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RESUMO 

O desenvolvimento das tecnologias, a globalização e as novas exigências de 
adaptação no mundo corporativo vêm ao encontro com a gestão da produção, que se 
torna fundamental na sociedade contemporânea para resolver problemas e facilitar o 
encontro de vantagens competitivas no acirrado mercado que emerge nos dias de 
hoje. Cada processo dentro da indústria desempenha função vital para que a 
produção contínua aconteça de forma eficaz, então se faz necessário manter o 
controle e a mensuração aliados a todos os insumos que podem fazer parte do 
processo. Em busca da melhoria contínua, o presente estudo de caso tem como 
objetivo buscar alternativas para o aumentar a produtividade no setor de embalagens 
de uma empresa do polo madeireiro catarinense, que é uma das principais indústrias 
da região responsáveis pela exportação moveleira, e possui como produto final portas 
para armário e de passagem. A pesquisa foi categorizada como pesquisa quanti-quali, 
descritiva e exploratória, utilizando a aplicação de ferramentas da Administração em 
conjunto com a Teoria das Restrições (TOC), conversas informais, análise de gráficos, 
e indicadores de desempenho para identificar os gargalos produtivos e, a partir disso, 
elaborar soluções com o intuito de aumentar a produtividade. A partir da aplicação das 
ferramentas da administração, sendo elas: SWOT, análise GUT e Diagrama de 
Ishikawa foi possível entender o cenário do setor de embalagem, bem como, descobrir 
as possíveis interferências de todos os recursos (físicos, humanos, ambientais, etc.) 
no mesmo. Com a aplicação da Teoria das Restrições foi possível encontrar a máquina 
responsável por gerar o gargalo produtivo do setor, e por meio da análise de 
indicadores da máquina houve a possibilidade de sugerir ações para diminuição de 
tempo de setup e movimentação de materiais, também extinguir a falta de mão de 
obra e a diminuição do ajuste de máquina, tendo como consequência a redução do 
gargalo produtivo em 30%. 

 
Palavras-chave: Gestão da Produção. Teoria das Restrições. Gargalo. Produtividade. 

Ganhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

The development of technologies, globalization and the new demands for adaptation 
in the corporate world come together with production management, which becomes 
fundamental in contemporary society to solve problems and facilitate the finding of 
competitive advantages in the fierce market that emerges in the days of today. Each 
process within the industry plays a vital role for continuous production to take place 
effectively, so it is necessary to maintain control and measurement allied to all inputs 
that may be part of the process. In search of continuous improvement, this case study 
aims to seek alternatives to increase productivity in the packaging sector of a company 
in the timber region of Santa Catarina, which is one of the main industries in the region 
responsible for furniture exports, and has as a product end doors to closet and 
passageway. The research was categorized as quantitative and qualitative research, 
descriptive and exploratory, using the application of Management tools in conjunction 
with the Theory of Constraints (TOC), informal conversations, graph analysis, and 
performance indicators to identify productive bottlenecks and, based on this, devise 
solutions with the aim of increasing productivity. From the application of management 
tools, namely: SWOT, GUT analysis and Ishikawa Diagram, it was possible to 
understand the scenario of the packaging sector, as well as discover the possible 
interference of all resources (physical, human, environmental, etc.) the same. With the 
application of the Theory of Constraints, it was possible to find the machine responsible 
for generating the sector's productive bottleneck, and through the analysis of the 
machine's indicators, it was possible to suggest actions to reduce the setup time and 
movement of materials, also to extinguish the lack of labor and reduced machine 
adjustment, resulting in a 30% reduction in the production bottleneck. 
 
Keywords: Production Management. Theory of Constraints. Neck. Productivity. 
Earnings. 
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INTRODUÇÃO 

O principal objetivo de uma indústria é transformar recursos em produtos, que 

são colocados à disposição de consumidores com a finalidade de atender às 

necessidades dos mesmos. Além de oferecer seus produtos, uma organização deve 

estar apta a responder prontamente ao mercado. Vindo ao encontro disso, a estratégia 

de produção vê a necessidade de abordar questões para aquisição de recursos, 

melhorias na capacidade produtiva, otimização nos processos produtivos, 

investimentos, manutenção corretiva e preventiva, inovação de máquinas e 

equipamentos, entre outros (MARQUES, 2012). 

Com uma análise sistêmica da organização, é possível realizar prévios 

diagnósticos que futuramente servirão para que a tomada de decisão seja mais 

assertiva, pois na produção todas as partes são interdependentes, ou seja, todas 

devem trabalhar em equilíbrio para que se atinja o objetivo esperado (SOARES, 

2021).  

Ainda de acordo com Soares (2021), a gestão da produção atua na tomada de 

decisão com relação aos processos e métodos produtivos, para garantir que os 

produtos ou a prestação de serviços seja entregue como o combinado, com 

quantidade, qualidade, preço, especificações e dentro do prazo previsto. 

De encontro a isso, relatam-se os prováveis problemas de atraso em certas 

etapas, com as quais é possível realizar estudos de setup para encontrar as possíveis 

causas do atraso. Segundo Sugai (1992), a explicação normalmente utilizada para 

definir o tempo de setup é a cronoanálise da produção de determinado item de 

qualidade, desde seu input até seu output em um processo produtivo. A qualidade 

desejada durante toda a produção deve ser salientada, pois manutenções corretivas, 

ajustes em máquinas, verificações, entre outros, são somados ao tempo de setup. 

Portanto, a diminuição desse tempo vem de encontro ao aumento dos índices de 

produtividade. 

A produtividade pode ser descrita como a interrelação entre os recursos e a 

quantidade produzida, como normalmente se utilizam diversos recursos para a 

fabricação de um ou mais itens deve ser levado em consideração os diversos recursos 

disponíveis, pois os mesmos se não utilizados com racionalidade podem gerar 

desperdício. Então, entende-se que o aumento dos níveis de produtividade 

basicamente é produzir mais com menor gasto dos insumos gerando maior eficiência 
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econômica (TUPY; YAMAGUCHI, 1998). 

A produtividade pode ser avaliada a partir do desempenho na execução dos 

processos dentro de uma organização, cabe também salientar que os recursos 

utilizados como máquinas, equipamentos, matéria prima, força de trabalho, entre 

outros, interferem diretamente na mesma. Esse desempenho pode ser mensurado 

através de indicadores físico-operacionais, com objetivo de encontrar gargalos 

produtivos que podem estar ligados diversos fatores como: setup e movimentações, 

equipamento muito antigo, desempenho da mão de obra, etc. (MACEDO, 2012). 

O problema de pesquisa deste trabalho consiste em aumentar a produtividade 

do setor de embalagem de uma empresa do polo madeireiro catarinense  

Tem-se como justificativa a aplicação do conhecimento aprendido na 

universidade para resolver um problema fabril, colaborando para a sustentabilidade 

de recursos, melhor aproveitamento da mão de obra e diminuição de gastos. 

Dessa forma, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar como aumentar a 

produtividade no setor de embalagens de uma empresa do polo madeireiro 

catarinense. Os objetivos específicos para o alcance do objetivo geral são: a) 

caracterizar a empresa em estudo e descrever o processo produtivo do setor de 

embalagem; b) aplicar ferramentas de gestão para melhorar a eficiência produtiva; c) 

propor estratégias para melhorar a produtividade; d) apresentar cronograma de 

implantação das estratégias.   
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1 GESTÃO DA PRODUÇÃO  

A gestão da produção atua na tomada de decisão com relação aos processos 

e métodos produtivos, para garantir que os produtos ou a prestação de serviços seja 

entregue como o combinado, com quantidade, qualidade, preço, especificações e 

dentro do prazo previsto. A gestão da produção é importante porque permite a 

execução dos objetivos da empresa, satisfação dos clientes passando uma boa 

imagem da empresa e aumentando a reputação, pesquisando e desenvolvendo novos 

produtos, atuando como suporte para áreas funcionais como marketing, finanças e 

pessoal, maximização dos recursos disponíveis, diminuição de despesas, 

crescimento corporativo, geração de empregos, entre outros (SOARES, 2021). 

