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APLICAÇÃO DA TEORIA DAS RESTRIÇÕES EM UMA 
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DE ROUPAS 
 
RESUMO 

Este artigo apresenta uma análise da aplicação dos conceitos da Teoria das Restrições 

(TOC) em uma indústria de confecção de roupas situada na cidade de Fortaleza (CE), a 

qual foi iniciada em maio de 2011 e finalizada em dezembro de 2015. A aplicação da 

teoria objetiva tornar a empresa mais rápida, produtiva e reduzir seus custos, para fazê-la, 

comercialmente, mais competitiva no mercado da moda brasileira. O trabalho adota o 

estudo de caso como abordagem metodológica, cujas evidências foram coletadas por 

meio da análise de documentos internos da empresa, visando ter-se informações 

suficientes para a aplicação da TOC. Inicialmente foi analisado todo o fluxo produtivo, 

desde a criação do produto até a sua expedição. O conceito aplicado em diversas áreas 

cooperou para: elevar a produção e o índice de utilização da empresa; reduzir o estoque 

em processo e o tempo total para concluir uma ordem de produção; elevar o percentual 

médio de taxa de atendimento de pedidos de 82% em 2011 para 95% em 2015. Com 

esses resultados, conclui-se que o investimento em novos modelos de gestão da 

produção é uma saída eficaz para melhoramento do clima organizacional e processos de 

fabricação, reduzindo o tempo de resposta na fabricação e entrega dos produtos, redução 

de custos de produção e maximizando os ganhos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Teoria das Restrições, TOC, Restrição, Gargalo, Pulmão, 
Confecção. 
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INTRODUÇÃO 
 

O cenário do setor têxtil em 2013 foi difícil porque enfrentou um déficit 

recorde na balança comercial pela oitava vez consecutiva. A produção oscilou em pontos 

positivos e negativos durante esse ano. Nos segmentos de matérias-primas e produção 

de vestuário chegou em índices negativos de -1,82% e -2,43% respectivamente. Um dos 

agravantes para a queda da produção foi a pressão da importação asiática e do volume 

excessivo da carga tributária (ABIT, 2014). 

Neste ano, além da pressão dos importados asiáticos e da pesada carga 

tributária, o setor, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 

(ABIT), enfrentará outras variáveis internas que dificultam o aumento da produção e dos 

investimentos, porque diminuem a confiança do empresário. Estão nessa lista os gastos 

públicos que ainda crescem acima do PIB, foco inflacionário resistente, juros crescendo 

novamente, varejo perdendo fôlego, crescimento pífio da indústria de transformação, 

dentre outros (ABIT, 2014). 

Em busca de uma saída para a crise, foi necessário que algumas medidas 

fossem tomadas por parte do setor têxtil. Uma das soluções que pode ser considerada é 

da Teoria das Restrições, a qual auxilia as empresas na redução de seus custos 

aumentando a capacidade dos gargalos de produção, reduzindo o capital investido e 

melhorando o desempenho de entrega de pedidos, proporcionando aos clientes um 

menor tempo para entrega de produto em um custo competitivo com o mercado asiático.  

Por esse motivo, a empresa foco deste estudo buscou por meio da pesquisa 

aplicada apoiada na Teoria das Restrições (TOC), como uma das alternativas para a 

saída da crise, a compensação do custo, a redução de estoques, a redução no tempo de 

processamento do produto e o aumento da produtividade de suas fábricas. Diante desse 

contexto tomou-se por base o seguinte questionamento: qual o impacto da aplicação da 

Teoria das Restrições no ambiente de uma indústria de confecções? 

O objetivo da pesquisa foi mostrar os efeitos da Teoria das Restrições (TOC) 

aplicada ao processo produtivo de uma indústria de confecções. Como objetivos 

específicos, estão: Identificar se a aplicação da TOC representa compensação na 

redução de custos da indústria; verificar os resultados de redução de estoque com a 

aplicação dos conceitos da TOC; comprovar a redução do tempo de processamento do 

produto; e investigar o efetivo aumento da produtividade. 

Justifica-se a realização desta pesquisa, através da contribuição desta teoria 

como gestão empresarial, quanto ao planejamento e forma de apropriação dos custos e 

também para fomentar a discussão do tema e a aplicação da TOC na indústria de confecção 

de roupas, tendo em vista, a importância e a crescente expansão deste setor, e por grande 

parte da bibliografia consultada fazer referência à aplicação da TOC na indústria. 
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O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a 

coleta dos dados, foram utilizados documentos internos da empresa objeto de análise. 

