33 35.486,67 

Total 1.410.309,65 9.317.103,54 6.744.935,54 549.488,13 686.860,16 5.750.485,26 

Fonte – Resultado do modelo 
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Tabela 11 -  Indicadores desempenho - Mix histórico de vendas 

Ganho  5.750.485,26 

Despesas Operacionais (DO) 4.229.015,15 

Lucro Líquido (LL) 1.521.470,11 

Investimento 
Imobilizado 4.556.505,77 

Estoque final 900.225,51 

Total 5.456.731,28 

Retorno sobre o investimento (RSI) 27,88% 

Fonte – Resultado do modelo 

Após a resolução, constante da tabela 13, o ganho encontrado foi de R$ 5.750.485,26, 

e a diferença desse com as despesas operacionais(DO) resultou num lucro liquido (LL) de R$ 

1.521.470,11, conforme tabela 14.  

O valor do investimento, que é a soma do valor do imobilizado de R$ 4.566.505,77, 

mais o valor do estoque de R$ 900.225,51, os quais têm como fonte o Balanço Patrimonial da 

empresa, totalizaram R$ 5.456.731,28, constante na tabela 14.  

O retorno sobre o investimento (RSI), resultado da divisão do lucro liquido (LL) com 

o valor do investimento (I), foi de 27,88%, conforme tabela 14. 

Da resolução do mix histórico encontra-se o percentual de utilização de cada recurso 

do processo produtivo, constante na tabela 15.  

Tabela 12 -  Consumo em minutos no recurso 

Recurso LEE* LDE** UTILIZAÇÃO 

Extrusoras      765.480       765.480  100,00% 
Termoformadoras      879.429    1.913.700  45,95% 

Vacum Forming   1.031.521    1.913.700  53,90% 

Moldes        95.536       382.740  24,96% 

Moldes        81.174       382.740  21,21% 

Moldes        99.224       382.740  25,92% 

Moldes      486.180       765.480  63,51% 

Moldes        90.635       382.740  23,68% 

Moldes          9.575       382.740  2,50% 

Moldes          7.904       382.740  2,07% 

Moldes      181.239       382.740  47,35% 

Moldes      107.856       382.740  28,18% 

Moldes      140.330       382.740  36,66% 

Moldes      208.213       382.740  54,40% 

Moldes      393.883       765.480  51,46% 

Moldes          1.966       382.740  0,51% 

Moldes          7.236       382.740  1,89% 
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*LEE – tempo de utilização do recurso (minutos) 

**LDE – tempo disponível para utilização do recurso (minutos) 

Fonte – Resultado do modelo 

 

Constata-se, conforme tabela 15, que o recurso com utilização total de sua capacidade 

produtiva foi a extrusora. 

 

5.1.1 Análise das possibilidades de exploração do gargalo extrusora da situação do modelo 

 

 Na secção 4.4 (Processo produtivo) fez-se a descrição de funcionamento do recurso 

extrusora analiticamente. Conforme descrição o processo de produção de bobinas é continuo, 

a empresa trabalha ininterruptamente de segunda-feira a domingo das 6 h às 6 h, ficando 

parada somente no intervalo de 6 h de domingo até 6 h de segunda-feira, que é utilizando para 

fazer programação de manutenção das extrusoras. Para aproveitar ao máximo esse gargalo há 

um aquecimento da máquina uma hora antes do inicio do processo para aumentar a 

produtividade. 

 O processo de Setup é bem simples, a alteração para a produção de bobinas é realizada 

através de regulagem que demora em torno de 5 minutos. Há também a presença de coringa, 

que substitui operadores para que o processo fique ininterrupto. 

 Poder-se-ia propor a exploração desse gargalo através da otimização de 

procedimentos, contudo não seria objeto do trabalho, porque isso já esta sendo implementado 

pela empresa. 

     

5.2 Simulação da programação linear – AÇÃO 2 

 

 Fazendo-se uso do modelo, mediante a ferramenta solver/Excel, encontra-se a sua 

resolução. 

 uEnfatiza-se que, no modelo, restringiu a demanda em mínima e máxima, em função 

da política de vendas da empresa, uma vez que as vendas precisam atender um mix padrão 

com o intuito de tornar a venda possível, porque, caso contrário, sem haver restrição da 

demanda, o modelo poderá simular um cenário irreal.  
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Tabela 13 -  Modelo programação linear 

Produtos 

acabados 
Demanda 

Preço de 

venda 

líquido/Kg 

Gastos variáveis 

Ganho 

Material direto Fretes(4%) Comissão(5%) 

A1 65.440,07 433.213,32 222.737,68 17.339,76 21.674,70 171.453,00 

A2 55.135,29 369.957,80 203.165,19 14.799,78 18.499,73 133.427,40 

A3 25.889,61 

 

167.505,80 92.470,38 6.706,33 8.382,91 60.063,90 

A4  8.173,26 54.413,50 27.387,86 2.176,55 2.720,69 22.067,81 

. 
A5 79.312,62 565.499,04 339.938,73 22.622,57 28.278,21 174.487,78 

A6 505.217,34 3.268.756,20 1.804.493,45 130.869,25 163.586,56 1172.104,23 

A7 156.342,22 1.039.675,79 523.888,58 41.634,21 52.042,76 422.124,00 

A8 70.180,49 461.787,62 240.400,07 18.495,75 23.119,69 180.363,86 

A9 64.217,20 434.750,46 186.229,89 17.397,12 21.746,40 209.348,08 

A10 46.320,42 338.602,30 126.441,56 13.562,16 16.952,70 182.039,26 

A11 2.510,50 15.715,78 5.207,30 629,24 786,55 9.113,14 

 

 

A12 33.899,60 511.206,08 228.301,92 20.457,41 25.571,76 236.958,25 

A13 3.977,55 78.079,38 46.147,20 3.123,75 3.904,69 24.899,48 

A14 1.917,74 30.549,74 20.990,14 1.222,39 1.527,99 6.808,00 

A15 2.556,99 34.263,78 26.642,72 1.371,45 1.714,31 4.551,45 

A16 156.286,01 1.362.814,07 560.897,60 54.526,67 68.158,33 678.281,31 

A17 84.848,45 774.666,42 263.104,65 31.012,38 38.765,48 442.060,47 

A18 113.891,27 1.003.382,13 342.964,37 40.144,33 50.180,41 569.456,37 

A19 87.729,20 800.967,60 319.262,29 32.050,59 40.063,23 409.695,37 

A20 318.234,45 2.739.998,64 1.104.023,85 109.696,30 137.120,38 1.390.684,56 

A21 2.711,96 33.519,93 12.020,79 1.341,44 1.676,80 18.495,62 

A22 8.889,66 109.609,52 36.140,21 4.386,97 5.483,72 63.649,97 

Total 1.893.682,01 14.628.935,01 6.732.856,52 585.566,50 731.958,12 6.582.133,42 

Fonte – Resultado do modelo 

 

