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RESUMO 

PASQUALINOTTO, Maria Eduarda da Silva. Otimização do processo em uma 
lavanderia de hospital utilizando a teoria das restrições. 2017. Trabalho de 

Conclusão de Curso  (Bacharel em Engenharia de Produção) – Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 2017.  

 
Nesse trabalho foi estudado o setor da lavanderia de um hospital, o qual tem como 
função, realizar o processamento de roupas sujas, para que possam ser utilizadas 
novamente. A maior parte dos hospitais públicos convivem com o problema de 
escassez de recursos, devido a esse fato, os gestores hospitalares precisam realizar 
decisões estratégicas para minimizar ainda mais os custos monetários 
desnecessários, sem comprometer o padrão e qualidade dos serviços de saúde 
exigido. O setor da lavanderia de um hospital é um setor que às vezes é ignorado e 
passa despercebido pela maioria das pessoas, entretanto, é um dos setores 
fundamentais para manter o funcionamento da maioria dos outros. Vale ressaltar 
que a lavagem e a esterilização de roupas hospitalares é economicamente não 
focada em gerar lucros, entretanto, é considerado como um dos serviços 
hospitalares que mais geram gastos, portanto é um setor que deve utilizar seus 
recursos de forma eficiente para evitar desperdícios. O objetivo geral do trabalho foi 
analisar a eficiência do uso de recursos do setor da lavanderia de um hospital, 
tomando por base uma teoria utilizada pela engenharia de produção, a Teoria das 
Restrições. Para isso, foi mapeado todo o processo produtivo, o que possibilitou 
determinar e apresentar uma base de dados para a análise do fluxo produtivo e 
compreender de forma objetiva o funcionamento dos processos e etapas. Utilizando 
o Diagrama de Pareto, foi determinada a atividade que mais impactava o setor, 
sendo esta a ausência de planejamento causada pela falha de comunicação entre 
os funcionários. Sendo assim, foi proposto melhorias para otimizar o fluxo do 
processo, possibilitando a liberação de uma capacidade, o que significa liberação de 
recursos e capital investidos. 
 
 
Palavras-chave: Capacidade; Lavanderia; Restrições; 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

PASQUALINOTTO, Maria Eduarda da Silva. Optimization of the process in a 
hospital laundry using the restriction theory. 2017. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Bachelor of Production Engineering) - Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Medianeira, 2017. 

 
 
In this work, the laundry sector of a hospital will be studied, which will perform the 
processing of dirty clothes, so that they can be used again. Most public hospitals 
cope with the scarcity of resources. Because of this fact, hospital managers need to 
make strategic decisions to further minimize unnecessary monetary costs without 
compromising the standard and quality of health services required. The laundry 
sector of a hospital is a sector that is sometimes overlooked by most people, yet it is 
one of the key sectors in maintaining the functioning of most others. It is worth noting 
that washing and sterilizing hospital clothes is economically not focused on 
generating profits, however, it is considered to be one of the most costly hospital 
services, so it is an industry that must use its resources efficiently to avoid waste. 
The general objective of this study was to analyze the efficiency of resource use in 
the laundry sector of a hospital, based on a theory used by production engineering, 
the Theory of Constraints. For this, the entire production process was mapped, which 
allowed to determine and present a database for the analysis of the productive flow 
and to understand objectively the operation of the processes and stages. Using the 
Pareto Diagram, the activity that most impacted the sector was determined, being 
this the absence of planning caused by the lack of communication among the 
employees. Therefore, improvements have been proposed to optimize the flow of the 
process, enabling the release of a capacity, which means the release of resources 
and capital invested. 
 
 
Key-words: Capacity; Laundry; Constraints;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Para o setor de saúde, especialmente hospitais, enfrentar crises não é 

novidade, pois a maior parte deles convive com o problema de falta de recursos. 