Quando se fala em séries temporais pode haver outliers que são equívocos 

ocasionados por externalidades ou preenchimento de formulários de forma incorreta, 

como por exemplo: acréscimo de funcionários, quando ocorrem acidentes, etc. 

Quando existem outliers a qualidade de previsão pode ser comprometida porque 

primeiramente se faz necessário uma análise minuciosa dos dados para garantir a 

inexistência de dados errôneos (GARCIA, 2019). 

A ISO 22400, “Sistemas de automação e integração – indicadores chave de 

desempenho (KPIs – Key Performance Indicator) para gestão de operações de 

produção”, oferece uma gama de dados, informações e mecanismos para permitir o 

entendimento de KPIs e como utilizá-los para conseguir mensurar o desempenho na 

produção (SOARES, 2021). 

Para realizar a modelagem do problema se faz necessário conhecer o cenário 

estudado, para entender quem são os envolvidos no problema, diferentes percepções 

acerca de muitos aspectos que tem relação direta e indireta com o problema, etc. Na 

pesquisa operacional se pode comentar a importância de uma ferramenta conhecida 

como brainstorming, também conhecida como tempestade de ideias, onde as pessoas 

que tem certo envolvimento com o problema em questão se reúnem e discutem ideias 

e pontos importantes, por resultado se entra em um consenso de como resolver ou 

qual metodologia pode ser aplicada. Retirando, assim, aquele aspecto de 

engessamento das pessoas, dá liberdade de expressão porque não necessita de 

justificativa e ressalta a valorização dos membros da equipe (LONGARAY, 2017). 

A produção enxuta está em constante desenvolvimento e além de trazer 

consigo a ideia de racionalização dos processos produtivos, também possui 
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responsabilidade com o meio ambiente. A produção enxuta sustentável se preocupa 

com as relações que as organizações mantêm com a natureza e seus recursos, e isto 

em toda a cadeia de produção (PEREIRA, 2018). 

Otimizar rotas de transportes pode trazer uma considerável diminuição de 

custos logísticos, tendo em vista a melhora da cadeia de suprimentos. E isso não é 

apenas para empresas do ramo de transporte e logística, pode ser incrementado em 

todas empresas que utilizam meio de transporte para entrega de mercadorias que 

acabam por desencadear despesas (MORO, 2018). 

As séries temporais podem ser entendidas como a sazonalidade que são 

mudança que ocorrem no período de até um ano e em certo período específico; 

tendência que se pode entender as mudanças a longo prazo que podem indicar 

desenvolvimento ou declínio; cíclica pode ser entendido como fenômenos que se 

assemelham à sazonalidade, mas por períodos muito sem regularidade e não tão 

curtos; e irregular (ruído) que pode ser entendido como mudanças com uma duração 

pequena, analisada por um período regular (GARCIA, 2019). 

Uma alternativa para identificação de um problema é a utilização do diagrama 

de Ishikawa, ou diagrama espinha de peixe, ou ainda diagrama de causa-efeito. Este 

pode ser esquematizado através de uma representação semelhante a um esqueleto 

de peixe onde a cauda representa a origem do problema e a cabeça representa o 

efeito que se percebe no processo analisado. As espinhas representam o conjunto de 

causas que podem estar desencadeando o problema, e destas é possível elencar os 

desdobramentos geradores de determinada causa (LONGARAY, 2017). 

A gestão da manutenção é responsável por assegurar que sistemas, 

equipamentos e instalações trabalhem da forma como deveriam, trazendo 

lucratividade à empresa, evitando a geração de custos maiores futuramente e 

diminuição do rendimento da máquina, por exemplo. Por isso os gestores devem fazer 

o planejamento, supervisão e controle da manutenção nos processos produtivos 

porque ela está intimamente ligada com o atingimento das metas no setor que atua, 

pois responde de forma ágil com menor desperdício de recursos (SOARES, 2021). 

  A identificação de objetivos de sustentabilidade usando suavização 

exponencial e ARIMA como meios para prevê-la, em conjunto com a observação de 

discrepância de dados e a origem dos mesmos, quais são os outliers e como substituí-

los e a definição de benchmarking. Isso fará com que as metas sejam provocadoras, 

mas convenientes para a organização, com base em todas as informações internas e 
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externas coletadas (GARCIA, 2019). 

1.1 PESQUISA OPERACIONAL E PLANEJAMENTO E CONTROLE DE 

PRODUÇÃO – PCP 

A pesquisa operacional pode ser vista como a ciência da decisão e divide o 

processo de resolução de problemas em cinco etapas, sendo elas: a definição do 

problema, elaboração do modelo, solução do modelo, legitimidade do modelo e a 

implementação da solução.  Sendo as duas primeiras mais trabalhosas tanto para 

pessoas experientes quanto para iniciantes, levando em consideração que a definição 

adequada de um problema tem total influência sobre o levantamento da solução 

pertinente, a observação deve ser minuciosa para que fiquem claros aspectos e 

relações de causa e efeito. Outro quesito a se considerar é se o método a ser 

implantado realmente solucionar os gargalos, para isso é necessário a elaboração de 

um modelo primeiramente com o objetivo de simbolizar interrelações e vínculo entre 

todas as partes envolvidas (LONGARAY, 2017). 

A Pesquisa Operacional pode ser entendida como um mecanismo científico de 

interpretação de conhecimentos e referências para otimizar metodologias de tomada 

de decisão em diferentes ramos de percepção. Sua base para interpretações e 

questionamentos é gerencial, com foco na resolução de problemas com a mais 

eficiente otimização de informações disponíveis. A origem da Pesquisa Operacional 

vem de ações da Segunda Guerra Mundial, onde cientistas norte-americanos e 

juntaram para encontrar soluções de cunho militar (BOTACIM, 2019). 

O planejamento e controle de produção envolve tomadas de decisão gerenciais 

sobre determinado processo produtivo, deve ter coerência com os objetivos 

estratégicos fazendo correções, se necessário, no decorrer do caminho, indo sempre 

de acordo com as necessidades apresentadas. Suas funções são: gerir estoques, 

emitir ordem de produção, programar e acompanhar o fluxo de ordens de fabricação, 

supervisionar a produção. Com isso, torna-se mais assertivo a distribuição de recursos 

e investimentos, combinados às melhorias nas estruturas e clima organizacional 

(SILVA; LOBO, 2021). 

Se um equipamento, por exemplo, é fabricado e atende às características que 

o cliente pediu, executando a atividade para a qual deveria ter finalidade, e a empresa 

fabricante conseguiu cumprir com a qualidade pré-estabelecida. Porém, se o cliente 

definir que o produto não está dentro da perspectiva esperada, não porque o 
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fabricante não executou os processos corretamente, mas porque o próprio 

consumidor não especificou exatamente todos os detalhes exigidos. Em virtude disso, 

no setor manufatureiro a qualidade tem certo padrão, mas pode ser considerada 

subjetiva (LORITE; CUNHA, 2022). 

Basicamente, se pode diferenciar a mecanização da automação pela 

capacidade de identificar ações fora da normalidade com equipamentos junto à 

máquina.  Se pode dizer que operador e máquina criam um vínculo, e este primeiro 

deve ter competência para desempenhar sua função sendo inteiramente responsável 

pelo que é capaz de entregar. Porém, com a evolução das tecnologias hoje é possível 

perceber alterações no equipamento por meio de dispositivos, fazendo com que 

indivíduo e máquina não sejam totalmente dependentes um do outro, permitindo a 

automação na indústria (CHINATO, 2006). 

Se faz necessário organizar a produção para conduzir com base no 

planejamento estratégico da empresa, obtendo reultados melhores e mais eficiêntes, 

também serve para justificar a possibilidade de investimentos ou mudanças no 

orçamento. Pode ser dividido em plano estratégico que desenvolve direcionamentos 

e objetivos com base nas oportunidades apresentadas e no cenário em que a empresa 

se encontra; e o plano tático que está diretamente ligado às operações como o tipo 

de materia-prima, método de processamente, por exemplo. Quando se fala em plano 

de produção é possível entender as oportunidades, riscos, identificar as forças e 

fraquezas da empresa, otimização de recursos e elaborar decisões que diminuam a 

possibilidade de frustrações (LOBO, 2019). 