Tabela 14 -  Indicadores desempenho - Modelo programação linear 

Ganho 6.582.133,42 

Despesas Operacionais (DO)         4.229.015,15  
Lucro Líquido (LL)         2.353.118,27  

 Investimento 
Imobilizado         4.556.505,77  

 
Estoque final            902.614,48  

 
Total         5.459.120,25  

 
Retorno sobre o investimento (RSI) 43,10% 

 
Fonte – Resultado do modelo 
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Após a resolução, constante da tabela 16, o ganho encontrado foi de R$ 6.582.133,42, 

e a diferença desse com as despesas operacionais(DO) resultou num lucro liquido (LL) de R$ 

2.353.118,27, consoante tabela 17. 

O valor do investimento, que é a soma do valor do imobilizado de R$ 4.566.505,77 

(fonte Balanço Patrimonial da empresa) mais o valor do estoque final de R$ 902.614,48. 

O retorno sobre o investimento (RSI), resultado da divisão do lucro liquido (LL) com 

o valor do investimento (I), foi de 43,10%. 

Da resolução do mix da programação linear encontra-se o percentual de utilização de 

cada recurso do processo produtivo, constante na tabela 18. 

Tabela 15 -  Consumo por minuto no recurso 

Recurso LEE* LDE** UTILIZAÇÃO 

Extrusoras      765.480       765.480  100,00% 
Termoformadoras      683.760    1.913.700  35,73% 

Vacum Forming   1.741.652    1.913.700  91,01% 

Moldes        66.094       382.740  17,27% 

Moldes        56.159       382.740  14,67% 

Moldes        81.973       382.740  21,42% 

Moldes      375.887       765.480  49,10% 

Moldes        62.704       382.740  16,38% 

Moldes        16.014       382.740  4,18% 

Moldes          8.425       382.740  2,20% 

Moldes      325.075       382.740  84,93% 

Moldes      193.454       382.740  50,54% 

Moldes      251.700       382.740  65,76% 

Moldes      264.942       382.740  69,22% 

Moldes      706.480       765.480  92,29% 

Moldes          3.526       382.740  0,92% 

Moldes        12.979       382.740  3,39% 

*LEE – tempo de utilização do recurso (minutos) 

**LDE – tempo disponível para utilização do recurso (minutos) 

Fonte – Resultado do modelo 

 

Constata-se, conforme tabela 18, que o recurso com utilização total de sua capacidade 

produtiva continua sendo a extrusora. 

 

5.3 Simulação da programação linear – compra de uma extrusora – AÇÃO 3 

 



86 

 

 Após resolver o modelo por meio da programação linear, o próximo passo será de 

simular o modelo com a compra de uma extrusora, ou seja, elevar a restrição do sistema. 

 Enfatiza-se que, no modelo, restringiu a demanda em mínima e máxima, em função da 

política de vendas da empresa, uma vez que as vendas precisam atender um mix-padrão com o 

intuito de tornar a venda possível, porque, caso contrário, sem haver restrição da demanda, o 

modelo poderá simular um cenário irreal. 

Tabela 16 - Modelo programação linear - Investimento 1 extrusora 

Produtos 

acabados 
Demanda 

Preço de 

venda 

líquido/Kg 

Gastos variáveis 

Ganho 

Material direto Fretes(4%) Comissão(5%) 

A1 169.659,46 1.123.145,66 577.468,08 44.954,94 56.193,67 444.507,80 

A2 142.943,34 959.149,85 526.724,57 38.369,82 47.962,28 345.922,89 

A3 25.889,61 167.505,80 924.70,382 6.706,33 8.382,91 60.063,90 

A4  21.189,94 141.072,06 71.005,58 5.642,92 7.053,65 57.212,85 

A5 79.312,62 565.499,04 339.938,73 22.622,57 28.278,21 174.487,78 

A6 729.154,25 4.717.628,06 2.604.332,79 188.876,88 236.096,10 1.691.637,88 

A7 405.331,69 2.695.455,76 1.358.229,65 107.940,55 134.925,69 1.094.395,57 

A8 181.949,41 1.197.227,18 623.259,46 47.951,96 59.939,96 467.610,00 

A9 166.489,04 1.127.130,84 482.818,23 45.103,65 56.379,57 542.754,29 

A10 46.320,42 338.602,30 126.441,56 13.562,16 16.952,70 182.039,26 

A11 6.508,72 40.744,61 13.500,41 1.631,36 2.039,20 23.626,67 

A12 33.899,60 511.206,08 228.301,92 20.457,41 25.571,76 236.958,25 

A13 3.977,55 78.079,38 46.147,20 3.123,75 3.904,69 24.899,48 

A14 4.971,94 79.203,04 54.418,89 3.169,18 3.961,48 17.650,39 

A15 2.556,99 34.263,78 26.642,72 1.371,45 1.714,31 4.551,45 

A16 156.286,01 1.362.814,07 560.897,60 54.526,67 68.158,33 678.281,31 

A17 84.848,45 774.666,42 263.104,65 31.012,38 38.765,48 442.060,47 

A18 113.891,27 1.003.382,13 342.964,37 40.144,33 50.180,41 569.456,37 

A19 123.661,24 1.129.027,21 450.025,45 45.177,84 56.472,30 577.498,03 

A20 318.234,45 2.739.998,64 1.104.023,85 109.696,30 137.120,38 1.390.684,56 

A21 2.711,96 33.519,93 12.020,79 1.341,44 1.676,80 18.495,62 

A22 8.889,66 109.609,52 36.140,21 4.386,97 5.483,72 63.649,97 

Total 2.828.677,75 20.928.931,45 9.940.877,18 837.770,94 1.047.213,68 9.108.444,89 

Fonte – Resultado do modelo 

Tabela 17 -  Indicadores de desempenho - Modelo programação linear - investimento 1 extrusora 

Ganho     9.108.444,90  

Despesas Operacionais (DO)     4.759.415,15  
Lucro Líquido (LL)     4.349.029,75  

Investimento 
Imobilizado     6.356.505,77  

Estoque final     1.348.275,73  

Total     7.704.781,50  

Retorno sobre o investimento (RSI) 56,45% 

Fonte – Resultado do modelo 
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Após a resolução, constante da tabela 19, o ganho encontrado foi de R$ 9.108.444,90, 

e a diferença desse com as despesas operacionais(DO) resultou num lucro liquido (LL) de R$ 

4.349.029,75.  