Para cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial teórico, 

seguido pelos procedimentos metodológicos adotados, resultados empíricos e, 

finalmente, suas conclusões. 

 
2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Conceitos e aplicações da Teoria das Restrições (TOC) 
 

Segundo Cox e Spencer (2002), a Teoria das Restrições é uma filosofia da 

administração da produção com foco em três metodologias: tambor, pulmão e corda 

(TPC).  A área de logística adota a metodologia do tipo tambor-pulmão-corda e o 

gerenciamento de pulmão. Essa estratégia metodológica é aplicada ao processo de 

programação e controle da produção e tem apoio de cinco passos de focalização. Esses 

passos permitem sincronizar a produção por meio do balanceamento do fluxo produtivo e 

não da capacidade individual de cada recurso, gerando assim, uma sinergia à atividade. 

O Gerenciamento de Pulmão e as metodologias do Tambor-Pulmão-Corda 

aplicadas à Programação e Controle da Produção que segue os passos de focalização, 

permite sincronizar a produção, por meio do balanceamento do fluxo produtivo e não da 

capacidade individual de cada recurso. Segundo Gardiner (1993), o TPC é quem reduz a 

complexidade da programação, focando somente nos recursos críticos, antes dos demais. 

Desta forma, exige uma programação somente nos pontos de liberação dos materiais, 

restrições, pontos de montagem, e pontos divergentes. 

O tambor é o recurso que determina o ritmo da produção. A batida do 

tambor define o passo para todos os outros recursos. É o ritmo do tambor que determina 

a velocidade com que os produtos entram na expedição, assim como, a velocidade com 

que as matérias-primas são liberadas (COX e SPENCER, 2002). 

O pulmão antecipa a chegada de trabalho no Tambor (Restrição) de forma a 

proteger sua capacidade produtiva. O objetivo é garantir que a restrição não pare por 

eventuais interrupções em operações anteriores, com risco de atrasos na entrega de 

produtos (COX; SPENCER, 2002). 

A corda é uma entidade lógica que liga as operações de liberação de 

matérias-primas. As cordas, dentro do processo, assumem papel de fundamental 

importância, já que são elas que estabelecem a aplicação da quantidade mínima de 

matéria-prima para que haja proteção no gargalo e mantenha o fluxo do processo 

produtivo (COX; SPENCER, 2002). 
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2.2 Processo de focalização das cinco etapas e o sistema de medidas de 

desempenho 

 

O processo de focalização é dividido em cinco etapas que são as seguintes: 

identificação da restrição; decisão de como explorar a restrição; subordinação de sistema 

à restrição; elevação da restrição; e retorno à primeira etapa. 

Para GOLDRATT (1992), restrição é qualquer fenômeno que possa vir a 

impedir que uma organização alcance a sua meta. 

Para TUBINO (1999), “todo sistema produtivo possui algum recurso que 

limita sua capacidade de produção, chamado de “gargalo”. Gargalo é um ponto do 

sistema produtivo (máquina, transporte, espaço, homem, demanda, etc.) que limita o fluxo 

de itens do sistema”. 

A identificação da restrição é a primeira etapa e pode ser feita observando 

onde se acumulam os materiais em processo. Seja qual for o sistema, a identificação do 

“elo mais fraco da corrente” é a única maneira de compreender as limitações do fluxo do 

sistema, e este elo apresenta a menor capacidade, por isso tende a acumular mais 

material antes dele. Identificando a restrição, ou seja, de onde se extrai a produção de 

todo o sistema, pode-se iniciar as próximas etapas (COX; SPENCER, 2002). 

A segunda etapa é a decisão de como explorar a restrição, e consiste em 

elaborar uma estratégia de se tirar o máximo da capacidade da restrição, passando a 

aproveitar todo o tempo disponível do recurso. Reduzir ou eliminar o desperdício de 

tempo é uma condição imprescindível para explorar a restrição. Isso é feito evitando que o 

recurso restritivo trabalhe em produtos defeituosos e com a criação de um pulmão que 

protegerá o abastecimento da restrição. Segundo Spencer e Cox (1995), “o 

gerenciamento de pulmões consiste no monitoramento dos componentes do pulmão para 

predizer o seu potencial de escassez e disparar ações preventivas para abastecer as 

operações”. 

