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1. RESUMO  

No desenvolvimento deste presente artigo, serão tratados assuntos voltados à 

gestão da produção em uma empresa metalúrgica do ramo de injeção plástica, bem 

como possíveis restrições e gargalos que limitam a mesma em alcançar seu maior 

objetivo e meta de produção. Para tanto foram utilizadas pesquisas, aplicação de 

questionários, análise de dados em gráficos e demais estudos pertinentes ao tema 

com o objetivo de identificar onde, como, quando e por que ocorrem as limitações, 

propondo assim uma possível melhoria para a empresa com base nos estudos 

realizados, apresentando respectivas observações quanto ao seu processo 

produtivo e maquinário. 

 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

Muitas organizações não utilizam sua capacidade máxima de processamento 

e analisando minuciosamente algumas das áreas da empresa, nos deparamos com 

um processo que limita o alcance do resultado esperado. Essas limitações podem se 

tornar visíveis no processo produtivo das indústrias, onde podem ser identificadas 

algumas operações que estão abaixo de sua capacidade, enquanto outras operam 

em sua capacidade máxima, e é aqui que surgem as restrições de uma operação. 

Através das limitações será desenvolvido um estudo das restrições a fim de 

identificar os possíveis gargalos que existem no processo produtivo em uma 

empresa de injeção plástica, além de desenvolver um estudo relacionado com as 

restrições dos processos. 

De acordo com Martins e Laugeni (1998), o processo produtivo é um conjunto 

de atividades que tem como finalidade transformar um determinado material em um 

produto, pode ser executado por mão de obra, ferramentas ou máquinas. Ao longo 

da história, esses processos sofreram algumas evoluções, iniciando-se 

artesanalmente, e logo em seguida com a Revolução Industrial, as máquinas foram 



tomando o lugar dos produtos que eram confeccionados manualmente, trazendo 

melhoria no tempo de fabricação e na qualidade. 

Com os avanços da tecnologia o que era longe se tornou perto e os mercados 

se tornaram maiores, consequentemente a concorrência aumentou, o que obrigou 

as empresas a se adaptarem a uma nova realidade, buscando formas de aperfeiçoar 

seus processos, como por exemplo, investir na capacitação do capital humano que 

também evoluiu e que se fazia necessário para conseguir acompanhar as 

mudanças, surge assim a exigência de um profissional mais flexível que se adapte 

rapidamente as mudanças de mercado além de realizar o estudo de novas técnicas 

de aperfeiçoamento, onde a qualidade e eficiência são fatores cruciais para a 

sobrevivência de uma empresa no mercado, para a indústria é muito importante a 

redução de tempo e o aumento da eficiência produtiva, sem perder a qualidade. 

 

 

 

 

3. OBJETIVO 

Este estudo tem por objetivo analisar um processo de produção com a 

finalidade de identificar possíveis restrições produtivas. Onde será analisado o 

processo produtivo de uma determinada linha de produtos analisando a 

produtividade dos processos e possíveis melhorias de produtividade em um 

processo de injeção plástica. O mapeamento de um processo produtivo de uma 

empresa da empresa utilizada para a realização deste estudo, onde poderão ser 

encontradas restrições nos processos que de alguma forma impede que a empresa 

alcance sua capacidade máxima de produção, as técnicas usadas nos processos 

produtivos atualmente utilizados na empresa será base deste estudo. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolve uma abordagem quantitativa e pesquisa qualitativa 

com o objetivo de complementar o presente estudo de forma complementar. O 

estudo ainda apresenta um caso prático de análise de processo produtivo onde 



ocorrem as restrições no seu desenvolvimento e que será medido e analisado para 

demonstrar a praticidade da pesquisa. Será analisado qual é a restrição dentro do 

processo produtivo que limita a empresa de alcançar seu maior desempenho e meta 

estabelecida. 

[...] um processo investigatório do qual resultam a aprendizagem e os 
modos de conhecimento, que se movimentam em obtenção de informes e 
conclusões que vão do dado quantitativo ao qualitativo. (BARROS, 2007, 
p.20) 

Será avaliada também a capacidade produtiva da empresa e dos 

colaboradores para que seja proposto uma melhoria na linha de produção levando 

em conta as restrições encontradas. Serão tratados os assuntos, tais como, gestão 

da produção, produtividade, variação da produtividade, eficiência operacional, teoria 

das restrições, sistemas de produção entre outros. 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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A gestão da produção envolve diversos fatores quanto à sua parte prática, 

como medições dos processos, capacidade produtiva, sistemas, planejamento, 

programação e controle da produção. 