Atrasos e falta de pagamentos por parte dos planos de saúde privados e o aumento 

dos preços dos materiais e medicamentos, são alguns dos fatores que potencializam 

a complexidade financeira de um hospital. O Fórum Econômico Mundial – FEM, 

organização internacional sem fins lucrativos, realiza e divulga um Relatório Anual 

de Competitividade Global, o qual aborda o crescimento econômico e o nível de 

prosperidade atual e futura de países (SEBRAE, 2015). No relatório divulgado em 

Abril de 2016, projeta contração na economia brasileira em torno de 3,8% e para 

2017 não haverá crescimento ou contração, sendo o índice zero. 

Com a crise econômica mundial refletindo na economia, esta situação se 

agrava, fato que faz com que os gestores tomem providências que garantam a 

sobrevivência do hospital em períodos de incerteza e oscilações econômicas 

(GAZETA DO POVO, 2009). Os gestores hospitalares, conforme Siqueira (2005), 

percebendo esse ambiente econômico desfavorável, passaram a racionalizar ainda 

mais os recursos disponíveis, ao mesmo tempo em que precisam manter a 

excelência na qualidade dos serviços prestados, pois em um hospital nada pode ser 

bom ou mais ou menos, tudo deve ser ótimo.  

Para melhor entendimento das atividades que ocorrem em um hospital, 

devemos fazer uma comparação e alusão a um conjunto de empresas que operam 

em um mesmo local. Os hospitais congregam diversas “pequenas empresas” que 

operam dentro desta grande empresa, as quais são chamadas de setores ou 

departamentos. Dentre estas empresas, há ao menos dois hospitais: um para 

atendimento ao SUS e um para convênios particulares. Há uma lavanderia; há 

centros cirúrgicos; recursos humanos; limpeza e manutenção; banco de sangue; 

compras e almoxarifado; enfermagem; farmácia; laboratório; ortopedia; 

ultrassonografia; unidade de tratamento intensivo; raio-x; internações; sem contar 

que de alguma forma é um hotel.  

. Além disso, a lavanderia de um hospital precisa gerar uma sensação de 

conforto e bem estar nos pacientes, criando uma relação de confiança, capaz de 
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fazer com que os próprios pacientes não suspeitem ou pensem na situação que 

aquela roupa hospitalar se encontrava. Ao visualizar um ambiente claro e totalmente 

limpo, o paciente sabe que estas roupas e lençóis, já serviram a outros pacientes, ou 

mesmo já foram utilizadas em salas cirúrgicas e estavam cobertas de sangue, 

secreções e bactérias diversas (SANTOS; MESIANO, 2016). O setor da lavanderia 

de um hospital é na maioria das vezes, ignorado pelas pessoas e passa 

despercebido, entretanto, é parte do sistema e caso ele pare de operar, todos os 

setores a ele conectados param (SIQUEIRA, 2005). 

Uma ida rotineira de um paciente a uma consulta requer do hospital o uso de 

diversas roupas limpas. Os profissionais que trabalham nesse ambiente devem estar 

vestidos adequadamente, cada qual com seu uniforme, desde as secretárias, até 

enfermeiras e também os médicos. A sala na qual o paciente é atendido deve estar 

limpa, com cortinas e chão limpos com panos e produtos específicos para evitar 

contaminação. Também, os pacientes vestem trajes hospitalares e utilizam 

banheiros com tapetes e toalhas que devem estar limpos.  

Ao ser examinado, o paciente usa cama com lençóis lavados e esterilizados. 

Caso haja a necessidade de se realizar algum exame, o paciente é transferido para 

sala específica, que também deve seguir todos os padrões de qualidade e limpeza 

para evitar contaminações. Este ciclo se repete cotidianamente conforme o fluxo de 

pacientes. A lavanderia hospitalar precisa atender a demanda diária de diversos 

tipos de roupas como, lençóis, fronhas, toalhas grandes e pequenas, cobertores, 

panos de chão, aventais e entre outros e para isso, precisa utilizar eficientemente 

sua capacidade, evitando atividades que gerem desperdícios, estoques em processo 

e interrupções. 