A certificação de um sistema de gestão da qualidade é feita por instituições 

Certificadoras de Sistemas de Gestão, que possuem superintendência específica para 

isso, onde é analisado se o manual de qualidade das empresas e suas ações 

funcionais são usados lealmente nos processos produtivos. A certificação acaba se 

tornando um cartão de visitas para a empresa, pois mostra o compromisso da mesma 

no que se trata de garantia de qualidade, que por consequência trará a entrega ao 

cliente do que foi acordado previamente (LORITE; CUNHA, 2022). 

O PCP atua como suporte à produção, com a visão sistêmica para elencar 

possíveis melhorias para aumentar a eficiência, analisando cenários passados, 

presente e projetando o futuro, para que, com base no mercado, fatores externos e 

socioeconômicos, se consiga entender e projetar a demanda seguindo parâmetros 

pré-estabelecidos (COSTA, 2018). 
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A abordagem do processo também possui considerável relevância porque 

liderança e subordinados devem reconhecer a relevância das atividades que 

executam e ter total compreensão da mesma. É crucial a compreensão que uma 

atitude não coerente em meio ao processo produtivo pode afetar e processo seguinte 

e criar dificuldades adversas. O cuidado e responsabilidade de cada indivíduo 

envolvido não pode estar somente na etapa do processo que o mesmo executa, mas 

na linha de produção completa porque todas as etapas estão interligadas e essa 

interrelações geram o produto compacto e presumível de acordo com o esperado 

(LORITE; CUNHA, 2022). 

É indiscutível o fato de que as empresas buscam constantemente inovações e 

automações no setor produtivo para facilitar a identificação de futuros sinistros com 

tempo suficiente para impedi-lo. Bem como, facilitando a geração de mudanças, 

transformando as estruturas organizacionais colaborando para resultado positivos 

(KOOPMAN; SANTOS, 2020). 

Com um sistema de gestão implementado, tem-se domínio mais específico de 

cada etapa produtiva, com criação de dados em tempo real sobre o desenrolar da 

atividade. Com isso, é possível perceber qual o gargalo ou anomalia muito antes, e a 

partir disso, elaborar possibilidades de resolução para que volte ao normal no menor 

tempo possível, já o controle de recursos possui interferência nos estoques, que após 

o conhecimento das atividades se procura racionalizar o processo de maneira tirar o 

melhor proveito dos recursos disponíveis. A resultado disso tudo é a satisfação do 

cliente que pode vir a auxiliar com o marketing boca a boca dos produtos, por isso a 

necessidade de manter atenção em prazos de entrega e atendimento das 

expectativas para fidelização do mesmo, assim atingindo os objetivos empresariais 

(LORITE; CUNHA, 2022). 

A cronoanálise permite que se tenha a visão mais ampla do processo 

identificando o tempo de produção, gargalos que podem haver no sistema, busca por 

melhores maneiras de execução das ações para que aumente a produtividade de as 

metas sejam atingidas, isso tudo com embasamento mensurável (SUEZA, 2020). 

Quando se fala de Qualidade Total (TQM-Total Quality Management), se 

subentende que os objetivos de gestão foram atingidos, contando com a participação 

de todos os membros da equipe que engloba todos os níveis hierárquicos, alcançando 

os objetivos previamente estipulados. A consistência da gestão da alta administração 

é levado aos demais participantes do processo, que acabam por compartilhar a 
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mesma ideologia facilitando o progresso (LOBO, 2019).  

A qualidade está tão presente no dia a dia das pessoas não se trata mais de 

um diferencial no mundo corporativo mas uma questão de necessidade para atender 

às exigências do mercado, mas uma dificuldade é encontrar o padrão exato de 

qualidade porque o que pode ser bom para uma pessoa pode não ser tão bom para 

outra, por exemplo. Quando se fala em qualidade para clientes se entendem que o 

produto deve atender ou superar as expectativas, que é a relação do custo x benefício. 

Trazendo para o contexto da indústria a qualidade possui relação com a conformidade, 

ou seja, entregar o que foi acordado, normalmente a surpresa do cliente tende a não 

ser muita já que, havia previamente estipulado o que gostaria que fosse entregue 

(LORITE; CUNHA, 2022). 

A Gestão da qualidade pode ser encarada como um agrupamento de táticas e 

atitudes com foco na mensuração de procedimentos da organização englobando dos 

os setores, com o propósito de aperfeiçoamento constante produtos e processamento, 

gerindo de maneira estruturada e organizada. É importante salientar que a atenção 

não se concentra em uma etapa somente, mas sim, na cadeia de valor envolvendo 

stakeholders, gerando a visão sistêmica da organização garantindo a qualidade desde 

as etapas primárias até a entrega final (LORITE; CUNHA, 2022). 

A mensuração é de fundamental importância para saber se efetivamente está 

se atingindo o esperado, se os esforços reunidos realmente estão suprindo efeito e 

qual o caminho a ser percorrido para o alcance do que se prevê, com a racionalização 

dos recursos e vantagens perante a concorrência. Com base nisso, se tem em vista 

três sendo eles: controle estratégico que é feito por meio de acompanhamentos que 

visão encontrar o processo com gargalo e ofertar soluções para tentar corrigi-lo; 

controle do plano anual onde são feitos comparativos de despesas e vendas para se 

ter noção de lucro/prejuízo; o Controle da lucratividade se preocupa especialmente 

com os gastos e como eles podem afetar a produção (LOBO, 2019). 

Alguns pontos importantes que devem ser considerados pelas organizações é 

a melhoria contínua porque o mundo está cada vez mais voltado para tecnologia, o 

que culmina na possibilidade de racionalização e automação dos processos, mas 

também no aumento da expectativa do cliente. Outro fator é o engajamento das 

pessoas que deve ocorrer em todos os níveis hierárquicos, criando vantagem 

competitiva pela satisfação dos colaboradores (LORITE; CUNHA, 2022). 

Se a organização possui um sistema de gerenciamento de qualidade, a tomada 
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de decisão em fatos pode ser considerada como as atitudes baseada em cenários 

consistentes, onde houve mensuração prévia, sem suposições em achismos, pois os 

resultados e atitudes são acompanhados e avaliados. O aumento da produtividade 

pode ser medido de diminuição de retrabalhos no processo produtivo, com o controle 

de qualidade firme permite a gestão de projetos desde o início, priorizando a qualidade 

desde o início (LORITE; CUNHA, 2022). 

1.2 TEORIA DAS RESTRIÇÕES E SETUP 

Segundo Melendez (2018), nos últimos anos, foi possível constatar um 

relevante aumento nas publicações científicas que se tratam da aplicação da TOC, 

pois ela permite uma atuação em todas as áreas do conhecimento, colaborando para 

ampliar contribuição para a ciência. 

A Teoria das Restrições - TOC (Theory of Constraints) se responsabiliza por 

análises para encontrar gargalos no processo produtivo, verifica o que está atrasando 

a produção ou impedindo que se atinja o potencial que tem capacidade. Para aplicar 

a TOC se deve executar cinco etapas, sendo elas: 1- a identificação do gargalo 

produtivo; 2- escolher meios de explorar o gargalo ao máximo; 3- subordinar outros 

eventos à decisão anterior, significando dizer que todos os insumos do processo que 

não são considerados restrições precisam ser utilizados na quantidade necessária 

com foco na exploração do gargalo; 4- elevar o gargalo, caso os passos 2 e 3 não 

surtiram efeito, mas agora com a possibilidade de investimento; 5- após o gargalo ser 

extinto do processo se faz pertinente que volte ao início aplicando a teoria das 

restrições novamente a fim de otimizar o sistema (ELLWANGER, 2021).  

O exército dos Estados Unidos e Israel que iniciaram as metodologias de 

logística e planejamento de TOC (Theory of Constraints), que hoje são usadas 

amplamente com aplicações visando aumento da produtividade, acréscimo aos 

lucros, tempo de entrega menor, levando à satisfação do consumidor 

(MABIN; BALDERSTONE, 2020). 