Após a aplicação das etapas anteriores, chega a vez de subordinar o 

sistema à restrição, e nesta etapa é definido o que fazer com os demais recursos 

envolvidos no sistema. “Esta é uma tarefa difícil de ser implementada. É nesta etapa que 

a maioria dos gerentes perde a coragem” (COX; SPENCER, 2002, p. 73). Esta fase 
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requer habilidade para convencer que a restrição é onde tira-se a produção do sistema e 

que os demais recursos devem trabalhar no ritmo desta, engajados em evitar que ela 

pare. Desta forma, “qualquer decisão relativa a recursos não restrição precisa ser 

respondida à luz de como a ação irá envolver ou causar impacto na restrição” (NOREEN, 

SMITH; MACKEY  1996, p. 46). 

A etapa de elevação da restrição consiste em aumentar sua capacidade e 

consequentemente de todo o sistema. Esta fase só deve ser iniciada quando houver a 

certeza de que a etapa anterior está concluída e que ainda assim o sistema não esteja 

produzindo o suficiente, pois envolve utilização de investimentos em materiais e 

contratação de pessoal, ou seja, a elevação dos custos fixos da organização. Nessa 

etapa, portanto, deve-se buscar elevar a capacidade da restrição e, desta forma, elevar a 

capacidade de todo o fluxo do sistema, pois segundo Guerreiro e Reinaldo(1996: p. 1-10) 

“uma hora perdida no gargalo é uma hora perdida no sistema inteiro”. 

Na prática, essa etapa de elevação pode ser implementada por meio da 

compra de mais maquinário, contratação de mais trabalhadores e disponibilização de 

mais tempo ao recurso restritivo. Considerando que a restrição limita o fluxo de trabalho 

no sistema e consequentemente, o ganho da organização, cada aumento da capacidade 

da restrição será correspondido com o aumento do desempenho global da organização 

até que chegue o momento de passar à próxima etapa. 

Se a capacidade da restrição for aumentada constantemente, chegará o 

momento em que sua capacidade será maior que a de outro recurso outrora chamado de 

não restritivo. A partir de então, o que era a restrição passa a ser um recurso não 

restritivo. Neste momento, é preciso retornar à primeira etapa, ou seja, identificar a nova 

restrição do sistema para iniciar novamente o Processo de Focalização de Cinco Etapas, 

de modo a manter o melhoramento contínuo do sistema. Diante desta abordagem, Davis 

(2001) cita que a metodologia de focalização em cinco etapas corresponde a um conceito 

que reconhece que a melhoria da qualidade é uma jornada sem fim e que há a 

necessidade de continuar buscando novas abordagens visando à melhoria da qualidade.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
A teoria da TOC, por sua praticidade e grande poder de abrangência 

aplicativa, pode ser vista com bons olhos nos mais diversos campos, sendo assim 

aplicada em grande escala em vários segmentos como: manufatura; logística e 

distribuição; cadeia de suprimentos; gerenciamento de projetos; marketing e vendas; 

contabilidade; prestação de serviços; tecnologia da informação; engenharia de software; 

saúde; educação; vida pessoal. 

Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, que, conforme Yin (2001), é um estudo de caráter empírico que investiga 

um fenômeno atual no contexto da vida real, geralmente considerando que as fronteiras 

entre o fenômeno e o contexto onde se insere não são claramente definidas. 

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu devido à importância e à 

crescente expansão do setor de confecção de roupas, bem como devido a mesma ter 

percebido na Teoria das Restrições (TOC), uma alternativa para a saída da crise, a 

compensação do custo, a redução de estoques, a redução no tempo de processamento 

do produto e o aumento da produtividade de suas fábricas, tendo assim um cenário 

propício para o desenvolvimento de um estudo de caso com aplicação de ferramentas 

estruturadas, nesse caso, a TOC.  

Para a coleta dos dados, foram utilizados documentos internos da empresa 

objeto de análise, sendo esses mais detalhados a seguir. Os dados, predominantemente 

de caráter qualitativo, foram interpretados, buscando divergência e convergência, 

confrontando a teoria vigente com as informações práticas coletadas na empresa, através 

do qual o caso foi construído, conforme relatado a seguir.   

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 A empresa objeto de análise 

 

Neste estudo de caso será descrita a empresa, definindo-se os processos e 

a explicação do problema, bem como também haverá a aplicação das ferramentas da 

Teoria das Restrições, afim de encontrar uma solução para este. 

O Ambiente produtivo da empresa possui o seguinte fluxograma: Plano 

Mestre de Produção, Modelagem, Corte, Pré-costura, Costura, Lavanderia, Acabamento e 

Embalagem, conforme pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1- O ambiente produtivo. 