O valor do investimento, que é a soma do valor do imobilizado de R$ 6.356.505,77( o 

valor do imobilizado aumentou em função do investimento da nova extrusora no valor de R$ 

1.800.000,00) mais o valor do estoque final de R$ 1.348.275,73. 

O retorno sobre o investimento (RSI), resultado da divisão do lucro liquido (LL) com 

o valor do investimento (I), foi de 56,45%, conforme tabela 20. 

Da resolução do mix da programação linear, encontra-se o percentual de utilização de 

cada recurso do processo produtivo, constante na tabela 21. 

Tabela 18 -  Consumo por minuto no recurso 

Recurso LEE* LDE** UTILIZAÇÃO 

Extrusoras   1.148.220    1.148.220  100,00% 
Termoformadoras   1.221.018    1.913.700  63,80% 

Vacum Forming   1.850.167    1.913.700  96,68% 

Moldes      171.356       382.740  44,77% 

Moldes      122.507       382.740  32,01% 

Moldes        81.973       382.740  21,42% 

Moldes      637.735       765.480  83,31% 

Moldes      162.565       382.740  42,47% 

Moldes        17.173       382.740  4,49% 

Moldes        11.204       382.740  2,93% 

Moldes      325.075       382.740  84,93% 

Moldes      193.454       382.740  50,54% 

Moldes      251.700       382.740  65,76% 

Moldes      373.457       382.740  97,57% 

Moldes      706.480       765.480  92,29% 

Moldes          3.526       382.740  0,92% 

Moldes        12.979       382.740  3,39% 

Fonte – Resultado do modelo 

 

Constata-se, conforme tabela 21, que o recurso com utilização total de sua capacidade 

produtiva ainda continua sendo a extrusora. 

 

5.4 Simulação da programação linear – compra de duas extrusoras – AÇÃO 4 
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 Após resolver o modelo por intermédio da programação linear com a compra de uma 

extrusora, ou seja, elevando a restrição, constata-se que o recurso gargalo continua sendo a 

extrusora. Com o objetivo de quebrar a restrição, faz-se uso da compra de outra extrusora, 

totalizando duas extrusoras. 

 Enfatiza-se que, no modelo, restringiu a demanda em mínima e máxima, em função da 

política de vendas da empresa, uma vez que as vendas precisam atender um mix-padrão com o 

intuito de tornar a venda possível, porque, caso contrário, sem haver restrição da demanda, o 

modelo poderá simular um cenário irreal. 

Tabela 19 -  Modelo programação linear - investimento 2 extrusoras 

Produtos 

acabados 
Demanda 

Preço de 

venda 

líquido/Kg 

Gastos variáveis 

Ganho 
Material 

direto 

Fretes(4%) Comissão(5%) 

A1 169.659,46 1.123.145,66 577.468,08 44.954,94 56.193,67 444.507,80 

A2 142.943,34 959.149,85 526.724,57 38.369,82 47.962,28 345.922,89 

A3 67.121,22 434.274,31 239.738,02 17.386,78 21.733,47 155.721,23 

A4  21.189,94 141.072,06 71.005,58 5.642,92 7.053,65 57.212,85 

A5 205.625,33 1.466.108,64 881.322,65 58.651,11 73.313,88 452.375,73 

A6 949.403,79 6.142.642,56 3.391.001,84 245.929,34 307.411,67 2.202.616,81 

A7 405.331,69 2.695.455,76 1.358.229,65 107.940,55 134.925,69 1.094.395,57 

A8 181.949,41 1.197.227,18 623.259,46 47.951,96 59.939,96 467.610,00 

A9 166.489,04 1.127.130,84 482.818,23 45.103,65 56.379,57 542.754,29 

A10 46.320,42 338.602,30 126.441,56 13.562,16 16.952,70 182.039,26 

A11 6.508,72 40.744,61 13.500,41 1.631,36 2.039,20 23.626,67 

A12 33.899,60 511.206,08 228.301,92 20.457,41 25.571,76 236.958,25 

A13 3.977,55 78.079,38 46.147,20 3.123,75 3.904,69 24.899,48 

A14 4.971,94 79.203,04 54.418,89 3.169,18 3.961,48 17.650,39 

A15 6.629,25 88.832,03 69..073,72 3.555,61 4.444,51 11.800,07 

A16 156.286,01 1.362.814,07 560.897,60 54.526,67 68.158,33 678.281,31 

A17 84.848,45 774.666,42 263.104,65 31.012,38 38.765,48 442.060,47 

A18 113.891,27 1.003.382,13 342.964,37 40.144,33 50.180,41 569.456,37 

A19 123.661,24 1.129.027,21 450.025,45 45.177,84 56.472,30 577.498,03 

A20 318.234,45 2.739.998,64 1.104.023,85 109.696,30 137.120,38 1.390.684,56 

A21 2.711,96 33.519,93 12.020,79 1.341,44 1.676,80 18.495,62 

A22 8.889,66 109.609,52 36.140,21 4.386,97 5.483,72 63.649,97 

Total 3.220.543,87 23.575.892,32 11.458.628,80 943.716,56 1.179.645,70 10.000.217,73 

Fonte – Resultado do modelo 

 

Tabela 20 -  Indicadores de desempenho - modelo programação linear - investimento 2 extrusoras 

Ganho       10.000.217,73  

 
Despesas Operacionais (DO)         5.289.815,15  
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Lucro Líquido (LL)         4.710.402,58  

 Investimento 
Imobilizado         8.156.505,77  

 
Estoque final         1.535.056,84 

Total         9.691.562,61  

 
Retorno sobre o investimento (RSI) 48,60% 

 
Fonte – Resultado do modelo 

Após a resolução, constante da tabela 22, o ganho encontrado foi de R$ 

10.000.217,73, e a diferença desse ganho com as despesas operacionais (DO) resultou um 

lucro liquido (LL) de R$ 4.710.402,58, consoante tabela 23. 