Segundo Melendez (2018), considerando a aplicação da Teoria das Restrições 

em vários departamentos foi possível observar que a mesma pode ser aplicada 

gerando efetividade em qualquer que seja o setor, pelo fato de identificar o gargalo 

sendo simples ou de estrutura complexa. Nos dias de hoje, a TOC (Theory of 

Constraints) está sendo utilizada muitas vezes com outras metodologias com o intuito 

de otimizar e encontrar mais facilmente as restrições, seja na esfera pública ou 
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privada. 

Nas empresas, é possível diminuir os gargalos por meio de adição de 

máquinas, dispositivos, recursos humanos, entre outros. Porém, esses adicionais 

muitas vezes necessitam de dispender de certa quantia monetária significativa e 

tempo, o que pode tornar inviável. Em virtude disso, se faz necessário otimizar 

recursos e gerenciar gargalos, adequando as capacidades, racionalizando e fazendo 

mudanças de acordo com o que é possível porque um modo diferente, por exemplo, 

de fazer a operação já pode diminuir ou extinguir a restrição (SIREGAR, 2019).  

A TOC (Theory of Constraints) visa a melhoramento de processos e outras 

operações afins que podem ter interrelação e gerar gargalo, com o estabelecimento 

de procedimento a partir da teoria das restrições. Pode-se citar os cinco passos da 

focalização que visa encontrar e excluir os gargalos (AL AMIN; SAHA; MOHONA, 

2018). 

Segundo Al Amin et al. (2018), quando se fala de Contabilidade de Rendimento 

(Thoughput Accounting) que mensura e desempenho e norteia a tomada de decisão 

do gestor, por meio da extinção de alterações desfavoráveis oriunda da contabilidade 

tradicional. Tendo quatro tipos de mensuração: 

Lucro Líquido = Ganho - Despesas Operacionais 

Retorno do Investimento = Lucro Líquido / Investimento 

Produtividade = Rendimento / Despesas Operacionais 

Turnos de Investimento = Rendimento / Investimento. 

Uma restrição pode ser entendida como um atraso na produtividade e 

consequentemente na geração de receitas, traz o aumento de estoque e atraso de 

entrega, a utilização da TOC auxilia na gestão de custos, para minimizá-los o quanto 

antes possível, gerando aumento de desempenho podendo ser somada a aplicação 

de outras ferramentas em conjunto (AL-FASFUS; HAMZA; ELKOTAYNI, 2020). 

Há o que se chama de Cálculo da Capacidade Proposta Usando o Método da 

TOC (Theory of Constraints), com a visão da constante melhoria dos processos de 

produção, otimizando o planejamento da capacidade extinguindo os gargalos. O 

resultado é a diminuição do tempo de produção e aumento da capacidade produtiva 

(SIREGAR, 2019). 

O tempo de setup é um período em que a produção é parada e equipamentos 

e ambiente são preparados para receber outro lote de itens. Pode ser entendido como 

rup-up e período depois do setup, quando a máquina reinicia com um novo lote, com 
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prováveis verificações e ajustes, podendo gerar retos até atingir os padrões 

esperados. Quando a máquina atinge sua capacidade produtiva e se chega aos 

padrões desejados termina essa fase. O tempo de troca pode ser entendido como a 

soma do estágio de aceleração, de desaceleração e de setup. A análise da perda no 

processo não é feita imediatamente, se faz essencial entender como acontecem os 

períodos que ocorrem aceleração e desaceleração (SUGAI, 1992). 

Processos de Pensamento é uma ferramenta para entender e elaborar 

alternativas para o problema, abrangendo operações mais complexas e com várias 

inter-relações, se concentra em primeiro encontrar a causa raiz do problema (causa e 

efeito) (AL AMIN; SAHA; MOHONA, 2018). 

1.3 PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO ENXUTA – LEAN 

A Toyota identificou sete desperdícios que acabam por desvalorizar e/ou 

aumentar custos de produção, são eles: a produção em demasia, espera (período que 

não há o desempenho de nenhuma atividade), transporte (fluxo sem necessidade), 

superprocessamento, grande quantidade de estoques, movimentos (atividades que o 

funcionário desempenha, mas acabam gastando tempo, como por exemplo, pegar 

equipamento) e imperfeições causadas no produto por causa de descuido no 

processo (OLIVEIRA, 2018). 

A Total Productive Maintenance (TPM) ou Manutenção Produtiva Total se 

baseia em três aspectos, sendo eles: o amplo uso das máquinas, a efetividade do 

cumprimento das atividades, o melhor desenvolvimento dos funcionários. Sempre 

utilizando atitudes preventivas, disciplina e instrução de recursos humanos, com 

pouco investimento monetário com grandes resultados (TEIXEIRA, 2021).  

Poka-Yoke, também conhecido como metodologia zero defeitos ou à prova de 

erros, iniciou com o intuito agregar um check list de investigação para procedimentos 

sujeitos à erros humanos. Assim, impedindo falhas sem intenção, normalmente 

oriundos da desatenção ou porque o operador não lembrou. O mecanismo Poka-Yoke 

é responsável pela identificação de anomalias que impede o desempenho correto das 

funções, ou seja, a partir dele é possível identificar as incoerências do processo. O 

objetivo é realizar a operação sem falhas, sejam ela no estoque, produção ou 

distribuição, e com o feedback é possível quase que instantaneamente reconhecer os 

desperdícios e buscar formas de eliminá-los, racionalizando o processo (GHINATO, 

2006). 
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O trabalho padronizado faz com que determinado processo seja feito da 

maneira lógica, de acordo com regras e regulamentos preestabelecidos, registrando 

os procedimentos que devem ser executados por operadores, o desempenho da 

máquina, garantindo que os produtos cheguem aos clientes com a qualidade e dentro 

do prazo combinado, diminuindo a oscilação das etapas (BARBOSA, 2021). 

Num ambiente Lean, as pessoas e o seu contributo são um fator crucial para 
um bom desempenho de uma organização. Assim, as ausências não 
planeadas de pessoas causam um impacto negativo evidente. Com a 
produção balanceada ao ritmo do takt time, a falta de elementos gera entropia 
e desordem. Sem o número esperado de pessoas, o fluxo já não flui, a 
produção pull pode resultar em falhas e o ritmo da produção é descontrolado 
e irregular. No âmbito desta temática de envolvimento, a abordagem de 
gestão Lean dedica uma atenção especial a temas como presenças em 
horário laboral, rotação de pessoal, questões de performance/desempenho e 
envolvimento dos colaboradores em sistemas de sugestões de melhoria de 
processos (BARBOSA, 2021, p. 20-21). 

Depois da criação de um planejamento com o intuito de diminuir desperdícios 

por meio de mudanças de atitude, é importante avaliar se ainda mantem os padrões 

de qualidade analisando o processo produtivo. Para isso é necessário realizar o 

mapeamento do processo para identificar as etapas, melhorar desempenho e 

racionalizar recursos. Como método para gerenciar melhor as tomadas de decisão 

bem como, priorizar e mapear desperdício pode-se utilizar a Matriz GUT que avaliar 

de acordo com a soma da Gravidade, Urgência e Tendência das situações, e o 

Digrama de Pareto para ordenar as perdas que devem ser sanadas (NOVASKI; 

FREITAS; BILLIG, 2020).  

Através do Lean Manufacturing se tornou perceptível a relevância da resolução 

de problemas em parques fabris, com ênfase na visão sistêmica, e para isso deve-se 

avaliar as ferramentas que estão à disposição e que apresentam os recursos 

necessários para resolver a situação problema. A melhoria contínua é feita da 

aprendizagem constante de novas maneiras de execução de atividades de forma que 

se obtém maior produtividade e aos poucos mudanças na cultura organizacional de 

forma que todos acabam engajados pela mesma ideologia (VUICIK; WOLF, 2021). 

O Lean se torna uma filosofia onde todos os funcionários são envolvidos no 
atendimento das necessidades do cliente, para melhor lucratividade e 
desempenho operacional, e obtenção de vantagens competitivas em termos 
de: custo, rapidez de entrega, flexibilidade e satisfação do cliente, 
comparativamente aos concorrentes, pois o Lean visa eliminar o desperdício 
na cadeia de valor, desde o pedido do cliente até a entrega, e os facilitadores 
da indústria 4.0, como integração de sistemas horizontal e vertical e análise 
de dados são imprescindíveis para a atingimento das metas Lean (OLIVEIRA 
SOUZA; GALHARDI, 2022). 