 
Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 

 

 

Cada um dos setores apresentados na Figura 1 tem as seguintes funções: 

P.C.P.: é responsável pela liberação de ordens de produção a partir das análises 

realizadas pelo Analista de PCP. Realizado o planejamento mestre da produção, a 

liberação acontece respeitando as datas de entrega de cada produto e a capacidade 

medida em peças/dia por cada fábrica; 

Modelagem: revisa todos os desenhos de partes de peça com suas medidas, observando 

tolerância e a composição do tecido utilizado, e também realiza os encaixes das partes da 

peça no tecido, garantindo economia de tecido e o menor número de tonalidades.  

Corte: é responsável pelo corte do tecido, de acordo com o risco gerado pela 

modelagem. O tecido é enfestado, ou seja, é esticado sobre uma mesa e novamente, 

acima do tecido esticado, novamente estica-se outro tecido, até que forme uma pilha de 

folhas de tecido igual a uma resma de folhas de papel ofício. Logo após, em cima da 

pilha, é colocado uma folha de papel madeira que possui o desenho de todas as partes da 

peça de roupa, o qual o cortador utilizará como sua orientação para o corte. 

Pré-costura: este setor é responsável pela preparação das partes de peça, facilitando o 

trabalho do setor de montagem. Este setor inicia as operações de costura, as quais são 

isoladas por serem atividades com altas capacidades, o qual poderá abastecer a mais de 

uma célula de montagem. É formado por células de produção que são especializadas em 

uma ou mais partes de peça. 

Costura: este setor é formado por várias células de produção responsáveis pela 

montagem de toda a peça. Todas as partes de peça que foram preparadas pela pré-

costura serão unidas até gerar uma peça de roupa. Cada produto liberado será 

programado para uma unidade produtiva de montagem, ou seja, as células produzem 

diferentes produtos simultaneamente. 
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Lavanderia: é responsável pela lavagem de todas as peças produzidas pela costura.  

A lavanderia possui sempre uma mesma lavagem, a qual chama-se “desengomar” na 

intenção de retirar a goma de conservação da peça montada, sendo isso necessário 

devido à utilização desta goma pelo fornecedor de tecido. Logo após, são realizadas 

lavagens que são chamadas de customização, que variam desde amaciados a lavagens 

que adicionam um diferencial à peça, como desgastes, rasgados, envelhecimento da 

peça, efeitos realizados pelo laser e etc. 

Acabamento: após passar pelo setor de lavanderia, tem-se o de acabamento que realiza 

as operações finais em cada peça. Este setor realiza a adição do botão, do rebite e entre 

outros materiais metálicos exigidos pelos estilistas, também é responsável por passar as 

peças e acrescentar os informativos da marca do produto. 

Embalagem: empacota todas as peças e encaminha-as para a expedição.  

O empacotamento utiliza um sistema chamado pack, no qual cada caixa possui uma 

quantidade certa de peças por tamanho, que será distribuída para cada Centro de 

Distribuição localizados nas cidades de Manaus, Natal e São Paulo. Cada Centro de 

Distribuição possui certa grade de quantidades de peça por tamanho, que são definidas 

pelo cliente. Exemplificando: um produto possui os tamanhos 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48, 

como é o caso de peças como calças, saias e shorts, e são pedidas 3.000 peças deste 

mesmo produto que serão distribuídas entre os três centros de distribuição, os quais 

atendem as quantidades diferentes solicitadas por cada loja. 

 

4.2 Situação encontrada 

 

A empresa que foi estudada, estava em fase de mudança devido à exigência 

de mercado em relação à área têxtil e de confecção, sendo necessário atender a moda 

cada vez mais rápido, ou seja, os tempos entre a criação e a disponibilidade para a venda 

deveriam ser cada vez menores.  

Em busca de uma saída foi necessário que algumas medidas fossem 

tomadas por parte da mesma. Uma das soluções que foi considerada é da Teoria das 

Restrições, a qual auxilia as empresas na redução de seus custos aumentando a 

capacidade dos gargalos de produção, reduzindo o capital investido e melhorando o 

desempenho de entrega de pedidos, proporcionando aos clientes um menor tempo para 

entrega de produto em um custo competitivo. 
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Como a melhoria ocorre em favor da redução do tempo de processo, serão 

avaliados alguns indicadores. O primeiro deles é o estoque em processo (WIP – work in 

process), que no período de 2011 (último período avaliado antes da implantação das 

ferramentas da Teoria das Restrições) chegava a 24 dias. O tempo previsto pela 

Engenharia do Produto para a produção da mesma quantidade de peças, constatou que 

este valor não chegaria nem a 16 dias. Outro indicador que pode mostrar a oportunidade 

de melhoria do processo produtivo é o da utilização da capacidade, sendo este calculado 

utilizando o tempo total para a produção, dividido pelo tempo disponível de mão de obra 

da área avaliada. No mesmo período (2011), a empresa tinha uma média de 49% nesse 

indicador, ou seja, 51% da capacidade disponível era desperdiçada. 