A utilização de roupas hospitalares, após a lavagem, requer um controle 

rigoroso aliado a um alto padrão de qualidade, pois precisa manter as características 

físicas evitando manchas e rasgos, além de assegurar a erradicação de possíveis 

substâncias alergênicas e contagiosas. É importante ressaltar que ao final da 

lavagem, as roupas dificilmente estarão totalmente estéreis, mas devem estar ao 

menos higienizadas, ou seja, livre de microorganismos patogênicos, garantido a 

segurança dos pacientes que irão utilizá-las (SANTOS; MESIANO, 2016). 

Um procedimento inadequado no serviço de lavagem das roupas pode gerar 

custos não quantificáveis monetariamente, tais como, denigrição da credibilidade e 

imagem da instituição ou ainda, danos à saúde dos pacientes devido às 
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contaminações (MACHADO; CASCAES, 2005). Vale ressaltar que este é um setor 

que economicamente não tem o foco na geração de lucros, entretanto é considerado 

um dos setores que mais geram gastos, já que incorre em esforços de investimentos 

em equipamentos e em produtos químicos utilizados, para atender aos padrões de 

qualidade necessários.  

Esse estudo será realizado na lavandeira de um hospital no Oeste do 

Paraná, que conta com uma equipe de 211 funcionários,  11 alocados no setor da 

lavanderia. Possui espaço físico contendo 98 leitos que são distribuídos em centros 

cirúrgicos, unidades de terapias intensivas, pronto socorros, planos particulares e 

sistema universal de saúde (SUS). 

O objetivo geral do trabalho foi analisar a eficiência do uso de recursos do 

setor da lavanderia de um hospital, tomando por base uma teoria utilizada pela 

engenharia de produção, a Teoria das Restrições. Para isso, foi mapeado o 

processo produtivo, o que possibilitou determinar e apresentar uma base de dados 

para a análise do fluxo produtivo e compreender de forma objetiva o funcionamento 

dos processos e etapas.  

Para identificar as atividades que limitavam o sistema, foi realizada uma 

análise de qualidade de roupas utilizando o Diagrama de Pareto para quantificar os 

dados e estabelecer as atividades com maior potencial de limitação, ou seja, 

restrições que impedem o sistema de funcionar perfeitamente. Ao final, foram 

propostas melhorias para otimizar o processo, e assim, proporcionar o uso eficiente 

e eficaz da capacidade do setor. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar a eficiência do uso de recursos de uma lavanderia hospitalar, 

visando propor melhorias que proporcionem o uso eficiente e eficaz de seus 

recursos tomando por base a Teoria das Restrições desenvolvida por Eliyahu Moshe 

Goldratt. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Mapear os processos produtivos da lavanderia; 

b) Identificar desperdícios de capacidade, tempos e materiais; 

c) Determinar as restrições de capacidade; 

d) Definir os gargalos do setor de produção; 

e) Propor melhorias e mudanças no processo produtivo da lavanderia. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

É apresentada neste capítulo a revisão da literatura contendo conceitos que 

são pertinentes ao tema, tendo como finalidade, conter o embasamento necessário 

para a aplicação da metodologia definida para o presente estudo. Inicialmente é 

abordado o tema da importância estratégica de se realizar o planejamento e 

controle da produção em uma organização, seguido dos tipos de sistema de 

produção que podem ser adotados e posteriormente, é descrito o conceito e 

aplicação da Teoria das Restrições.  

 

 

3.1  ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO PARA UMA ORGANIZAÇÃO  

 

 

Sun Tzu (1772) afirma que se você não conhece e não reforça seus pontos 

fortes, não assume e atenua suas fraquezas, por conseguinte, acaba tendo um 

conhecimento muito escasso sobre seu exército, podendo apresentar dificuldades 

de comandar e orientar seus comandados durante as batalhas e não tendo 

condições suficientes de no futuro, tomar decisões importantes. 

