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1. RESUMO 

O objetivo deste trabalho é propor ações que contribuirão para a alavancagem 

operacional de uma empresa que atua no ramo de cozinhas profissionais, tais como: 

estruturação do fluxo produtivo de uma nova linha de produtos; definição do mix 

ótimo de produção através da definição dos produtos prioritários para venda, 

segundo a Teoria das Restrições1 (GOLDRATT, 2014), e desenho do layout da linha 

de montagem dos produtos da linha em estudo.  Além disso, este projeto identifica 

onde interferir em um sistema produtivo. Ou seja, apresenta uma metodologia que 

pode ser utilizada por empresas de mesma tipologia. 

2. INTRODUÇÃO 

O trabalho foi desenvolvido em uma empresa, cujo parque fabril está localizado na 

região metropolitana de São Paulo. Ela atua no mercado de cozinhas profissionais e 

food service2, fornecendo bens e serviços (instalação e assistência técnica) para 

hotéis, redes de fast-food, hospitais, restaurantes e indústrias. A empresa aposta em 

uma nova linha de produtos padronizados e inovadores, considerada sem 

concorrência e que aparentemente agrega grande margem de contribuição 

financeira e neutraliza a sazonalidade da demanda dos demais produtos. Mas a 

empresa não possui conhecimentos que deem consistência a esse propósito, tanto 

no aspecto mercadológico como no operacional. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta para promover uma 

alavancagem operacional da empresa através da análise comparativa entre a 

capacidade produtiva atual e a demanda; especialmente para a organização da 

produção de uma nova linha de produtos denominada Inovatec. 
                                            
1 Theory of Constraints - TOC 

2 Food service: O mercado que envolve toda cadeia de produção e distribuição de alimentos, 
insumos, equipamento e serviço, orientado a atender os estabelecimentos que preparam e fornecem 
refeições efetuadas principalmente fora do lar. FONTE: Madi, 2010.  
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4. METODOLOGIA 

Considerando a questão central deste estudo, que tem como objetivo a estruturação 

e organização do processo produtivo dos produtos da linha Inovatec, o procedimento 

técnico utilizado é classificado como estudo de caso único (YIN, 2001).  

Quanto à finalidade, o trabalho em questão consiste em uma pesquisa aplicada por 

envolver problemas oriundos de uma empresa específica e por gerar conhecimentos 

de aplicação prática, quanto à natureza, uma pesquisa tanto qualitativa quanto 

quantitativa, e quanto aos objetivos, uma pesquisa explicativa.  

O levantamento de informações, assim como o mapeamento dos processos dos 

produtos da linha Inovatec e a coleta de tempos estimados foram efetuados por 

meio de entrevistas e observações.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O primeiro passo para viabilizar a análise dos Inovatec foi o mapeamento do 

processo produtivo de cada produto e a coleta dos tempos. Basicamente os 

produtos passam pelas seguintes etapas no processo produtivo: corte, polimento de 

chapa, dobra, pintura, solda, polimento de submontagens e montagem. 

Considerando que a máquina de corte a laser (CL) é o único equipamento que 

trabalha em três turnos, os dados de ocupação dos recursos em 2014 e da 

ocupação dos recursos após a inserção da linha Inovatec, foi possível concluir que a 

produção da demanda esperada para a nova linha irá ultrapassar a capacidade da 

CL, transformando-a no recurso com restrição de capacidade (RRC) do sistema 

produtivo da empresa. A partir dessa conclusão foi possível então analisar qual o 

mix ótimo de produção, definido com base na TOC, que proporcione o melhor 

resultado operacional para a empresa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em uma dimensão estratégica, foi definido o mix ótimo, que está demonstrado na 

Tabela 1, proporcionando um aumento na ordem de 15% no ganho bruto da 
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empresa. Os próximos passos do estudo, serão focados nos âmbitos tático e 

operacional.   

Em uma dimensão tática, além da oferta dos fluxos produtivos da linha Inovatec, o 

estoque de componentes será analisado e criticado3, com o intuito de apontar ações 

para redução do mesmo. 

Para dar suporte a estratégia de produção apresentada, será proposto um 

balanceamento das linhas de montagem dos produtos Inovatec, com a intenção de 

definir seus respectivos layouts, em um âmbito operacional. 

TABELA 1 – RANKING E OCUPAÇÃO DA RESTRIÇÃO POR CADA CATEGORIA 

 

FONTE: Próprios Autores. 
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Posição Ocupação Cumulativa
1 2%
2 3%
3 4%
4 5%
5 Máquina de Sorvete e Robofusion 21%
6 29%
7 30%
8 40%
9 63%
10 76%
11 85%
12 101%
13 107%
14 108%
15 126%
16 145%

Hotel Médio
Forno Combinado
Hotel Pequeno

Restaurante Grande
Burger King
Restaurante Pequeno
Indústria Grande
Spoleto
Subway
Hotel Grande

Indústria Pequena

Categoria
Máquina de Lixo de 100 kg
Máquina de Lixo de 30 kg
Restaurante Médio
Indústria Média