O valor do investimento, que é a soma do valor do imobilizado de R$ 8.156.505.77(o 

valor do imobilizado aumentou em função do investimento de duas extrusora no valor de R$ 

3.600.000,00) mais o valor do estoque final de R$ 1.535.056,84. 

O retorno sobre o investimento (RSI), resultado da divisão do lucro liquido (LL) com 

o valor do investimento (I), foi de 48,60%, conforme tabela 23. 

Da resolução do modelo da programação linear, encontra-se o percentual de utilização 

de cada recurso do processo produtivo, constante na tabela 24. 

Tabela 21 - Consumo por minuto no recurso 

Recurso LEE* LDE** UTILIZAÇÃO 

Extrusoras   1.306.844    1.530.906  85,36% 
Termoformadoras   1.470.823    1.913.700  76,86% 

Vacum Forming   1.850.167    1.913.700  96,68% 

Moldes      171.356       382.740  44,77% 

Moldes      145.596       382.740  38,04% 

Moldes      177.971       382.740  46,50% 

Moldes      765.480       765.480  100,00% 

Moldes      162.565       382.740  42,47% 

Moldes        17.173       382.740  4,49% 

Moldes        14.177       382.740  3,70% 

Moldes      325.075       382.740  84,93% 

Moldes      193.454       382.740  50,54% 

Moldes      251.700       382.740  65,76% 

Moldes      373.457       382.740  97,57% 

Moldes      706.480       765.480  92,29% 

Moldes          3.526       382.740  0,92% 

Moldes        12.979       382.740  3,39% 

Fonte – Resultado do modelo 

Constata-se, conforme a tabela 24, que o recurso com utilização total de sua 

capacidade produtiva alterou da extrusora para o molde, quebrando assim o gargalo e dando 

inicio a um novo gargalo. 
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5.5 Resolução do mix histórico – investimento de uma extrusora – AÇÃO 5   

 

Será feita a resolução do mix histórico de vendas em kg mediante programação linear, 

utilizando a ferramenta solver/Excel, aumentando a capacidade do recurso restritivo com a 

compra de uma extrusora, com o objetivo de visualizar um novo cenário e obter o novo  o 

ganho, visando a encontrar o retorno sobre o investimento (RSI). 

 O mix histórico refere-se ao exercício de 2008, um ano considerado, pela empresa, 

regular com relação às operações. O exercício de 2009 foi descartado em função de que nesse 

exercício, houve a quebra de uma máquina extrusora, que comprometeu toda a produção da 

empresa e, consequentemente, os resultados. 

Tabela 22 - Modelo mix histórico - investimento 1 extrusora 

Produto

s 

acabado

s 
Demanda 

Preço de 

venda 

líquido/Kg 

Gastos variáveis 

Ganho 

Material direto Fretes(4%) Comissão(5%) 

A1 134.017,57 887.196,36 456.154,17 35.510,85 44.388,56 351.126,05 

A2 112.913,95 757.652,62 416.070,80 30.309,13 37.886,41 273.251,76 

A3 53.020,46 343.042,40 189.374,10 13.734,18 17.167,73 123.007,47 

A4  16.738,38 111.435,78 56.088,80 4.457,46 5.571,82 45.193,63 

A5 162.427,77 1.158.110,02 696.175,28 46.329,74 57.912,18 357.341,10 

A6 1.027.214,80 6.646.079,81 3.668.920,77 266.085,16 332.606,45 2.383.138,35 

A7 320.180,02 2.129.197,13 1.072.894,14 85.264,51 106.580,63 864.486,05 

A8 143.725,66 945.714,90 492.325,74 37.878,26 47.347,83 369.374,97 

A9 131.513,19 890.344,33 381.388,26 35.628,32 44.535,40 428.733,01 

A10 36.589,47 267.469,07 99.878,85 10.713,03 13.391,29 143.796,64 

A11 5.141,37 32.185,02 10.664,25 1.288,64 1.610,81 18.663,20 
A12 26.778,01 403.812,42 180.340,48 16.159,74 20.199,67 187.178,30 
A13 3.141,95 61.676,54 36.452,64 2.467,51 3.084,39 19.668,62 
A14 3.927,44 62.564,14 42.986,62 2.503,40 3.129,25 13.942,41 
A15 5.236,58 70.170,29 54.562,78 2.808,65 3.510,81 9.321,12 
A16 123.453,60 1.076.515,47 443.064,80 43.071,76 53.839,70 535.788,66 
A17 67.023,58 611.925,28 207.831,89 24.497,33 30.621,67 349.192,85 
A18 89.965,11 792.592,63 270.914,76 31.710,85 39.638,56 449.825,55 
A19 97.682,61 891.842,31 355.484,56 35.686,92 44.608,65 456.177,83 
A20 251.380,08 2.164.382,49 872.091,63 86.651,41 108.314,27 1.098.530,90

0 A21 2.142,24 26.478,09 9.495,47 1.059,63 1.324,54 14.610,08 
A22 7.022,13 86.582,86 28.547,91 3.465,36 4.331,70 50.278,45 

Total 2.821.236,0
7 

20.416.970,1
0 

10.041.708,80
1 

817.281,94
2 

1.021.602,43
6 

8.542.627,15 
Fonte – Resultado do modelo 

Tabela 23 -  Indicadores desempenho - Modelo mix histórico - investimento 1 extrusora 

Ganho           8.542.627,15  

 
Despesas Operacionais (DO)              4.759.415,15  

 
Lucro Líquido (LL)              3.783.212,00  
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Investimento 
Imobilizado              6.356.505,77  

 
Estoque final              1.350.338,27  

 
Total              7.706.844,04  

 
Retorno sobre o investimento (RSI) 49,09% 

 
Fonte – Resultado do modelo 

Após a resolução, constante da tabela 25, o ganho encontrado foi de R$ 8.542.627,15, 

e a diferença desse com as despesas operacionais(DO) resultou um lucro liquido (LL) de R$ 

3.783.212,00, constante na tabela 26. 