Segundo Chiavenato (2014), produção significa transformar insumos em 

produtos ou serviços, ou seja, é um conjunto de atividades, um processo, que 

possibilita converter um bem tangível em outro com utilidade mais específica, mas 

tanto a produção quanto a operação de produzir necessitam de competências e 

recursos necessários para alcançar sua qualidade e produtividade. 

Produtividade refere-se à prática de produzir o máximo com o mínimo de 

recursos, e pode ser vista de formas diferentes pelos departamentos, ou seja, pode 

ser vista para produção como quantidade e meta produzida e para o financeiro uma 

visão voltada a valores e lucro. 



Para Vroom, o nível de produtividade individual parece depender de três 
forças básicas que atuam dentro do indivíduo: 
1.Objetivos individuais, ou seja, a força do desejo de atingir, objetivos; 
2.Relação que o indivíduo percebe entre produtividade e alcance dos seus 
objetivos individuais; 
3.Capacidade de o indivíduo influenciar seu próprio nível de produtividade, à 
medida que acredita poder influenciá-lo. (CHIAVENATO, 2009, pp. 135-136) 

Para alcançar metas a empresa necessita de um sistema de administração da 

produção, que tem por objetivo principal apoiar o gestor nas decisões logísticas, 

entre elas: planejar necessidades de capacidade produtiva, materiais, estoque, 

matéria prima, atividades produtivas, equipamentos, compra, prazos e reagir 

eficazmente diante de todas as tarefas.  

Segundo Corrêa (2001, p. 37): “Planejar é entender como a consideração 

conjunta da situação presente e da visão de futuro influencia as decisões tomadas 

no presente para que se atinjam determinados objetivos no futuro. ” 

Dentro do processo produtivo é possível encontrar restrições, que é tudo 

aquilo que pode impedir ou limitar a empresa de seu objetivo, existem dois tipos, a 

restrição física que trata – se de equipamentos, máquinas, instalações. A teoria das 

restrições, também conhecida como TOC (Theory og Constraints), visa encontrar as 

restrições e envolve três indicadores desempenho, onde é possível avaliar se a 

empresa está caminhando para seu objetivo, são eles: Rentabilidade, Despesas 

operacionais e Estoque. 

É primordial o controle da eficiência e eficácia operacional no processo 

produtivo da empresa para evitar diversos problemas, entre eles os gargalos, queda 

nos lucros e diminuição de desperdícios. A eficiência operacional é um dos 

elementos que contribuem para o desempenho dos resultados das operações na 

empresa, trazendo consigo planejamento e soluções na operação, já a eficácia é 

voltada para o nível gerencial e trata-se de executar as atividades da melhor 

maneira possível, se destacando entre seus concorrentes. 

A eficácia organizacional relaciona-se com a extensão em que todas as 
formas de rendimento para a organização são maximizadas, o que é 
determinado por uma combinação da eficiência da organização como um 
sistema e seu êxito em obter condições vantajosas ou entradas de que 
necessita. A eficiência busca incrementos, por meio de soluções técnicas e 
econômicas, enquanto a eficácia procura a maximização do rendimento 
para a organização por meios técnicos e econômicos (eficiência) e por 
meios políticos (não econômicos). (CHIAVENATO, 2009, p. 93) 



No desenvolvimento do presente trabalho a parte prática será composta de 

uma análise da empresa Tarso peças - atuante no ramo de injeção plástica, a Tarso 

peças foi fundada no ano de 2003 e a cada ano demonstra um grande potencial e 

crescimento no ramo, a empresa tem como ponto forte o desenvolvimento de 

moldes, um diferencial que possibilita ao cliente o desenvolvimento do molde para 

injeção plástica. Além disso a Tarso peças realiza paralelo ao desenvolvimento de 

moldes o serviço de injeção de peças em plástico para seus clientes. 