Na atualidade, a implementação do Lean tem intrínseca relação com a 

estabilidade de uma organização, visto que, pode ser executado com outras 
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ferramentas, de modo a aumentar a efetivação das ações. Também auxilia na 

digitalização e automatização dos processos conferindo maior agilidade e eficiência, 

por isso é perceptível a interrelação com a Indústria 4.0 porque através da metodologia 

Lean é possível gerar vantagem competitiva e consequente geração de receita 

(OLIVEIRA SOUZA; GALHARDI, 2022). 

A metodologia Just-In-Time (JIT) busca a extinção de desperdícios ao longo do 

processo produtivo pelas ações de racionalização de tempo, podendo gerar 

mudanças nos inputs e outputs, adequar a velocidade com que ocorrem as etapas, 

encontrar prováveis problemas e corrigi-los no melhor tempo possível. Ao encontro 

disso pode-se destacar o Jidoka que é uma ferramenta que se encarrega de trazer a 

ideias da autonomia para os processos. Normalmente as máquinas são mecanizadas 

com a ideia de automação, mas mesmo assim, por si só, não são capazes de 

identificar erros, que acabam por precisar de um operador para auxiliar do 

desempenho geral da etapa (GHINATO, 2006). 

1.4 MELHORIA DOS PROCESSOS PRODUTIVOS 

A robótica chegou para agregar na indústria e podem destacar dois tipos: A 

primeira é a colaborativa, que é o melhoramento dos robôs tradicionais, conseguindo 

perceber a presença humana tornando o trabalho mais seguro, freando quando 

identificadas pessoas próximas ou até mesmo em caso de choque com um corpo o 

impacto torna-se menor. Isso permite que pessoas e máquinas trabalhem em 

harmonia, visando o cumprimento de um mesmo objetivo no executar da produção.   

O outro tipo é o robô autônomo, o qual faz o transporte dentro das fábricas, sendo 

norteados por uma central de operações e a inteligência artificial que possui permite 

que seja independente para tomar certas decisões, como desviar obstáculos que 

possam estar obstruindo o caminho. Mas, para que eles trabalhem, é necessário 

estabelecer conexão com o sistema por meio da nuvem que além de tornar mais fácil 

o acesso dessas máquinas, que normalmente possuem memória limitada, evitando 

gastos em servidores de dados, podendo destinar os recursos para outros setores 

(DIOGO; JUNIOR; SANTOS, 2019). 

O conhecimento e a inovação podem diminuir os custos de produção e 

melhorar a qualidade dos produtos, isso porque está intrinsecamente ligada ao 

desenvolvimento e à vantagem competitiva, fazendo com que a organização se torne 

mais eficiente e rentável em qualquer etapa do processo. Um diferencial que pode ser 
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encontrado é o conhecimento a partir dos funcionários que pode ser encarada como 

um processo, gerando competitividade (OLIVEIRA; MORAIS, 2020). 

O aperfeiçoamento deve ser constante no cenário industrial, gerando 

oportunidades e reduzindo gastos, sempre há novas metodologias que podem ser 

aplicadas no processo produtivo, novas formas de gestão, novas tecnologias e 

inovações que podem facilitar e racionalizar a linha de produção. A estagnação deixa 

de vislumbrar novos horizontes e se a empresa se mantiver na mesmice e resistência 

às novidades e necessidades do mercado, com o tempo as coisas se tornam 

obsoletas, diminuindo a margem de lucro e produtividade (ARGENTA, et al. 2007). 

O grande diferencial de um Sistema Toyota de Produção, se comparado aos 

sistemas mais tradicionais, é que os Sistemas Toyota visam a detecção de 

incoerências no processo ou produto antes mesmo de se executar tal atividade, mas, 

apesar de essa ideologia ser ótima, há interferências que acabam por dificultar sua 

execução, como por exemplo, restrições técnicas e econômicas. Por isso a solução 

encontrada, por mais que o equipamento fosse capaz de identificar anomalias, ainda 

fica por responsabilidade do homem e sua correção (GHINATO, 2006). 

 1.5 INDÚSTRIA MADEIREIRA 

O gênero Pinus encontrou no solo catarinense um ótimo lugar para se 

desenvolver, fazendo com que as altas taxas de crescimento do mesmo seja o 

ambiente catarinense. Empresas que trabalham com o processamento dessa espécie 

também se destacam no comércio exterior, que, em 2021, resultaram em mais de US$ 

1,8 bilhões, o volume de madeira serrada representou US$ 322 milhões. O Estado 

também mantém a liderança na exportação de portas de madeira (71% de todo 

território nacional), que gerou US$ 324 milhões em 2021. No mesmo ano, a indústria 

moveleira fechou com US$ 352 milhões que corresponde à 44% do volume nacional  

(MURARA ENGENHARIA, 2022). 

O ano de 2021 fechou com saldo positivo no que se refere à exportação de 

materiais oriundos do setor madeireiro, apesar dos entraves encontrados com a 

elevação dos gastos da produção e incertezas no cenário econômico. Em contradição 

com o desemprego que se instaurou no país, o setor madeireiro gerou empregos e 

conseguir suprir as necessidades de países norte-americanos, europeus e asiáticos 

(ABIMCI, 2022). 

O setor madeireiro se faz relevante na economia nacional as exportações estão 
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em torno de US$ 11,3 bilhões, chegando a 4,3% das exportações brasileiras, 

empregando cerca de 3,75 milhões pessoas direta ou indiretamente, tendo com dados 

de investimentos de R$ 35,5 bilhões até 2023 com o intuito de aumentar a produção 

e gerar mais empregos (IBÁ, 2017). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

O presente trabalho de conclusão de curso possui natureza quali-quantitativa, 

que permite uma análise de dados qualitativos que podem ser entendidos como 

característicos de um determinados indivíduo e suas próprias perspectivas, os dados 

são obtidos através de entrevistas abertas, semiestruturadas, e outras narrativas. Já 

os dados quantitativos podem ser obtidos a partir de amostras estudadas, análise de 

indicadores, dados demográficos e socioeconômicos. Então é compreensível que a 

natureza de pesquisa quali-quanti está no agrupamento de informações qualitativa 

para explicar e trazer contribuições dos indivíduos e quantitativa para evidenciar por 

meio de representações numéricas as probabilidades e veracidade das informações 

(KUBLIKOWSKI; KAHHALE; TOSTA, 2019). 

Dessa forma, o intuito é a aplicação de entrevista semiestruturada e conversas 

informais com operadores, gestores e pessoas que possam exercer interferência no 

processo produtivo, bem como avaliar gráficos e indicadores que possam vir a auxiliar 

no entendimento do funcionamento do setor de embalagem e elaboração de 

estratégias. 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

Na elaboração deste trabalho foi utilizada a pesquisa descritiva, que segundo 

Gomes (2019), torna possível descrever algum acontecimento, processo ou caso. 

Esse tipo exige a observação do que será estudado para entender como e porque 

ocorre, os recursos utilizados e o que pode ou não interferir no mesmo. Nesse modelo 

de pesquisa os acontecimentos são observados, descritos, separados e interpretados, 

não havendo a intervenção do pesquisador.  

A pesquisa exploratória trata da busca por determinado conhecimento, assunto 

ou evento limitado, e algo parece não estar explícito, em ocasiões que não se possui 

muito estudo sobre, é aconselhável essa pesquisa, porque não faz sentido pesquisar 

algo que já se sabe muito, e se já existem estudos anteriores se recomenda uma boa 

revisão (GOMES; GOMES, 2019). 

Quando se fala em estudo de caso, pode-se entender como uma pesquisa onde 

se buscam características bem particulares da situação e o pesquisador não interfere 
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no desenrolar do processo, pode abranger diferentes visões, como a pesquisa 

exploratória e a descritiva e para isso o pesquisador deve saber identificá-las e saber 

qual o cenário que se desenvolve a pesquisa (CASTRO FILHO; FREIRE; MAIA, 2016). 