O valor do investimento, que é a soma do valor do imobilizado de R$ 6.356.505,77, 

mais o valor do estoque de R$ 1.350.338,27, os quais têm como fonte o Balanço Patrimonial 

da empresa, totalizaram R$ 7.706.844,04, consoante tabela 26.  

O retorno sobre o investimento (RSI), resultado da divisão do lucro liquido (LL) com 

o valor do investimento (I), foi de 49,09%, conforme tabela 26. 

Da resolução do mix histórico encontra-se o percentual de utilização de cada recurso 

do processo produtivo, constante na tabela 27. 

Tabela 24 -  Consumo por minuto no recurso 

Recurso LEE* LDE** UTILIZAÇÃO 

Extrusoras   1.144.955    1.148.220  99,72% 
Termoformadoras   1.322.645    1.913.700  69,11% 

Vacum Forming   1.461.485    1.913.700  76,37% 

Moldes      135.358       382.740  35,37% 

Moldes      115.010       382.740  30,05% 

Moldes      140.583       382.740  36,73% 

Moldes      765.480       765.480  100,00% 

Moldes      128.414       382.740  33,55% 

Moldes        13.566       382.740  3,54% 

Moldes        11.198       382.740  2,93% 

Moldes      256.784       382.740  67,09% 

Moldes      152.814       382.740  39,93% 

Moldes      198.823       382.740  51,95% 

Moldes      295.002       382.740  77,08% 

Moldes      558.064       765.480  72,90% 

Moldes          2.785       382.740  0,73% 

Moldes        10.252       382.740  2,68% 

Fonte – Resultado do modelo 

Constata-se, conforme tabela 27, que o recurso com utilização total de sua capacidade 

produtiva ainda alterou da extrusora para o molde. 
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5.6 Comparativo de ações 

 

 Conforme tabela 28, que mostra os resultados dos indicadores de desempenho dos 

cenários, enfatiza-se que as ações 1 e 5 são sem otimização, sem o uso da programação linear, 

e as ações 2,3 e 4 são os otimizados, ou seja, foram resolvidos pelo modelo utilizando-se da 

ferramenta solver/Excel. 

Tabela 25 - Comparativo de indicadores de desempenho - todos os cenários 

Descrição do Cenário Mix histórico Programação 

linear 

PL com 

investimento 

1 extrusora 

PL com 

investimento 

2 extrusora 

Mix 

histórico 

com 

investimento 

1 extrusora 

Número da AÇÃO AÇÃO 1 AÇÃO 2 AÇÃO 3 AÇÃO 4 AÇÃO 5 

Ganho 5.750.485,26 6.582.133,42 

 

9.108.444,90 

 

10.000.217,73 

 

8.542.627,15 

 
Despesas Operacionais 

(DO) 

4.229.015,15 

 

4.229.015,15 

 

4.759.415,15 

 

5.289.815,15 

 

4.759.415,15 

 
Lucro Líquido (LL) 1.521.470,11 

 

2.353.118,27 

 

4.349.029,75 

 

4.710.402,58 

 

3.783.212,00 

 Investimento 
Imobilizado 4.556.505,77 4.556.505,77 

 

6.356.505,77 

6.356.505,77 

 

 

8.156.505,77 

 

6.356.505,77 

 
Estoque 

final 

900.225,51 

 

902.614,48 

 

1.350.338,27 

 

1.350.338,27 

6.356.505,77 

 

1.535.056,84 

 

1.350.338,27 

 
Total 5.456.731,28 

 

5.459.120,25 

 

7.706.844,04 

 

9.691.562,61 

 

7.706.844,04 

 
Retorno sobre o 

investimento (RSI) 

27,88% 

 

43,10% 

 

56,43% 

 

48,60% 

 

49,09% 

 

Fonte – Resultado do modelo 

 

 De acordo com os resultados encontrados, pode-se fazer uma associação com a lógica 

da Teoria das Restrições, por intermédio da otimização dos recursos com a resolução do 

modelo, e também, fazendo-se uso apenas da Teoria das Restrições, sem a otimização dos 

recursos mediante da programação linear.  

 A figura 22 visualiza a utilização da Teoria das Restrições com o uso da programação 

linear, obedecendo a uma sequência com relação à focalização das cinco etapas da Teoria das 

Restrições, seguindo primeiro através do cenário 1 (AÇÃO 1) (mix histórico), onde se 

identifica a restrição do sistema. No caso, foram  identificadas as extrusoras com o gargalo do 

sistema, e depois fez-se uso da programação linear no cenário 2 (AÇÃO 2). Neste faz-se, uma 

equivalência com relação às duas etapas seguintes do processo de focalização, etapa 2 

(Decidir como explorar a restrição do sistema) e a etapa 3 (Subordinar tudo a restrição do 

sistema). No cenário 3 (AÇÃO 3), fez-se a 4ª etapa do processo de focalização ( Elevar a 

restrição do sistema), contudo não se conseguiu quebrar a restrição do sistema, continuando 

com as extrusoras como gargalo, mas se fez a tentativa no cenário 4 (AÇÃO 4), com o 
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investimento em duas extrusoras, e consequentemente se, constata a quebra da restrição nesse 

cenário, correspondendo à 4ª etapa da processo de focalização (quebra da restrição, retorno à 

etapa 1). 

  Também na figura 22, observa-se a aplicação da Teoria das Restrições sem a 

otimização dos recursos mediante a programação linear. Observa-se que ocorre no cenário 1 

(AÇÃO 1) a primeira etapa do processo de focalização ( identificação da restrição do 

sistema). No cenário 5 (AÇÃO 5), observa-se concomitantemente, as etapas 2, 3, 4 e 5 do 

processo de focalização.  
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PL 
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COM      
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COM      
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Figura 21 - Teoria das Restrições com e sem programação linear 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com base nos resultados dos cenários, pode-se fazer algumas considerações. A tabela 

29 mostra a evolução do ganho das ações 2, 3 e 4. Constatará-se uma melhora no ganho com 

otimização do mix dos produtos, e também um aumento no indicador RSI, conforme se 

observa que na AÇÃO 2 de 43,10%, AÇÃO 3 de 56,43% e na AÇÃO 4 de 48,60%.  
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Tabela 26 -  Comparativo de indicadores de desempenho - com otimização da PL 