Segundo ABIPLAST – Associação Brasileira da Indústria do Plástico: 

OO  setor de transformados plásticos possui mais de 11,5 mil empresas 
distribuídas por todo o Brasil. Esse montante acumulado é composto, 
predominantemente, por micro e pequenas empresas, com produção 
limitada e que muitas vezes atendem demandas locais, no máximo 
regionais. (ABIPLAST, 2014)  

Conforme ainda a ABIPLAST (2014) quando a economia encontra em 

retração, a indústria deverá buscar adaptação, novos meios de alcançar seus 

objetivos e torná-la mais competitiva. Para isso, é preciso aperfeiçoar os métodos de 

produção, procurar reduzir ao máximo o desperdício, aprimorar a mão de obra e 

realizar uma gestão racional. 

O presente artigo irá analisar uma linha de produtos injetados na empresa 

com o intuito de calcular produtividade, analisar a qualidade desta linha de produtos, 

identificar restrições de processos e possíveis alternativas de melhoria que 

possibilite a empresa de ser ainda mais competitiva no mercado, que por ventura 

está com a concorrência acirrada, além das limitações da economia que passam por 

um período de retração, onde surge a necessidade de adaptação para manter-se 

atuante no mercado. 

A análise utilizará dados históricos de produção dos mesmos com o intuito de 

identificar possíveis restrições, será utilizado um monitoramento dos processos por 

gráfico de controle para detectar a presença de fatores que causam dispersão da 

produção. 

Os processos devem ser permanentemente monitorados, para detectar a 
presença de causas especiais (que aumenta sua dispersão e/ou tiram sua 
média do valor alvo). Detectada essa presença, deve proceder a uma 
investigação para identificar a (s) causa (s) especial (is) e intervir para 
eliminá-la (s) [...] A principal ferramenta utilizada para monitorar os 
processos e sinalizar causas especiais são gráficos de controle. (COSTA, 
2010, p. 28) 



Os gráficos de controle são geralmente usados para demonstrar um estado 

de controle estatístico onde é possível observar os dados com clareza. O gráfico é 

facilmente gerenciado. Isso permite determinar a capacidade de um processo, além 

de auxiliar na tomada de decisão com rapidez, detectando possíveis falhas e erros 

que podem ser corrigidos e processos que podem ser otimizados. 

Segundo Costa (2010, p.29): “Os limites dos gráficos de controle são 

determinados com base na média e no desvio-padrão da distribuição da variável x 

quando o processo está isento de causas especiais. A média deve sempre coincidir 

com o valor-alvo especificado”  

Através do gráfico, observaremos a produtividade das máquinas injetoras nas 

horas diárias trabalhadas, bem como as variações de produtividade ocorridas nas 9 

horas de trabalho serão analisadas, onde poderemos absorver os dados históricos e 

atuais de produtividade procurando identificar fatores atípicos que causem variações 

de produção e examinar se o processo está ou não sob controle. Usando métodos 

estatísticos é possível observar as mudanças dentro do processo e informar o 

andamento do mesmo bem como seu tempo e se o resultado é o esperado dentro 

dos limites preestabelecidos. 
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Para construção dos gráficos apresentados abaixo foi utilizado o banco de 

dados de uma linha de peças fornecidas pela empresa referente ao ano de 2015 e o 

primeiro trimestre de 2016, no qual foi descrito o tipo de peça da linha analisada e 

produção horária, o que possibilitou calcular no estudo a produtividade e a variação 

da eficiência onde será evidenciado o gráfico geral produtivo do ano de 2015 e do 

primeiro trimestre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1 – Gráfico da eficiência produtiva horária 

 

Fonte: Dos autores 

Na análise dos gráficos acima é possível observar um pico de produção nas 

primeiras 3 horas porém após esse horário existe uma queda brusca na produção e 

após o horário do almoço que as máquinas ficam paradas por 1 hora encontra-se 

uma ligeira alta mais nada significativa. O gráfico será analisado com foco nas 

causas desse declínio tão brusco pois comparando-o com os dados dos gráficos de 

2015 os de 2016 são bem semelhantes e o declínio em ambos os anos são bem 

visíveis que acontece após as 3 primeiras horas trabalhadas.  