O desperdício do tempo operacional pode ser identificado em vários fatores. 

Um deles era a priorização dos produtos, pois a decisão de que produtos deveriam ser 

produzidos era delegada apenas pela afinidade dos setores com os produtos, em outras 

palavras, se um produto trazia alguma queda de produtividade devido a sua complexidade, 

o mesmo era produzido apenas quando não havia mais o que ser programado ou quando 

já estava com a sua entrega em atraso. Este tipo de prática gerava: 

- Demora na entrega dos produtos;  

- Tempo operacional dedicado para organização e identificação dos lotes de 

produtos que ficaram em atraso, para que o setor não se perda no meio de tantos lotes, 

sendo que o tempo deveria ser utilizado para a montagem de novos produtos; 

- Tempos de setup entre máquinas eram elevados, uma vez que eram 

necessários retornar aos produtos em atraso quando ocorriam reclamações dos clientes.  

O indicador de desempenho da fábrica incentivava este tipo de prática, pois 

era medido pela sua eficiência (somatório de peças de roupas produzidas dividido pela 

meta em peças), não havendo benefício nenhum em atender as taxas de entrega e sim a 

quantidade de volume produzido.  

Outro fator que gerava o desperdício de tempo era o abastecimento entre 

setores. Este acontecia de forma empurrada. Os setores de maior capacidade enviavam 

suas produções para os setores de menor capacidade, para que os mesmos tentassem 

absorver tudo. Isto gerava estoques intermediários imensos, não só entre setores, mas 

também entre operações. Nas células de produção existiam muitos colaboradores com 

poucas habilidades, pois os grandes estoques os mantinham sempre abastecidos, sem 

oportunidade de aprender novas operações e consequentemente não realizando funções 

onde realmente estava precisando. Exemplos práticos eram vistos em operações que 

tinham capacidade de realizar 1.200 unidades produtivas, em um setor com metas de 600 



Alex Xavier Pinheiro, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 10 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

unidades produtivas, sendo que o lógico seria manter esta operação ativa em intervalos 

de tempo, mas na prática, a operação realizava o máximo de sua capacidade.  

O último fator que contribuía para o aumento do estoque em processo era a 

liberação de novas ordens de produção para a fábrica. O setor PCP (Planejamento e 

Controle da Produção) possuía uma meta de 17.000 peças por dia, independente se a 

fábrica produziu ou não aquela quantidade. Ao avaliar esta situação, percebe-se que não 

só entre operações ou setores, mas até antes do processo de produção realmente iniciar, 

já existiam acúmulos de produtos parados.  

 

4.3 Mudanças de Layout 
  

Ao iniciar o processo no setor de costura, foi visto que o layout não estava 

adequado, resultando em operações fora de sequência, fazendo com que as costureiras 

tivessem que se levantar dos seus postos de trabalho para pegar novos atados ou deixar 

para as próximas operações, gerando assim perdas quanto à produtividade, demoras 

para completar os processos e um fluxo que estava totalmente inapropriado para um 

determinado tipo de produto, conforme apresentado na Figura 2. 

 

Foram então implantadas diversas mudanças nos layouts dos setores de 

costura, que passaram a ser adaptáveis a cada tipo de produto a ser produzido, de 

acordo com o fluxo de seu processo, buscando assim uma velocidade maior da produção, 

garantindo mais espaço disponível na fábrica. 

 

Figura 2- Layout Anterior. 

 
Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 
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Para facilitar nas constantes mudanças de layout que passariam a 

acontecer, foram feitas algumas modificações nas mesas das máquinas, onde foram 

instalados rodízios e tomadas elétricas de engate rápido para facilitar o processo, visando 

assim uma menor perda na produção. 

No início, foram diagnosticadas algumas reclamações por parte das 

costureiras, que não estavam adaptadas ao processo com um fluxo de acordo com o 

roteiro do produto, sendo necessário quebrar esta resistência para possibilitar a efetiva 

operacionalização do novo fluxo. 