Durante uma guerra, o general precisa se adaptar às mudanças do ambiente 

e é forçado a tomar decisões rápidas para garantir a segurança de seu exército e 

êxito na batalha. De forma análoga, as organizações precisam reconhecer as 

sensíveis mudanças do mercado, e serem flexíveis para se adequarem a elas, 

assegurando sua sobrevivência no mercado. Segundo Erdmann (1998), produção é 

produzir de forma intencional algo que seja útil, podendo ser material ou imaterial. A 

área de produção tende a ser desafiadora, pois os gerentes de produção precisam 

encontrar soluções inovadoras em curtos intervalos de tempo e responder às 

mudanças tecnológicas, ambientais, culturais e sociais. 

Administrar os recursos de forma eficiente passou a ser essencial para a 

sobrevivência de uma organização, exercendo um papel de grande importância,  

considerada uma arma competitiva, ou seja, desempenhando uma função 
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estratégica, capaz de impulsionar a empresa, porém se mal administrada, pode 

também se tornar um grande obstáculo (CORRÊA; CORRÊA, 2012). 

Corrêa e Corrêa (2012) chamam atenção para as reinvenções que esta área 

da engenharia de produção necessita, pois somente com a inspiração em Frederick 

Winslow Taylor e Henry Ford, os resultados obtidos já não são considerados tão 

satisfatórios. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, concorrentes cada vez 

mais qualificados e clientes extremamente rigorosos, surgem novos problemas com 

alto nível de complexidade, que exigem soluções cada vez mais complexas.  

Segundo Leme (1997), o engenheiro de produção deve compreender as 

ciências matemáticas, físicas e sociais além de possuir conhecimentos específicos 

na sua área de atuação. Isto implica em ter capacidade de projetar e otimizar 

sistemas que contenham pessoas e máquinas, transformando o conhecimento 

teórico em soluções práticas. Um elemento chave para que ele seja capaz de 

desenvolver essas habilidades é fazer uso do Planejamento e Controle da Produção. 

 

 

3.2  PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

 

 

Para o funcionamento adequado de uma organização, é preciso planejar e 

controlar. O Planejamento e Controle da Produção é uma atividade que tem como 

objetivo utilizar de forma eficiente e eficaz os recursos da empresa. Chiavenato 

(1991), afirma que o planejamento é a função administrativa de antecipar os 

objetivos que devem ser atingidos e o que deve ser feito para atingi-los. Não ter 

planejamento significa não ter objetivos claros, o que induz a empresa a não ter uma 

visão e conhecimento de onde está e onde quer chegar.  

Planejamento para Slack, Chambers e Johnston (2009, p. 283), é "a 

formalização do que se pretende que aconteça em determinado momento no futuro", 

ou seja, desenvolver linhas de ação consideradas eficientes e que devem ser 

seguidas para satisfazer determinado objetivo. Reafirmando esse conceito, para 

Corrêa, Gianesi e Caon (2010), planejar envolve tomar decisões no presente para 

que seja possível atingir um objetivo no futuro. Enfatizam que ter um bom 

planejamento não significa garantia de sucesso, mas asseguram apenas que têm a 
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intenção de que aconteça, pois são baseados em incertezas e previsões. 

O controle, para Slack, Chambers e Johnston (2009, p.283), “é o processo 

de lidar com essas variações". É responsável por realizar intervenções e ajustes no 

planejamento para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados. Portanto, nas 

situações de imprevistos, o controle tem a função de aplicar medidas corretivas para 

nortear o novo caminho, porém sem mudar o destino. Controle, para Sprakel e 

Severiano Filho (1999) “é a função administrativa que consiste em medir e corrigir o 

desempenho para assegurar que os planos sejam realizados da melhor maneira 

possível”. O PCP, conforme Sprakel e Severiano Filho (1999), é dividido em duas 

etapas: a primeira é o processo de planejamento na qual requer o uso eficiente das 

entradas para se alcançar os objetivos. E a segunda etapa, que controla para que 

tudo saia como planejado. 