O devio padrão da variação produtiva foi utilizado para demontrar a variação 

ocorrida em relação a média horária do dia onde é possivel observar que após o 

periodo das 3 primeiras horas ocorrem grande variação em relação a médias. 

 



 

Fonte: WALPOLE (2009) p. 9 

 

6. RESULTADOS 

O foco será neste declínio apresentado no gráfico para identificar que tipo de 

restrição está limitando a produção e que consequentemente está ocasionando uma 

mudança significativa no processo produtivo que geralmente mantém uma produção 

acima da média e durante algumas horas muda totalmente a situação. 

Para obtenção dos resultados foram utilizadas 2 ferramentas, são elas: Uma 

base de dados e contato com funcionário e gestor da empresa. Esses foram os 

métodos utilizados para calcular a produtividade, através disso e do questionamento 

referente ao motivo pelo qual existe a queda na produtividade após o período de 3 

horas trabalhadas, foi reportado que os moldes plásticos após esse período ficam 

quentes e é necessário aumentar o tempo de ciclo das máquinas injetoras ou a 

aquisição de um sistema de resfriamento de moldes mais potente, no entanto 

levando em conta a fase atual da empresa e o momento em que a economia 

brasileira vive, existe um receio ou ausência de planejamento por parte da 

administração da Tarso Peças em fazer um financiamento de um maquinário desse 

porte. 

Porém sabe-se que é preciso se adaptar às mudanças do mercado 

procurando sempre evoluir e superar as limitações que surgem, com o principal 

intuito de manter-se competitiva no mercado se destacando das concorrentes, além 

disso, é preciso correr alguns riscos para superar obstáculos e conseguir gerar uma 

maior lucratividade para a empresa. 

De acordo ainda com o gráfico é possível observar através do desvio padrão 

que há uma produção que fica bem abaixo da média produtiva a maior parte do dia e 



que se conseguisse diminuir essa variação a produtividade melhoraria 

significativamente. 

O contato com o gestor foi relatado que por a empresa possui oportunidades 

de crescimento de mercado, pois a empresa tem produtos para as mais diversas 

áreas do mercado, a empresa produz produtos utilizados na construção civil, na de 

brindes corporativo e materiais esportivos. 

Então se a empresa conseguir uma produção mais linear sem grande 

variação trará grandes benefícios para a empresa com essa melhoria aumentaria a 

produção e possui mercado para isso. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no estudo os objetivos da pesquisa foram alcançados, pois após o 

mapeamento do processo produtivo foi identificado variações de processo que 

implica na produtividade da empresa, a produtividade na organização por se tratar 

de uma empresa relativamente pequena não é realizado um estudo aprofundado do 

assunto, é feito de forma ainda artesanal e as medições e cálculos produtivos 

poderiam ser melhorados, a empresa possui potencial de crescimento, no entanto 

poderia investir na melhoria de seus processos. 

Um fato relevante é que as máquinas no início do processo são utilizadas em 

sua capacidade máxima e após o molde ficar em uma temperatura alta o ciclo de 

tempo aumenta. Uma possibilidade de melhoria para a empresa seria manter a 

produção horária acima da media diária em todas as horas do dia sem forçar a 

máquina e observar se os moldes plásticos demorariam mais para ficar na 

temperatura crítica, pois se isso for possível no final das horas trabalhadas a 

produção seria acima da média além de não forçar os maquinários evitando custos 

em manutenção. 

De acordo com Costa (2010) o índice da capacidade de processo mede 

quanto o processo consegue atender às especificações e que algumas 

características devem ser consideradas que pode ser capacidade, distribuição de 

características e relação determinada, e que os processos estão sujeitos à 

ocorrência de causas especiais que causa o desloque da média do processo. 

A Tarso Peças deveria rever alguns paradigmas e procurar utilizar outros 

métodos atuais e modernos de gestão da produção em sua cadeia produtiva para se 



adequar ao mercado atual que se encontra a cada dia mais mutável e necessita de 

empresas que acompanhem essas devidas mudanças. 

Outros estudos também podem ser aplicados principalmente na produção, o 

retrabalho de peças defeituosas poderia ser um bom estudo, no entanto neste artigo 

não foi possível, e ficará para pesquisas posteriores. 
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