Com a modificação adotada gerou-se maior facilidade para os operadores, 

pois através da adequação do fluxo é possível que eles saibam a sequência correta do 

processo, diminuindo assim o tempo de deslocamento entre eles, e colaborando para a 

execução do “one piece flow”, onde após cada operação da peça feita o operador pode 

passar para a próxima, sem precisar esperar completar o atado. O novo layout é 

representado na Figura 3. 

O novo layout das células de produção possibilitou um fluxo mais claro, 

aumento de ritmo operacional, e redução na fadiga, já que os operadores não saem de 

seus postos para levar serviço para a próxima operação. 

 

Figura 3- Layout Atual. 

 
Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 
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4.4 Cinco passos de Focalização 
 

 

A primeira etapa no método é o encontro do gargalo (restrição), o qual é 

possível encontrar da seguinte forma:  

1 - Observação dentro dos setores, extraindo dos colaboradores alguns 

dados; 

2 - Levantamento do tempo operacional de cada setor para a realização de 

um produto, aquele que possuir o tempo operacional mais elevado, provavelmente seria o 

gargalo; 

3 - Histórico de produção dos setores, avaliando aonde existe a menor 

média de produção entre eles. 

 

Avaliando a empresa em estudo, observa-se que os setores possuíam 

capacidades (metas) individuais baseadas em seu histórico. 

Através da Gráfico 1 percebe-se que a menor capacidade se encontra no 

setor de Costura, logo conclui-se que esse setor seria o gargalo. Ao ser avaliado o tempo 

operacional, verifica-se que o tempo de processamento no setor de Costura ultrapassava 

os 20 minutos, enquanto nos demais setores não chegava a 5 minutos, novamente o 

setor de Costura se tornaria gargalo. 

 

Gráfico 1 - Capacidade. 

 
Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 
 

Com o setor de Costura sendo o gargalo e possuindo uma capacidade de 

produzir 17.000 peças/dia, é possível afirmar que a fábrica possui capacidade produtiva 

de 17.000 peças/dia, afinal a restrição da linha de produção limita o sistema inteiro.  
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Para a segunda etapa do processo, deve-se explorar a restrição encontrada, 

ou seja, encontrar meios que possibilitem fazer com que este setor utilize sua capacidade 

máxima. O setor de Costura é formado de várias células de produção, cada uma delas 

possui uma encarregada e um número de colaboradores como costureiras e auxiliares de 

produção. As células de costura são independentes umas das outras e seu processo 

inicia-se das partes de peças recebidas pela Pré-costura e pelo Corte, finalizando após a 

montagem destas peças. 

No processo de montagem, podem-se perceber algumas irregularidades: 

1 - Para poderem iniciar suas atividades, precisavam receber a informação 

de que produtos iriam produzir e realizar todo o processo de requisição de materiais, 

como linhas e etiquetas, além da cobrança e gestão destes materiais. Para o tecido 

cortado, alguns colaboradores da célula precisavam se deslocar para os setores de 

preparação e corte, recolher suas peças cortadas e preparadas correspondentes ao 

produto programado e transportá-las às suas células de produção. Outros materiais 

necessários, como modelagens de algumas partes de peça, ainda deveriam ser 

requisitados pelas próprias células, para finalmente realizar o processo de montagem da 

peça. Até esse momento, a montagem ainda não foi iniciada; 

2- Ao iniciar a montagem, os lotes de transferência entre operações 

aconteciam através de 15 a 20 peças. Este lote é chamado de “atado” e não era desfeito 

pelo motivo de não gerar tonalidades entre as partes de peça. Com esta prática, cada 

operação gerava entre 15 a 20 vezes mais do tempo operacional. 

3- Cada operadora realiza sua operação interruptamente, sendo aquela 

especializada apenas em uma única operação, e não havia polivalência. 

Identificadas as irregularidades, podem-se classificar os problemas e suas 

soluções, conforme apresentadas no Quadro 1. 

 
Quadro 1- Problemas e Soluções da Empresa. 