Descrição do Cenário Programação 

linear 

PL com 

investimento 

1 extrusora 

PL com 

investimento 

2 extrusora 

Número do Cenário 2 3 4 

Ganho 6.582.133,42 

 

9.108.444,90 

 

10.000.217,73 

 
Despesas Operacionais 

(DO) 

4.229.015,15 

 

4.759.415,15 

 

5.289.815,15 

 
Lucro Líquido (LL) 2.353.118,27 

 

4.349.029,75 

 

4.710.402,58 

 Investimento 
Imobilizado 4.556.505,77 

 

6.356.505,77 

6.356.505,77 

 

 

8.156.505,77 

 
Estoque 

final 

902.614,48 

 

1.350.338,27 

 

1.350.338,27 

6.356.505,77 

 

1.535.056,84 

 
Total 5.459.120,25 

 

7.706.844,04 

 

9.691.562,61 

 
Retorno sobre o 

investimento (RSI) 

43,10% 

 

56,43% 

 

48,60% 

 

Fonte – Resultado do modelo  

 

A tabela 30 mostra os resultados do ganho e do RSI quando não se utiliza o processo 

de otimização por programação linear. O ganho na AÇÃO 1 foi de R$ 5.750.485,26 , e na 

AÇÃO 5 aumentou para R$ 8.542.627,15. Com relação ao RSI, também há melhora, na 

AÇÃO 1 foi de 27,88% e passou para 49,09% na AÇÃO 5. 

 

Tabela 27 - Comparativo de indicadores de desempenho - sem otimização da PL 

Descrição do Cenário Mix histórico Mix 

histórico 

com 

investimento 

1 extrusora 

Número do Cenário 1 5 

Ganho 5.750.485,26 8.542.627,15 

 
Despesas Operacionais 

(DO) 

4.229.015,15 

 

4.759.415,15 

 
Lucro Líquido (LL) 1.521.470,11 

 

3.783.212,00 

 Investimento 
Imobilizado 4.556.505,77 6.356.505,77 

 
Estoque 

final 

900.225,51 

 

1.350.338,27 

 
Total 5.456.731,28 

 

7.706.844,04 

 
Retorno sobre o 

investimento (RSI) 

27,88% 

 

49,09% 

 

Fonte – Resultado do modelo 
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 Consoante a tabela 28, fez-se um comparativo da AÇÃO 5, sem otimização pela 

programação linear, com a AÇÃO 3, com otimização da programação linear. Observa-se que 

na AÇÃO 3 ,otimizado, houve uma variação positiva de 6,21% do ganho com relação à 

AÇÃO 5; e também melhora no lucro liquido e no RSI respectivamente, de 13,01% e 13,01%. 

Tabela 28 -  Comparativo de indicadores de desempenho - cenários 5 e 3 

Descrição do Cenário Mix histórico 

com 

investimento 

1 extrusora 

PL com 

investimento 

1 extrusora 

Variação 

cenário 5 

com relação 

ao cenário 3 

Número do Cenário 5 3 

Ganho 8.542.627,15 

 

9.108.444,90 

 

6,21% 

Despesas Operacionais 

(DO) 

4.759.415,15 

 

4.759.415,15 

 

0,00% 
Lucro Líquido (LL) 3.783.212,00 

 

4.349.029,75 

 

13,01% 

Investimento 
Imobilizado 6.356.505,77 

 

0,00% 0,00% 

Estoque 

final 

1.350.338,27 

 

0,00% 0,00% 

Total 7.706.844,04 

 

0,00% 0,00% 

Retorno sobre o 

investimento (RSI) 

49,09% 

 

56,43% 

 

13,01% 

Fonte – Resultado do modelo 

No processo de tomada de decisões, quando se faz uso de técnicas e ferramentas 

confiáveis, as quais proporcionam a criação de cenários, posicionam-se os responsáveis por 

esse processo como propensos a diminuir os riscos com relação às decisões realizadas. 

Mediante os cenários analisados, constata-se que, quando o cenário é realizado com a 

utilização da programação linear junto com a lógica da Teoria das Restrições, há melhora com 

relação tanto ao ganho, quanto ao RSI; contudo é preciso ponderar os riscos que há quando se 

faz opção por um cenário com mudança de mix de produto.  

O mercado possui um mix- histórico-padrão, e alterar esse para um mix otimizado 

pode provocar alterações quanto à demanda atingida, bem como dificuldades de venda dos 

produtos com relação aos preços praticados. 

 Os responsáveis pelas decisões deverão analisar, com cautela, o mix sugerido pela 

programação linear. 
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6 – CONCLUSÃO 

 Ante um ambiente competitivo no mercado de copos plásticos descartáveis, foram 

procedidas análises de ferramentas e teoria que possam proporcionar vantagens competitivas, 

com a simulação de cenários e, consequentemente, análises de indicadores que possam 

orientar e indicar as melhores opções com o objetivo de maximizar os resultados da empresa.  

Perante os cenários realizados, capítulo 5 (p. 81) deste estudo, e respondendo ao 

problema desta dissertação, o ganho, utilizando-se da lógica da Teoria das Restrições, é 

maximizado quando se faz uso da ferramenta da programação linear com emprego do recurso 

solver/Excel.  

A Teoria das Restrições, fundamentada em princípios, questiona a contabilidade 

tradicional e coloca-se como opção como vantagem competitiva na busca pelo melhor ganho. 

Essa teoria faz uso de um processo de focalização de cinco etapas no processo produtivo das 

empresas que permitem desenvolver uma visão da empresa como um sistema. 

 A programação linear é uma ferramenta que complementa a Teoria das Restrições no 

processo decisório, contudo aquela se limita a oferecer apenas um resultado otimizado, 

diferente dessa que, além de maximizar os resultados, auxilia os gestores com alternativas no 

processo decisório da empresa 

Para o objetivo 1, sugestão de um modelo, foi desenvolvido o modelo para a 

programação linear conforme secção 4.9 ( Definição do modelo para a programação linear). 

Usando as referências bibliográficas e estudos anteriores, propôs-se a definição das variáveis 

de decisões, função objetivo, restrições, equações e inequações. 

Com relação ao objetivo 2, o mix ótimo de produtos acabados foi calculado, através do 

modelo proposto, e demonstrado na AÇÃO 3. 

