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A teoria das filas como um suporte para o gerenciamento da produção em uma 

indústria de caIçados 

 

1. RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo apresentar uma metodologia para melhoria do 

tempo realizado na produção de uma indústria de calçados a fim de solucionar 

problemas e identificar como a teoria das filas pode contribuir para impedir restrições 

ou gargalos em seu processo produtivo. A empresa “X” atua no mercado calçadista 

a 8 anos, localizada no município de Paranaíba-MS. O método empregado foi uma 

pesquisa bibliográfica, em que a coleta de dados será por meio de entrevista 

estruturada com base no estudo de caso, abordando a teoria das filas, teoria das 

restrições, criação valor, melhoria no processo produtivo com propósito de suprir 

demandas, a fim de adquirir melhores informações e manter eficiência no processo 

produtivo através da pesquisa realizada. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Um dos fenômenos estudados é a formação de filas que ocorre no processo 

produtivo. As filas decorrem de gargalos no sistema produtivo impossibilitando fluir 

os resultados do desempenho da produção. A partir da análise sobre a teoria das 

filas identifica-se que possíveis filas no processo produtivo podem ocasionar 

prejuízos à organização, sendo necessário realizar um estudo detalhado a respeito 

das filas, utilizando processos de otimização para os problemas das filas, podendo, 

ainda, utilizar a teoria das restrições na busca de possíveis soluções.  

De fato a preocupação com o cliente tem sido um aspecto de relevância, posto que 

este é um fator essencial para a sobrevivência da empresa. Entretanto, alguns 

problemas inesperados trazem dificuldades de gerenciamento da produção e 

formação de filas as resultam em prejuízos e/ou percas para a organização.  

Com base nisto, o problema de pesquisa propôs identificar como a teoria das filas 

pode contribuir para minimizar e/ou eliminar restrições ou gargalos no processo 

produtivo de uma empresa do segmento calçadista?  

 

3. OBJETIVOS 

Apresentar uma modelagem para melhoria do tempo realizado no processo 
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produtivo. Identificar como a otimização aplicada à teoria das filas pode contribuir 

para impedir restrições ou gargalos no processo produtivo de uma empresa do 

segmento calçadista. Específicos: a) identificar os problemas de filas existentes na 

empresa; b) avaliar as consequências das filas e como elas concorrem para as 

diversas atividades (principalmente produtivas); c) analisar, a partir da teoria 

pesquisada, possíveis intervenções; d) idealizar uma modelagem que possibilite 

otimizar o problema das filas. 

 

4. METODOLOGIA 

É uma pesquisa qualitativa. Strauss e Corbin (2008) define que entre os tipos de 

pesquisa qualitativa, o estudo de caso é um dos mais relevantes. A característica 

desse tipo de pesquisa é que um elemento é analisado em profundidade. Em relação 

aos procedimentos técnicos será realizado um estudo de caso que segundo Gil 

(2009) este é um fenômeno que possibilita estudar em profundidade obtendo-se um 

melhor aproveitamento das informações. A forma de coleta de dados será por meio 

de entrevista com o proprietário, funcionários. A observação possibilitará o 

acompanhamento de todo processo produtivo da organização analisando e 

identificando possíveis filas, na produção dos calçados, para atender toda demanda. 

Será realizada a análise de conteúdo do material coletado em campo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Teoria das Filas  

O estudo das filas possui elementos fundamentais que trata problemas relacionados 

ao congestionamento de clientes (pessoas ou produtos em processo) à espera de 

um produto ou serviço. A partir disto a teoria possibilita entender a ordem de 

chegada e saída no canal, pois se estuda a estrutura de um sistema. As filas 

ocorrem sempre quando existe a procura excessiva por um determinado serviço ou 

produto, sendo maior que a capacidade de produção ou insuficiência de pessoas no 

atendimento ao cliente. Para se resolver uma situação em que há um 

congestionamento de filas é necessário formular o problema e definir um modelo de 

fila para obter-se uma proposta de solução (ANDRADE, 2011). 

A teoria das filas é uma ferramenta fundamental que permite analisar a existência do 

fenômeno fila e ao mesmo tempo proporciona maior controle gerencial e eliminação 
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de perdas futuras. Contribui, ainda, para um melhor gerenciamento administrativo do 

setor (MOREIRA, 2010).  

 

5.2 Teoria das restrições 

A teoria das restrições ou TOC (Theory of Constraints) teve início por volta da 

década de 70. Possui como meta analisar a cadeia de produção e logística, com 

vistas a resolver problemas relacionados ao desempenho produtivo eliminando 

custos de longo prazo com o objetivo de assegurar um maior lucro em curto prazo 

(GIUNTINI et al., 2013). Tem com objetivo maximizar o ganho das organizações com 

base no melhor gerenciamento nos recursos disponíveis. A integração de todos os 

departamentos para a teoria das restrições é um fator de extrema importância na 

aplicação da teoria. Existem variáveis que a TOC demonstra onde é possível prever 

o impacto de qualquer decisão na operacionalização da empresa.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A empresa atua no mercado há oito anos cujo setor industrial é de produção de 

calçados de PVC. A pesquisa em andamento identificou a existência de formação de 

filas ao longo do processo produtivo. Na continuidade da pesquisa, a expectativa é 

que a Teoria das Filas, em conjunto com informações da Teoria das Restrições, 

permitam analisar e entender o problema de congestionamento na produção 

trazendo ferramentas que possibilitem eliminar perdas futuras garantindo um melhor 

gerenciamento administrativo do setor. 
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