Problema Descrição Solução 

Gestão da Célula 

Gera um Lead time maior do que 
deveria, por conta dos lotes de 
transferência e má utilização da mão 
de obra, pela não distribuição de 
capacidades, pois cada operação 
possui seu tempo e com certeza 
haverão operações ociosas 

Treinamento do setor em companhia da 
encarregada para repassar a importância 
da gestão do gargalo pela aplicação do 
tambor, pulmão e corda, aproveitando os 
tempos ociosos das operações mais 
rápidas na operação mais lenta (gargalo), 
e mostrando que reduzindo os lotes de 
transferência possibilitava um melhor 
aproveitamento das operações 

Despreocupação dos 
Setores 

Fornecedores 

Desperdício de tempo, gerado pela 
procura de material para trabalhar, 
realizado pelas células de produção, 
sem apoio dos setores que 
dependiam 

Criação de um setor chamado alfândega, 
que centralizasse todos os itens 
necessários para início da produção das 
células de costura, após ser realizada a 
sua entrega 

Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 
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Após a aplicação das soluções encontradas, foi constatado um aumento na 

utilização das células de costura, consequentemente um aumento na produção. O setor 

Alfândega foi adicionado ao fluxo de produção da fábrica, centralizando todos os itens 

necessários para o início do processo de montagem da peça e entregando-os no setor de 

costura, evitando que os colaboradores da célula se ausentassem, aproveitando seus 

tempos para a realização da montagem de peças. Seguem, na Figura 5, o novo fluxo 

gerado e, no Gráfico 2, a evolução do indicador de utilização da capacidade, com sua 

variação por ano. 

 
Figura 5- Novo Fluxo. 

 
Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 
 

No momento em que é localizada a restrição e são encontrados meios de 

explorá-la, passa-se para a terceira etapa que se trata da subordinação de todas as 

outras atividades à restrição, logo todos os demais setores que estão antes da restrição 

devem trabalhar para manter o gargalo sempre operando e os setores que estão após a 

restrição processando tudo o que sai da mesma, utilizando de suas capacidades ociosas. 
 

Gráfico 2- Utilização anual da capacidade. 

 

Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 
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Apesar das capacidades ociosas presentes nos setores não gargalos, suas 

produções se resumem ao volume produzido pelo gargalo. Na fábrica estudada, todos os 

demais setores não restritivos passaram a trabalhar apenas com as quantidades iguais 

aos volumes produzidos pelo setor de costura, ocasionando uma redução do estoque em 

processo como mostra o Gráfico 3. 

 

Gráfico 3- Estoque em processo anual. WIP ANUAL (Dias) 

 
Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 

 

Como pode-se observar, a fábrica em análise passou de uma média de 20 

dias de estoque em processo, para uma média de 12 dias de estoque em processo, entre 

os anos de 2011 e 2015. 

Para a quarta etapa, a de aumento da capacidade da restrição, a empresa 

estudada possui uma estratégia de manter a capacidade atual em 17.000 peças/dia, 

sendo esta utilizada junto à etapa cinco, ou seja, se atentar a mudança de gargalo. Nesta 

situação o setor de Lavanderia, devido às mudanças de customização dos produtos, 

estava produzindo quantidades diárias menores que o da Costura, consequentemente, a 

fábrica teve sua capacidade reduzida e passou a ter uma nova restrição. O quinto passo 

foi aplicado, pois foi percebida a mudança de local do gargalo, retornando aos três 

primeiros passos e chegando no quarto passo, em que foram adquiridos novos 

equipamentos e a aprovação de trabalhar com o terceiro turno, elevando a capacidade no 

setor de Lavanderia, mantendo restrição inicial. 
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4.5 Aplicação do Método Tambor, Pulmão e Corda 
 

Este método se aplica tanto no ambiente macro como micro de uma 

empresa, no caso estudado, as duas formas foram implantadas, mas será exposta a 

aplicação do ambiente macro.  

Durante a implantação da primeira e da segunda etapa foi identificado o 

setor Costura como sendo o gargalo, ou restrição, da linha de produção, no qual sua 

capacidade é de 17.000 peças/dia. Chegando na capacidade máxima do recurso 

restrição, tem-se a capacidade de toda a linha, pois a restrição limita todo o sistema, e a 

esta restrição dá-se o nome de Tambor. O Tambor irá definir a capacidade de toda a linha 

e será utilizado para acompanhar o estoque em processo da empresa. 

O pulmão é a gordura de tempo que pode-se dar para que o sistema se 

proteja de prováveis eventualidades, no caso estudado, será o somatório de todas as 

operações, de todos os setores não restritivos e do restritivo, mais um tempo de proteção 

para eventuais situações que atrasem a conclusão das operações dos setores 

O recurso restritivo, ao ser identificado, indiretamente informa que o mesmo 

recurso é o único do sistema que não pode parar, logo sempre manter este recurso 

abastecido é um dos fatores que irá mantê-lo com capacidade máxima. O pulmão de 

tempo da restrição é o que garante a não parada das atividades do setor de Costura. Este 

pulmão é calculado pelas quantidades de peças em processo em toda a linha de 

produção até o gargalo. A quantidade de dias de processo até o gargalo será de decisão 

da própria fábrica, pois decidirá quantos dias de processo a mesma gostaria de possuir 

para a proteção da restrição. 