Para o objetivo 3, identificação das restrições de capacidade de produção frente à 

demanda, os resultados da aplicação da Teoria das Restrições sem o uso da programação 

linear, identificaram-se o gargalo do sistema produtivo na secção 5.1 ( Análise do mix 

histórico – AÇÃO 1), na tabela 11 (consumo em minutos no recurso), (p. 82) como sendo as 

Extrusoras, o qual consta 100% de utilização deste recurso. Este gargalo confirma a 

indicação, de forma empírica, do departamento de produção da empresa, de que eram as 

extrusoras. 
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Esse mesmo gargalo, das extrusoras, também, foi identificado quando se rodou o 

modelo da programação linear, na secção 5.2 ( Simulação da programação linear – AÇÃO 2), 

condensado na tabela 14 (p.84).   

Respondendo ao objetivo 4, simulação de cenários propondo alternativas, foram 

procedidas análises de cinco ações, com o objetivo de atestar a aplicação da Teoria das 

Restrições ora com o uso e ora sem o uso da programação linear como ferramenta de auxílio 

nas tomadas de decisões.  

Com a aplicação da Teoria das Restrições e fazendo uso da ferramenta da 

programação linear com uso do recurso SOLVER/Excel, fez-se análise das ações 2,3 e 4, 

correspondendo respectivamente aos secções 5.2(p. 83), 5.3 (p. 85)  e 5.4 (p. 87). 

Já com a aplicação apenas da Teoria das Restrições sem o uso da ferramenta da 

programação linear, fez-se analise das ações 1 e 5, correspondendo respectivamente, aos 

secções 5.1(p.81) e 5.5(p. 88) . 

Com referência ao objetivo geral consolidou-se os valores encontrados de todas as 

ações, resumidamente montados na secção 5.6 (p. 92), conforme tabela 28 (p. 95). Constatou-

se que, com a utilização da Teoria das Restrições junto com a ferramenta da programação 

linear, os ganhos da empresa e os indicadores mostraram-se mais significativos, tabela 29, ou 

seja, os resultados foram maximizados, comparados com a Teoria das Restrições sem o uso da 

programação linear conforme tabela 27 (p. 94). 

Na tabela 28 (p. 95), fez-se um comparativo da AÇÃO 5 ( mix histórico com 

investimento 1 extrusora) com a AÇÃO 3 ( PL com investimento 1 extrusora), correspondente 

respectivamente, sem uso e com uso do modelo. E, constata-se que com o uso do modelo da 

programação linear o ganho aumentou em 6,21%, que consequemente melhora o lucro líquido 

(LL) e o retorno sobre o investimento (RSI).   

Os tomadores de decisões deverão ter perspicácia frente aos resultados propostos pelo 

modelo, o qual conforme simulações maximizaram o ganho da empresa. Os usos dessas 

ferramentas, diante das indecisões, colocam as empresas em vantagem competitivas. Contudo 

é preciso a cada momento fazer comparativos dos resultados propostos com as decisões 

tomadas, avaliando e consolidando o modelo. 
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 Apesar do uso combinado da Teoria das Restrições com a ferramenta da programação 

linear demonstrar os melhores resultados, deve haver cautela dos gestores responsáveis pelo 

processo decisório com relação ao uso do modelo, porque há riscos relativos à alteração do 

mix histórico para mix otimizado.  

 O tema desta pesquisa não se esgota com este trabalho, sugerindo-se que se façam 

novos estudos no que concerne à definição de um portfólio ótimo de produtos. O trabalho 

realizado de comparação do mix histórico com cenários com uso da ferramenta da 

programação linear representaram apenas cenários. Com o objetivo de dar mais confiabilidade 

no estudo realizado, sugere-se que se façam projetos-pilotos dos cenários analisados, sem, 

contudo, comprometer os negócios tanto da empresa pesquisa, como de outras. 
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APÊNDICE A 

Diretoria da empresa 

1) A empresa utiliza alguma teoria ou ferramenta como vantagem competitiva? 

2) A empresa tem conhecimento da existência da Teoria das Restrições? 

3) Como a empresa decide diante de limitações de recursos? 

4) Há simuladores de cenários para tomadas de decisões? 

Departamento de produção (Gerente e Coordenadores) 

5) A empresa possui algum sistema de planejamento e controle da produção? 

6) A empresa possui, no momento, algum recurso que limita a produção? 

7) A empresa tem conhecimento da existência da Teoria das Restrições? 

8) Como a empresa decide diante de limitações de recursos? 

Departamento de Vendas (Gerente de vendas) 

9) A empresa possui deficiência na produção dos produtos acabados que tem como 

conseqüência a falta do produto no estoque? 

10) A empresa tem conhecimento da existência da Teoria das Restrições? 

11) Como o cliente decide com relação ao mix de produtos da empresa? 

12) Qual seria o impacto na venda, diante de um novo de mix de produto, diferente do mix 

de venda histórico atual, predeterminado pela direção da empresa? 

Controladoria 

13) Qual o sistema de custos utilizando pela empresa? 

14) Quais os indicadores de desempenho utilizados pela empresa? 

15) A empresa tem conhecimento da existência da Teoria das Restrições? 
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APÊNDICE B 

MODELO

GT= 2,62 QA1 + 2,42 QA2 + 2,32 QA3 + 2,71 QA4 + 2,20 QA5 + 2,32 QA6 + 2,71 QA7 + 2,57 QA8 + 3,26 QA9 + 3,93 QA10 + 

3,63 QA11 + 6,99 QA12 +6,26 QA13 + 3,56 QA14 + 1,78 QA15 + 4,35 QA16 + 5,21 QA17 + 5,01 QA18 + 4,67 QA19 + 4,37 QA20 + 6,82 QA21 + 7,16 QA22  

Restrições

1 Restrição na Estrusora 1 – 0,4050 QA1+ 0,3709 QA2 + 0,3741 QA3 + 0,3823 QA4 + 0,3681 QA5 + 0,3741 QA6 + 0,3823 QA7 + 0,3506 QA8+ 0,3490 QA9 + 0,3359 QA10 +

 0,3539 QA11 + 0,3660 QA12 + 0,3510 QA13 + 0,3510 QA14+ 0,4290 QA15 + 0,3737 QA16 + 0,4547 QA17 + 0,3936 QA18 + 0,4940 QA19 + 0,3859 QA20 + 0,3707 QA21 + 0,4385 QA22 ≤ 609 x 60