 De acordo com Tubino (2009), o planejamento de um sistema produtivo 

ocorre em três níveis hierárquicos: estratégico, tático e o operacional. No 

planejamento estratégico, atua-se diretamente na capacidade de produção, pois é 

considerada o fator físico limitante do processo produtivo. Baseado neste fator é 

criado um plano de produção, de acordo com os recursos financeiros e de produção 

disponíveis, relacionando-os com a estimativa de vendas de longo prazo.  

 No nível tático, é estabelecido um Plano-Mestre de Produção inicial para 

médio prazo, a partir do plano de produção e de acordo com as previsões de venda 

no médio prazo. No curto prazo, o nível operacional toma como base o Plano Mestre 

de Produção, com responsabilidade de administrar estoques e ordens de compra, 

fabricação e montagem, e realizar todo o controle da produção. Toda e qualquer 

operação exige planejamento contínuo e controle rigoroso. Planejamento e controle 

da produção relaciona aspectos entre a oferta e a demanda, decidindo sobre a 

melhor forma de se utilizar os recursos financeiros e produtivos, satisfazendo a 

demanda de consumidores.  

 

 

3.3  SISTEMA DE PRODUÇÃO 

 

 

Conforme LUSTOSA et al (2008), de forma geral, um sistema de produção é 
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um conjunto de atividades e operações inter-relacionadas que transformam os 

recursos / insumos da entrada (input) em saídas (output), tais como bens ou serviços 

conforme Figura 1. Os sistemas de produção são compostos por subsistemas: 

inputs, processo de conversão, outputs e sistema de controle (MOREIRA, 2011). 

Além disso, um sistema de produção não funciona isoladamente, sofre influências 

do ambiente externo e interno, podendo sofrer impacto em áreas além da produção, 

tais como: marketing, recursos humanos, financeiro e economia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

O sistema de controle monitora os três elementos do sistema de produção, 

assegurando que o planejamento seja seguido, que qualidade seja mantida e que as 

operações utilizem os recursos de forma eficiente e eficaz. Os inputs são os 

recursos de entrada que passarão por um processo de transformação direta em 

bens ou serviços. Esses recursos são base de todo o processo, portanto são 

essenciais para que o sistema inicie, são eles: materiais, informações, capital, 

equipamentos e mão de obra.  

Em relação ao processo de conversão, a finalidade é transformar os 

recursos de entrada em bens ou serviços. Bens são componentes tangíveis, 

resultado da fabricação de objetos físicos e material gerado a partir da utilização das 

máquinas, equipamentos e homens (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). Com 

relação a serviços, o processo de conversão se caracteriza pela interação física 

Figura 1: Elementos do Sistema de Produção 
Fonte: Adaptado de Slack; Chambers; Johnston (2007 
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entre o cliente e o prestador. De acordo com Moreira (2011), "em serviços, 

diferentemente da manufatura, a tecnologia é mais baseada em conhecimento do 

que em equipamentos".  

 Tubino (2009) enfatiza que todo sistema de produção, independente das 

diversidades de operações existentes, estão voltados a gerar outpus na forma de 

bens ou serviços. Existe uma diferença entre eles que se sobressalta, uma relação 

de tangibilidade, na qual o bem é físico, visível e pode ser estocado. O serviço, por 

outro lado, é intangível, não pode ser tocado, apenas vivenciado pelo cliente. O grau 

de contato com o cliente também é algo que os difere, pois a manufatura do bem se 

distancia do consumo do cliente, pois este não se preocupa com a forma do 

processo produtivo e sim o resultado final.  

O serviço só é considerado de qualidade quando ocorre a aprovação do 

cliente, conforme as condições impostas por ele, fazendo com que aumente a 

responsabilidade e a qualidade dessa prestação do serviço. Slack, Chambers e 

Johnston (2009), afirmam que apesar dessas diferenças entre bens e serviços, o 

sistema de produção tende a ser semelhante. As organizações enfrentam o mesmo 

conjunto de decisões estratégicas de produção, de políticas sociais e ambientais.  