Outra função do pulmão é de proteger o gargalo de eventuais problemas que 

ocorram na linha de produção, logo quanto mais próximo os produtos para montagem 

estiverem da restrição, maior será a garantia que o mesmo terá de abastecimento. Na 

fábrica estudada, adota-se uma média de 6 a 7 dias de processo no pulmão de restrição, 

mas deste tempo, 2 a 2,5 dias devem estar prontos para serem abastecidos para o 

gargalo. 

As cordas são todos os indicadores utilizados para acompanhamento e 

sinalizador de necessidade de abastecimento. O estoque em processo até a costura que 

indica o volume de peças que o PCP tem que liberar, a produção da restrição que indica o 

volume que deve ser programado da Alfândega para a Costura, as cores de prioridades 

que indicam as referências que devem ser produzidas primeiramente, são cordas 

utilizadas pela fábrica estudada, conforme mostrado no Quadro 2. 
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Quadro 2- Sistema de cores 

Cor de Prioridade Descrição 

Verde   
Tempo total de pulmão de expedição 
ou até 66,6% maior do que o tempo 

Amarelo   
Entre 66,6% e 33,3% do tempo de 
pulmão 

Vermelho   
Entre 33,3% do tempo de pulmão de 
expedição e o dia de entrega  

Preto   Tempo ultrapassou a data de entrega 

Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 
 

 

Com a utilização das cores para representar a situação da aproximação da 

data de entrega, a fábrica estudada utilizou-se de painéis ou outras ferramentas que 

indicassem qual a cor de prioridade de cada produto. Desta forma, os produtos mais 

próximos da data de entrega, seriam processados na frente dos produtos mais distantes 

de sua entrega. 

 

4.6 Apresentação das melhorias alcançadas 
 

Nesta etapa do estudo de caso serão mostradas as melhorias alcançadas 

após a implantação das metodologias baseadas na Teoria das Restrições. 

A empresa elevou seu índice de utilização de capacidade, no período de 

2011 a 2015, conforme representado pelo Gráfico 4. 

 
Gráfico 4 - Utilização anual da capacidade. 

 
Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 
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Com a elevação da utilização da capacidade, a empresa também teve um 

aumento na produção diária de peças, conforme pode ser notada no Gráfico 5. 

 
Gráfico 5 - Produção média diária - (peças) 

 
Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 

 

Com a aplicação do TPC, usando um limitador de material em processo que 

chama-se de corda, reduziu-se em 8 dias a quantidade de estoque em processo, 

conforme mostra o Gráfico 6. 

 
Gráfico 6 - WIP Anual(dias). 

 
Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 
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Um dos resultados que a empresa considera como um diferencial 

competitivo foi a redução do tempo total de fabricação, o que torna mais previsível 

determinar o prazo de entrega dos produtos e o planejamento industrial. A redução está 

representada no Gráfico 07.  
 

Gráfico 07 - Lead Time(dias). 

 

Fonte: Dados cedidos pela empresa (2015). 

 

Todas as melhorias alcançadas por meio da aplicação da Teoria das 

Restrições, contribuem para que a empresa possa vir a ter mais velocidade nos seus 

processos, tornando-os mais eficientes e conseguindo, dessa forma, atender os seus 

clientes com mais agilidade. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Na economia atual, onde as empresas têm uma concorrência bastante 

acirrada, a busca por ampliar sua fatia no mercado é cada vez mais necessária. A 

aplicação das ferramentas da TOC torna as empresas mais competitivas, tendo em vista 

que as práticas permitem trabalhar com menor capital investido, maximização da 

utilização dos recursos que proporcionam um maior ganho, além de que o aumento da 

velocidade das entregas torna-se um diferencial numa empresa de moda. 

Os resultados obtidos pela empresa, apresentados nesse estudo, permitem 

entender que o investimento em novos modelos de gestão da produção é uma saída 

eficaz para melhoramento do clima organizacional e processos de fabricação, 

apresentando ao mercado um diferencial competitivo, reduzindo o tempo de resposta 

quanto à fabricação e entrega dos produtos, redução de custos de produção e 

maximizando os ganhos. 
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