2.3 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DOS DADOS 

Através da pesquisa descritiva e exploratória, será observado e o processo de 

produção e descrito para análise e entendimento do setor em estudo, a partir disso se 

pressupõe que serão coletadas informações por meio da pesquisa quali-quanti, na 

qual ocorre entrevista semiestruturada e conversas informais com colaboradores e 

gestores, dados gráficos com base no controle que se tem sobre a rotina de produção. 

Com a obtenção de dados significativos será aplicado o Diagrama de Ishikawa, 

Análise GUT, SWOT e Teria das Restrições, para transformar os dados obtidos em 

informações e chegar a conclusões para elaborar resoluções. 

Posteriormente, por meio da abordagem de estudo de caso, buscam-se meios 

para aumentar a produtividade do setor de embalagem responsável por embalar com 

plástico o produto final de uma empresa fabricante de portas. 

Isso se deve ao fato de que o processo de análise estatística pode ser colocado 

em etapas, sendo a primeira a definição do problema, em seguida definir uma forma 

de mensuração. Posteriormente, deve-se coletar os dados, descrevê-los e sintetizá-

los com base na estatística descritiva e análise de dados e, por fim, chegar a 

conclusões plausíveis capazes de agregar de alguma forma (SILVESTRE, 2007).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste capítulo será abordado a empresa e os processos do setor em análise, 

bem como os resultados e desempenho através da execução dos objetivos 

específicos nos processos de fabricação. 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA EM ESTUDO 

A empresa foi fundada em 1979, fabricando artefatos simples de madeira e 

contando inicialmente com dez funcionários. Em 15 de fevereiro de 1980, foi fundada 

outra empresa que, unida à primeira, formou o grupo industrial em estudo. Hoje fabrica 

somente portas de madeira para exportação, sendo para uso interno de móveis e para 

a construção civil. A empresa conta com um parque fabril em sua maior parte voltado 

para a indústria 4.0, atendendo à necessidade de milhões de pessoas ao redor do 

mundo (FRAMEPORT, [2022]). 

O setor de Planejamento e Controle de Produção – PCP atua de forma eficiente 

em todo o planejamento e controle do fluxo e materiais e mercadorias nivelados pelo 

compliance. Como a cadeia é puxada, trabalha sempre a modo Just In Time, sempre 

com foco no put-away1  e storage2  de acordo com o que é exigido internamente. 

Percebe-se a sincronização e fluxo contínuo e eficaz na cadeia de suprimento 

objetivado pela logística integrada e reutilização de materiais visando o menor impacto 

ambiental e desperdício proposto pela logística verde.  

E é perceptível a necessidade da boa fluidez da cadeia de suprimento e 

logística porque, a partir disso, são estipulados objetivos semanais, alinhados sempre 

com a boa comunicação, atingindo a eficácia esperada, gerando um fluxo-chave, que 

se torna um ponto crítico de sucesso.  

Durante a observação do processo produtivo na empresa, observou-se que, 

além do arranjo estrutural ser adequado para a execução das atividades, os 

funcionários também precisam se comprometer e o maquinário elaborados, em prol 

da empresa, sistemas e procedimentos padrões para facilitar o desenrolar do fluxo e 

permitir a melhoria contínua.  

Qualquer modificação que for implantada necessita de constante 

acompanhamento e feedback para fazer verificações e evitar correções no futuro. 

                                            
1 Movimentação dos materiais do recebimento até a posição de estocagem no armazém. 
2 Dispositivos desenvolvidos para armazenar dados. 



30 
 

Pessoas, tecnologias e processos precisam estar alinhados e cabe aí a 

responsabilidade da liderança para com a visão holística, ainda mais se tratando de 

uma indústria contemporânea, onde a mudança se faz necessária e presente no 

cotidiano.  

A empresa capacita e incentiva os funcionários para gerar o engajamento e 

motivação para melhoria do clima e, consequentemente, do desempenho, também 

cabe ressaltar as relações internas entre liderança e subordinados, liderança e 

gestores de outros departamentos, todos são tratados da mesma forma, colaborando 

para que abracem a mesma causa e gere espírito de equipe. O arranjo físico se torna 

um entrave para tornar o processo mais direto por falta de espaço, mas não há como 

aumentar a área, a solução é otimizar processos.  

Os dados para controlar o resultado dos processos são obtidos através do 

reporte de ordens, que gera no sistema gráficos e dados com informações como 

eficiência, produtividade, etc., que são analisados no PCP e, a partir disso, 

diagnosticar irregularidades no processo como por exemplo, se uma máquina para 

com muita frequência ou por grande período de tempo, se deve verificar o que houve 

de problemas ou se o reporte de paradas foi feito de maneira correta. 

3.1.1 Descrição do Processo Produtivo do Setor de Embalagem 

O pacote de portas de armário é contabilizado como inserido no setor de 

embalagem quando é direcionado à máquina 3749 (cada máquina possui uma 

numeração específica, pela qual é reconhecida para facilitar a identificação), onde os 

operadores visualizam a ordem de produção que deve ser apontada no sistema para 

se ter o controle de qual processo está sendo executado em determinado item.  

A ordem de produção, além da descrição do item em processo, também 

descreve os procedimentos necessários a serem executados para que a porta seja 

finalizada conforme a expectativa do cliente. A mesma contém o tempo gasto para as 

determinadas etapas e também geram o consumo dos insumos utilizados, isso vai 

para o sistema, permitindo o controle dos mesmos. 

 Após a conferência da ordem de produção, inicia-se o processo na 3749 onde 

ocorre a usinagem, furação e colocação das dobradiças. Em seguida, com a 

finalização desse processo, o pacote de portas é direcionado por um corredor à 

máquina 3106 para plastificá-la. 

Assim que o pacote chega na máquina, é feita a conferência das ordens 
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novamente e iniciado o processo, a porta de armário, também conhecida como porta 

FR, recebe trilhos na parte inferior e ferragens na superior, carimbo no topo, cartaz e 

cantoneira na parte superior. Ainda nessa máquina, a porta é envolta por plástico 

disposto em bobinas conforme a largura da porta e enviada ao túnel de encolhimento 

(que pode ser definido como uma câmara que recebe jatos de ar quente. Esse calor 

envolve o produto, fazendo com que o plástico se molde ao mesmo), saindo ao final 

do processo prontas para serem dispostas em pacotes novamente. 

Esses pacotes são direcionados para fazer a amarração de palete ou enviadas 

para 3579 (máquina responsável por embalar as portas em caixas de papelão), 

conforme o que foi solicitado pelo ciente, para depois serem enviadas à expedição, a 

Figura 1 monstra um exemplo de porta de armário: 

Figura 1 – Portas FR 

 

Fonte: FRAMEPORT (2022) 



32 
 

No caso das portas de passagem, são diretamente enviadas à máquina I06 

onde ocorre a conferência da ordem para identificar qual cartaz deve ser colocado na 

mesma de acordo com as especificações. Posteriormente, se inicia o processo onde, 

após a colocação do cartaz, a porta é envolvida por plástico e entra no túnel de 

encolhimento, e quando retiradas, são dispostas para realizar a amarração do palete 

e enviadas à expedição. A Figura 2 traz como exemplo uma porta de passagem. 

Figura 2 – Porta de passagem 

 

Fonte: FRAMEPORT (2022) 

Cabe salientar que o setor conta com dois turnos que geram em média 

cinquenta e seis empregos dentre gestores, operadores, auxiliares de produção e 

operadores de empilhadeira, possui quatro máquinas, sendo uma responsável por 

fazer a usinagem, furação e colocar as dobradiças nas portas, outras duas embalam 

com plástico através dos túneis de encolhimento, a última embala com caixas de 

papelão para enviar as portas conforme solicitado pelo cliente e de acordo com a 
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programação da fábrica. O fluxo do processo pode ser entendido através da Figura 3 

que representa o fluxograma do setor de embalagem: 

Figura 3 – Fluxograma do setor de embalagem 

 

Fonte: A autora (2022) 

A partir do entendimento do processo e do fluxo com que as portas discorrem, 

aliado ao planejamento e controle de operações, é possível diagnosticar, a partir de 

gráficos e informações, os gargalos que impedem a perfeita harmonia no desenrolar 

do processo produtivo, bem como outros fatores intrínsecos no processo que podem 

e/ou poderão diminuir a produtividade conforme forem trabalhados. 