Devido a isso, a tendência mundial é diminuir essa diferença quanto à 

natureza dos bens e serviços e fazer com que esses conceitos se fundam. A razão é 

que bens e serviços são gerados de forma simultânea e dependentes, podendo 

existir apenas hegemonia de um sob o outro. Slack, Chambers e Johnston (2009, 

pg. 12), complementam que "todas as operações são fornecedoras de serviços, que 

podem também, produzir produtos como uma forma de servir a seus clientes". 

Segundo Chiavenato (1991, pg. 47), “cada empresa adota um sistema de 

produção para realizar as suas operações e produzir seus bens ou serviços da 

melhor maneira possível e, com isto, garantir sua eficiência e eficácia.” Devido às 

particularidades específicas de cada empresa, o PCP precisa desenvolver diversas 

atividades com alto grau de complexidade para determinar qual a programação que 

será adotada para aquele tipo de sistema produtivo. A classificação mais tradicional 

está relacionada ao grau de padronização dos produtos, quanto ao fluxo dos 

processos e ao tipo de operação. Tubino (2009) acrescenta que a classificação dos 

sistemas não depende do produto em si,mas da forma que se deseja atender a sua 

demanda.  

A seguir têm-se os três tipos tradicionais e genéricos de sistemas de 
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produção: sistema de produção contínua, sistema de produção em lotes e sistema 

de produção por projeto. Além dessa classificação, o sistema de produção contínua 

e em lotes apresentam subdivisões específicas e complementam o tipo de produção 

que é determinado pela organização. O sistema de produção continua é subdivido 

em sistemas contínuos puros e sistemas contínuos em massa. O sistema de 

produção em lotes é subdividido em processos de jobbing e processos de bateladas 

(batch). E, finalmente, o sistema de produção por projetos que não apresenta 

subdivisão.  

O primeiro tipo de sistema de produção tradicional é classificado por Slack, 

Chambers e Johnston (2009), Moreira (2011), e Lustosa (2008), como sistema de 

Produção Contínua ou Fluxo em Linha, na qual é caracterizado por ser um sistema 

com alto grau de padronização, possui sequência linear de operações pré-

estabelecidas, ou seja, uma operação procedente sempre estará vinculada com a 

qualidade da operação precedente, fazendo com que as etapas de processamento 

fiquem balanceadas evitando atrasos. Caracteriza-se por ter um fluxo em linha muito 

eficiente e padronizado, na qual se produz grandes volumes com poucas variedade. 

Além disso, o produto é mantido na linha de produção por longos períodos de 

tempo, o que gera maior utilização de máquinas à utilização de mão de obra. 

Lustosa (2009) subdivide essa classificação em sistemas contínuos puros e 

sistemas contínuos em massa. Descreve que a primeira subdivisão, nomeado como 

sistemas contínuos puros têm uma alta uniformidade da produção, com processos 

automatizados e determina que é chamado de contínuo por ser difícil separar um 

produto final já acabado de um que ainda é fabricado. A sincronização dos 

processos e a demanda baixa garantem um lead time baixo, fazendo com que os 

estoques intermediários sejam praticamente nulos. O papel do PCP nesse sistema é 

calcular as necessidades dos materiais, focando em administrar a logística de 

recebimento das matérias primas e a distribuição dos produtos acabados.  

A segunda subdivisão, classificado como sistema de produção contínua em 

massa, apresenta grande semelhança aos sistemas contínuos puros em relação a 

padronização, e alta repetitividade. Porém, diferem no item de automatização, na 

qual o sistema em massa possui linha de montagem altamente especializada, 

exigindo mão de obra qualificada, deixando de usar processos automatizados 

(TUBINO, 2009). 

O segundo tipo de sistema de produção tradicional é classificado por Moreira 
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(2011), Tubino (2009) e Lustosa (2008) como sistema de produção em lotes. Ele se 

caracteriza em produzir bens e serviços em volumes médios. É chamado dessa 

forma por ter operações específicas para cada lote e tipo de produto, gerando um 

fluxo intermitente de produção. É um sistema que possui capacidade alta de adaptar 

de forma eficiente e flexível suas máquinas e recursos conforme o tipo de produto, 

considerado um sistema de produção com alta flexibilidade.  