2 Restrição na Estrusora 2 – 0,4399 QA1+ 0,4027 QA2 + 0,4063 QA3 + 0,4152 QA4 + 0,3997 QA5 + 0,4063 QA6 + 0,4152 QA7 + 03807 QA8+ 0,3790 QA9 + 0,3648 QA10 +

 0,3844 QA11 + 0,3975 QA12 + 0,3812 QA13 + 0,3812 QA14+ 0,4659 QA15 + 0,3737 QA16 + 0,4547 QA17 + 0,3936 QA18 + 0,4940 QA19 + 0,3859 QA20 + 0,3707 QA21 + 0,4385 QA22 ≤ 609 x 60

3 Restrição na TF 1 – 1,01 QA1 + 0,58 QA6 + 0,53 QA7 + 0,50 QA8 + 0,43 QA9 + 1,21 QA13 ≤ 609 x 60

4 Restrição na TF 2 – 1,01 QA1 + 0,58 QA6 + 0,53 QA7 + 0,50 QA8 + 0,43 QA9 + 1,21 QA13 ≤ 609 x 60

5 Restrição na TF 3 - 1,01 QA1 + 0,58 QA6 + 0,53 QA7 + 0,50 QA8 + 0,43 QA9 + 1,21 QA13 ≤ 609 x 60

6 Restrição na TF 4 – 0,76 QA5+0,64 QA12+1,21 QA13+ 0,91 QA14 + 0,73 QA15 + 1,30 QA21 + 1,46 QA22 ≤ 609 x 60

7 Restrição na TF 5 – 0,68 QA2 + 0,56 QA3 + 0,51 QA4 + 0,33 QA10 + 0,29 QA11 ≤ 609 x 60

8 Restrição na VF 1 -2,08 QA16 + 2,22 QA20  ≤ 609 x 60

9 Restrição na VF 2- 2,08 QA16 + 2,28 QA17 + 2,21 QA18 + 3,02 QA19 + 2,22 QA20≤ 609 x 60

10 Restrição na VF 3- 2,08 QA16 + 2,28 QA17 + 2,21 QA18 + 3,02 QA19 + 2,22 QA20≤ 609 x 60

11 Restrição na VF 4- 2,08 QA16 + 2,22 QA20  ≤ 609 x 60

12 Restrição na VF 5- 2,28 QA17 + 3,02 QA19 ≤ 609 x 60

13 Restrição no  M 1- 1,01 QA1 ≤ 609 x 60

14 Restrição no  M 2- 0,68 QA2 +0,56 QA3 + 0,51 QA4  ≤ 609 x 60

15 Restrição no  M 3- 0,76 QA5 +0,29 QA12  ≤ 609 x 60

16 Restrição no  M 4- 0,58 QA6 + 0,53 QA7 ≤ 609 x 60 x 2

17 Restrição no  M 5- 0,50 QA8 + 0,43 QA9 ≤ 609 x 60

18 Restrição no  M 6- 0,33 QA10 + 0,29 QA11  ≤ 609 x 60

19 Restrição no  M 7- 1,21 QA13 + 0,91 QA14 + 0,73 QA15  ≤ 609 x 60

20 Restrição no  M 8- 2,08 QA16  ≤ 609 x 60

21 Restrição no  M 9 – 2,28 QA17  ≤ 609 x 60

22 Restrição no  M 10- 2,21 QA18  ≤ 609 x 60

23 Restrição no  M 11- 3,02 QA19  ≤ 609 x 60

24 Restrição no  M 12- 2,22 QA20  ≤ 609 x 60 x 2

25 Restrição no  M 13- 1,30 QA21  ≤ 609 x 60 

26 Restrição no  M 14- 1,46 QA22  ≤ 609 x 60

27 Restrição Demanda - 12.119 ≥ QA1≥  5.453

28 Restrição Demanda - 10.210 ≥ QA2≥ 4.595

29 Restrição Demanda - 4.794 ≥ QA3≥ 2.157

30 Restrição Demanda - 1.514 ≥ QA4 ≥ 681

31 Restrição Demanda - 14.688 ≥ QA5≥ 6.609

32 Restrição Demanda - 93.559 ≥ QA6≥ 42.101

33 Restrição Demanda - 28.952 ≥ QA7 ≥13.029

34 Restrição Demanda - 12.996 ≥ QA8 ≥ 5.848

35 Restrição Demanda - 11.892 ≥ QA9 ≥ 5.351

36 Restrição Demanda - 3.309 ≥ QA10 ≥ 1.489

37 Restrição Demanda - 465 ≥ QA11 ≥ 209

38 Restrição Demanda - 2.421 ≥ QA12≥ 1.090

39 Restrição Demanda - 284 ≥ QA13 ≥ 128

40 Restrição Demanda - 355 ≥ QA14 ≥ 160

41 Restrição Demanda - 474 ≥ QA15 ≥ 213

42 Restrição Demanda - 11.163 ≥ QA16 ≥ 5.023

43 Restrição Demanda - 6.061 ≥ QA17 ≥ 2.727

44 Restrição Demanda - 8.135 ≥ QA18 ≥ 3.661

45 Restrição Demanda - 8.833 ≥ QA19 ≥ 3.975

46 Restrição Demanda - 22.731 ≥ QA20 ≥ 10.229

47 Restrição Demanda - 194 ≥ QA21 ≥ 87

48 Restrição Demanda - 635 ≥ QA22 ≥ 286  
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ANEXO A 

 

 

  

Iniciar Excel 

Especificar na caixa de diálogo do Solver: 
1.Célula a ser otimizada 
2.Células variáveis 
3.Restrições 
 

Salvar sua pasta de trabalho 

Construir ou restaurar      

seu modelo de otimização 

Modificar o modelo 

Escolher “Solver” no menu “Ferramentas” 

Em opções, clicar “Presumir 

modelo linear” e clicar em “OK” 

Clicar em “Resolver” para iniciar a otimização 

Examinar novamente a 

mensagem de término do Solver 

O Solver  

encontrou a 

solução ótima? 

Quer mudar o 

modelo e resolver 

a otimização? 

Clicar em “Manter solução do 

Solver” e clique em “OK” 

Salvar modelo final 

e sair do excel 

Não 

Sim 

 

Figura 22 - Fluxograma do Solver 

Fonte: Morre e Weatherford (2005, p.105) 

 