3.2 APLICAR FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA 

PRODUTIVA 

A fim de entender as forças e fraquezas internas do setor, bem como as 

ameaças e oportunidades que permeiam a empresa, aplicou-se a análise SWOT com 

os responsáveis da liderança e gestão da área, os quais possuem uma visão holística 

com relação ao desenrolar do processo produtivo no setor de embalagem. Os 

resultados verificados apresentam-se na Figura 4. 
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Figura 4 – Análise SWOT 

 

Fonte:  A autora (2022) 

Com base nas informações coletadas através da entrevista semiestruturada 

com a liderança do setor em estudo, é possível perceber que a mão de obra é 

experiente, então possui bom desempenho, porém, não possui qualificações, o que 

dificulta, por exemplo, a inserção de novas máquinas e tecnologias no setor, que 

poderia aumentar a produtividade pelo fato de racionalizar processos.  

O clima organizacional é considerado uma força, mas a liderança possui um 

grande desafio pelo fato de o antigo gestor inibir a livre expressão e opinião dos 

subordinados, impedindo que os mesmos manifestassem suas considerações acerca 

de possíveis mudanças no processo produtivo. O bom planejamento e organização 

são notáveis e vem ao encontro com a visão Just in time presente em toda a empresa, 

e por mais que haja falta de espaço, as máquinas são alocadas de modo que a 

logística não dificulte a execução dos processos. O retrabalho ainda é um entrave pelo 

desperdício de tempo, movimento, matéria-prima energia, etc., diminuindo a 

produtividade. 

Para que a tomada de decisão nas sugestões oferecidas se tornasse mais 

assertiva, foram listados os problemas existentes e aplicada a análise GUT 

(Gravidade, Urgência a Tendência) para entender qual problema afeta mais a empresa 
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e se não solucionado o mais rápido possível pode ocasionar em resultados ruins. A 

Figura 5 demonstra o grau de prioridade de resolução dos problemas segundo a visão 

da liderança. 

Tabela 1 – Análise GUT 

 

Fonte: A autora (2022) 

Também foi aplicada uma entrevista semiestruturada com os funcionários 

responsáveis pela operação e máquinas e auxiliares, sendo questionados sobre 

alguns aspectos. No quesito reconhecimento, demonstraram sentir-se reconhecidos 

pela empresa, afirmaram receber feedback em reuniões e dar feedback também 

quando necessário, análises de indicadores de desempenho também chegam ao 

conhecimento dos mesmos. Consideram boa a comunicação entre membros do setor 

e a liderança, com enfoque no reconhecimento do ótimo desempenho da liderança 

atuante como líderes reais capazes de engajar a equipe.  

Com relação à estrutura, comentou-se o calor em excesso causando cansaço 

e exaustão durante o trabalho em dias quentes, apesar de o local contar com alguns 

ventiladores, ainda assim, são insuficientes para neutralizar altas temperaturas, 

principalmente no verão. Também foi comentado sobre a dificuldade da manutenção 

da boa qualidade dos itens durante o processo (evitar retrabalho), que por 

consequência diminui consideravelmente a produtividade em virtude do gasto extra 

em materiais. 

Visando elencar as causas raízes que impedem o total desempenho do setor 

de embalagem, diminuindo sua produtividade, apresenta-se o Diagrama de Ishikawa, 

como mostra a Figura 6. 
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Figura 5 – Diagrama de Ishikawa 

 

Fonte:  Autor (2022). 

A partir do Diagrama de Ishikawa é possível entender algumas causas que 

podem diminuir a produtividade do setor, isso se dá ao fato de afetar de alguma forma 

algum dos seis fatores analisados, sendo: método, máquina, material, mão de obra, 

medida e meio ambiente. Quanto mais esses fatores estiverem em equilíbrio, maior 

será a facilidade do alcance dos objetivos almejados. Então, se faz-se necessário 

atingir essas causas raízes para elevar o desempenho e a produtividade dos 

processos.  

A partir da aplicação da Teoria das Restrições no setor de embalagem, foi 

possível identificar o gargalo produtivo na máquina responsável pela operação de 

usinagem, furação e colocação das dobradiças nas portas de armário. Isso se torna 

mais claro pelos resultados dos indicadores de controle, que possuem como base as 

metas esperadas de desempenho, a quantidade e o aproveitamento real que se tem 

dos recursos disponíveis. E tendo em vista o primeiro processo após a entrada das 

portas de armário no setor de embalagem, é perceptível a insuficiência para atender 

a demanda do processo seguinte.  

Para ficar mais claro, verifica-se que, tendo como referência a quantidade de 

6.000 folhas (3000 conjuntos ou 3000 portas FR) pelo planejamento da produção, 

mensurando uma semana trabalhada em condições normais de processo, obteve-se 

os seguintes dados, conforme Tabela 1, iniciando a análise dos dados a partir do setor 

de revisão. 
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Tabela 2 – Produção real das máquinas 

 

Fonte: A autora (2022) 

Então, como forma de explorar a restrição, observou-se que, dentro do setor 

de embalagens, a máquina 3749 não atingia a capacidade suficiente para atender a 

necessidade do processo seguinte, pela diferença de 648 conjuntos no processo da 

3106, de acordo com a meta estipulada. Somando os retrabalhos feitos possibilitou o 

atingimento do esperado, mas se fosse depender exclusivamente da 3749, a meta 

não teria sido atingida. Então, utilizou-se esse como primeiro gargalo, conforme a 

Figura 7 demonstra. 

Figura 6 – Fluxograma do setor de embalagem (gargalo 1). 

 

Fonte: A autora (2022) 

A fim de explorar a restrição, foram observados os indicadores de desempenho 

correspondentes à máquina que se tornou gargalo na produção, sendo assim, 

seguindo as informações do sistema de controle, em condições normais, 

considerando esse equipamento munido de todos os recursos que são importantes 
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para o funcionamento do mesmo, têm-se as seguintes métricas a serem avaliadas, 

como explica a Tabela 2. 

Tabela 3 – Desempenho esperado através do sistema da 3749. 

 

Fonte: A autora (2022) 

Com base nos indicadores mostrados na Figura 8, pode-se fazer um 

comparativo com a produtividade e desempenho real da máquina em questão, 

conforme o reporte das ordens de produção. Ou seja, o desempenho esperado dela 

está na Tabela 2 e o real desempenho da mesma se encontra na Figura 8, 

demonstrando não correspondência de dados. 

Figura 7 – Indicadores 

 

Fonte: Empresa cedente (2022) 

O que está como métrica no sistema, bem como o que é reportado pelas ordens 

de produção comprovam que há, sim, interferências no processo, isso pode vir ao 

encontro ao reporte de ordens feito de forma errada, mas também pode estar atrelado 

a irregularidades no processo produtivo. 

Para isso se fez uma análise minuciosa das paradas para entender onde estão 

as perdas do processo, como podem ser identificadas na Figura 9, a fim de gerar 

soluções para o aumento da produtividade de todo o setor. 
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Figura 8 – Gráfico de paradas da 3749 

 

Fonte: Empresa cedente (2022). 

Analisando a Figura 8, é possível perceber os principais problemas que 

desencadeiam as paradas da máquina, bem como a quantidade em horas que a 

mesma não esteve em funcionamento. Com 1:40 min pode ser percebido o ajuste de 

máquina, que pode ser entendido como o tempo necessário para que a máquina se 

autoajuste de acordo com os comandos do operador. Esses comandos são 

resultantes do item descrito nas ordens de produção e suas especificações. 

Outra questão relevante é a falta de mão de obra, que equivale a 42 minutos, 

que provavelmente foi emprestada a outro processo por necessidade de aceleração 

dos mesmos, então se encontra a necessidade de isolar gargalos nos processos 

anteriores. Se somar a quantidade de tempo do setup e movimentação de materiais 

que hoje soma 46 minutos, gera a possibilidade da delegação dessa função a uma 

pessoa específica, diminuindo o tempo e consequentemente aumentando a 

produtividade.  

Tendo em vista a capacidade volume/hora da máquina em questão, sendo 176 

conjuntos e a necessidade de 388, pode-se fazer o seguinte cálculo: 
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Capacidade hora: 176 unidades/hora 

Demanda: 648 unidades a mais que precisam ser produzidas 

Então tem-se:  

176 unidades/60 minutos = 2,933 unidades/minuto. 

648 unidades (demanda)/2,933 = 220 minutos ou 3:40 min  

Sendo assim, pode-se diminuir 21 minutos de movimentação e setup, cerca de 

42 minutos de falta de mão de obra e verificar qual a possibilidade de acelerar o ajuste 

de máquinas em 5 minutos apenas, chegando à diminuir o gargalo em 30%. 

3.3 PROPOSTA DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A PRODUTIVIDADE 

Através da ferramenta 5W2H é possível elaborar estratégias a fim de se atingir 

um objetivo pela clareza com que devem ser dispostas as informações. Na Figura 10, 

encontram-se algumas estratégias que podem ser discutidas com embasamento no 

que foi explanado até o momento. 

Figura 9 – 5W2H 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2022) 
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A partir dessas informações, é possível entender que a mão de obra possui um 

bom desempenho, mas como o equipamento é antigo e vê-se a oportunidade de 

novas tecnologias, é necessário dar suporte aos funcionários para que se 

profissionalizem, pois há grande possibilidade de aquisição de equipamento no futuro 

que irão alavancar a produtividade, e é de extrema importância que o pessoal já esteja 

capacitado para isso. 

Também procurar fomentar a criatividade e livre expressão dos colaboradores 

de forma que possam exercer o endoempreendedorismo, buscando alternativas para 

melhorar o processo, tendo em vista a experiência que boa parte possui no setor de 

embalagens. Outro ponto a ser observado é o comprometimento com a qualidade que 

está diretamente relacionada com a produtividade, pois um produto deve ser feito uma 

vez só, porque repetir o processo gera desperdício. Com relação às observações a se 

fazer acerca da estrutura seria a colocação de ventiladores para melhorar o bem-estar 

dos funcionários no ambiente de trabalho.  

Pode-se identificar no primeiro gargalo, alto consumo de tempo no ajuste da 

máquina 3749. Configura-se como sugestão a interação com um responsável em 

programação ou controle e automação para descobrir se há viabilidade de acelerar 

esse processo por meio da reprogramação da máquina. Sugere-se também a 

aplicação da Teoria das Restrições no processo anterior, a fim de identificar os 

possíveis gargalos que fazem com que haja a falta de mão de obra no processo 

estudado, e assim possa aumentar a produtividade em toda do processo. 

Ainda com a visão do aumento da produtividade, e levando em consideração a 

movimentação de materiais e o tempo de setup, cabe delegar algumas tarefas, como 

fazer a logística dos pacotes, separação de materiais e outras movimentações para 

diminuir a perda de tempo no processo das portas de armário. Já no processo de 

portas de passagem, sugere-se o estudo da viabilidade da adaptação do túnel de 

encolhimento para que as portas sejam enviadas na posição horizontal (ou sugestão 

na compra de equipamentos futuros), tendo como resultado a diminuição da troca das 

bobinas de plástico. 

3.4 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

Cabe salientar da importância de dar continuidade à pesquisa nos próximos 

meses, iniciando no setor de embalagem e consequentemente abrangendo os 
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demais, e através da aplicação das ferramentas da administração juntamente com a 

Teoria das Restrições encontrar táticas diferentes para que, englobando todos os 

recursos e as interferências no processo seja possível encontrar melhorias 

continuamente por meio da visão sistêmica. 

Afinal, para aumentar a produtividade é perceptível a necessidade de se 

observar o processo amplamente, e como sugestão de implantação de estratégias de 

ação, um cronograma (Figura 11): 

Figura 10 – Cronograma de implantação de estratégias. 

 

  Fonte: A autora (2022) 

O cronograma serve como base de desdobramento e ampliação da pesquisa e 

efetivamente atuar na mudança com o objetivo de aumentar a produtividade, isso de 

acordo com o real cenário da empresa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo o objetivo geral do trabalho analisar o aumento da produtividade no setor 

de embalagens de uma empresa do polo madeireiro catarinense, e através dos 

objetivos específicos, foi possível visualizar e entender situações que possuem 

interferência na produtividade e, assim, destacar pontos-chaves para iniciar a 

mudança. Ao longo do desenrolar da pesquisa, foi possível entender as tarefas por 

prioridade e não por grau de complexidade. 

A empresa foi caracterizada como exportadora que, como produto final, oferece 

portas, possuindo a cadeia puxada, procurando sempre atuar no processo Just in 

Time, objetivando o fluxo-chave sempre alinhado ao planejamento, conforme a 

necessidade da entrega dos pedidos. A organização sempre busca a automação e 

investe em tecnologias para tornar os processos mais produtivos e atingir as metas 

almejadas.  

O setor em estudo possui quatro máquinas, a partir do qual foi elaborado um 

fluxograma para melhor entender os processos e o desempenho de cada função 

dentro do setor, a fim de analisar os indicadores e informações. A aplicação da Teoria 

das Restrições se deu para encontrar o gargalo de produção e sugerir propostas para 

sua extinção no setor de embalagem, tendo como base a utilização de dados, gráficos, 

indicadores e entrevista semiestruturada com gestores. 

Com base na aplicação das ferramentas da administração, foi possível 

entender o cenário e identificar melhorias que podem aumentar a produtividade dos 

processos, como é o caso do incentivo aos colaboradores quanto à exposição de suas 

ideias, de forma que melhore o próprio ambiente de trabalho. Outro quesito é 

desenvolver o comprometimento com a qualidade, diminuindo o desperdício, e ao 

encontro cabe ressaltar a necessidade da fiscalização. Acerca da estrutura e para 

melhorar o bem estar dos colaboradores, sugere-se a colocação de ventiladores para 

tornar o ambiente mais agradável, também cabe aqui citar o incentivo aos 

colaboradores pela busca de qualificações para abraçarem as oportunidades quando 

surgirem. 

A partir da teoria das restrições foi possível identificar o gargalo produtivo na 

máquina 3749, onde havia a necessidade de se produzir 648 unidades para suprir as 

necessidades da fábrica. Através da diminuição da movimentação de materiais e 

setup; da delegação de tarefas para direcionamento de pacotes, colocação junto aos 
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mesmos das ferragens e cartazes utilizados no próximo processo; extinção de 

paradas por da falta de mão de obra com a aplicação da teoria das restrições no 

processo anterior, somados à reprogramação mínima na máquina será possível 

diminuir 30% do gargalo produtivo. Já no processo de portas de passagem sugere-se 

o estudo da viabilidade da adaptação do túnel de encolhimento para que as portas 

sejam enviadas na posição horizontal (ou sugestão na compra de equipamentos 

futuros), tendo como resultado a diminuição da troca das bobinas de plástico. 

O cronograma de implantação permite visualizar em um futuro próximo, o 

direcionamento para implantação das sugestões, isso de acordo com a viabilidade do 

cenário e condições da empresa. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1- Você acredita que é reconhecido e valorizado pela empresa? Porquê? 

2- Nas reuniões mensais, você recebe feedback de como está a produção, 

qual a demanda a ser atendida, e o que pode ou como pode ser feito para melhorar a 

forma de trabalhar, bem como o desempenho da equipe? 

3-  A liderança permite que vocês se expressem e deem feedback com 

relação ao ambiente de trabalho? 

4- Vocês possuem acesso ou recebem informações sobre os indicadores 

de desempenho das máquinas nas quais atuam? 

5- Como você reconhece a comunicação com a liderança? Eles repassam 

informações pertinentes e de forma clara e de fácil entendimento?  

6- Como você julga a forma como os líderes se comportam? São 

autoritários? A liderança passa confiança e confere autonomia aos colaboradores?  

7- Como você definiria o convívio entre todos os membros que estão no 

setor de embalagem (operadores, auxiliares, liderança, etc.)? 

8- Falando da estrutura física e ambiente de trabalho, o que você acha que 

pode ser mudado para facilitar e melhorar o ambiente? 

9- O que acontece com muita frequência no setor que pode estar 

desencadeando na diminuição da produtividade na sua opinião? 

10- Você gosta de trabalhar aqui? Porque? 
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