Como possui alta variabilidade, isto é, ocorrem diversas modificações na 

linha conforme o tipo de lote, logo, existe um mix de produtos que faz com que os 

lotes dificilmente sejam iguais uns aos outros. Isto torna o fluxo produtivo 

desordenado caso não seja feita uma programação eficiente, podendo apresentar 

dificuldades em relação a mão de obra, que precisa ser qualificada e em relação a 

ao agrupamento de equipamentos similares. O foco do PCP nesse tipo de sistema é 

realizar uma programação e sequenciamento dos lotes, utilizando os recursos da 

melhor maneira e diminuindo o lead time de operações para cada tipo de produto. 

Slack, Chambers e Johnston (2009), Corrêa e Corrêa (2012), subdividem o 

sistema de produção tradicional de lotes em dois grupos, Processos de Jobbing e 

Processos de Bateladas (Batch). A primeira subdivisão é associado a um arranjo 

físico funcional, onde os equipamentos são distribuídos de acordo com as suas 

funções, permitindo um fluxo que flutue entre os departamentos, ou seja, processam 

uma série de produtos ao mesmo tempo, embora cada produto necessite de uma 

habilidade específica. Na segunda subdivisão o arranjo físico é semelhante ao 

Jobbing, porém o processo de fabricação ocorre por lotes e os equipamentos são 

preparados conforme o tipo de lote a ser fabricado. Como o próprio nome indica, é 

produzido mais do que uma unidade do produto por vez a cada lote.  

O terceiro tipo de Sistema de Produção Tradicional é classificado por 

Moreira (2011), Tubino (2009), Slack, Chambers e Johnston (2009), e Lustosa 

(2008), como Sistema de Produção por Projeto, bastante diferente dos outros tipos, 

é caracterizado por produzir produtos únicos e específicos de acordo com o cliente. 

Exige mão de obra qualificada e planejamento e controle capazes de se adaptar à 

falta de sequência dos processos. O início e o fim são bem definidos, porém o 

intervalo de tempo entre eles é incerto. Em decorrência do fator tempo, acaba tendo 

um custo alto de produção. Moreira (2011) cita como exemplo a construção de 

navios e aviões, instalações de sistema de computadores e produção de filmes. 

Tubino (2009) acrescenta as baixas demandas, tendendo a fabricação unitária, o 



25 
 

que pode ser evidenciado pelas especificações individuais que demandam uma 

organização mais cuidadosa.  

 

3.4  JUST IN TIME E SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

 

Em 1975, o considerado o criador do Sistema Toyota de Produção Tahiichi 

Ohno, desenvolveu uma teoria utilizada na gestão da produção. Com a filosofia Just 

in Time, é um dos responsáveis pelo milagre industrial do Japão ao conseguir em 

três anos remodelar parte da indústria japonesa, um país devastado pela guerra, 

tornando-o uma potência mundial (OHNO, 1997). O conceito de Just In Time é 

referente a uma forma de se pensar, filosofia que serve como método para conduzir 

o planejamento e controle de operações de uma organização. Essa filosofia é 

sustentada por três pilares: a eliminação de desperdícios, melhoramento contínuo do 

sistema e envolvimento de todos os funcionários em todos os processos. Traduzida 

para o português, o termo “Just in time” significa produzir no tempo certo, ou seja, 

produzir bens e serviços exatamente no momento em que serão necessários. 

Sakichi Toyoda era um dos proprietários de uma empresa do setor têxtil, 

fabricante de teares automáticos. Na década de 1930, ele e seus sócios fizeram 

uma visita aos Estados Unidos e se interessaram pela complexidade de um novo 

produto, o automóvel. Toyoda, um dos sócios da fábrica de teares, vendeu suas 

ações e direito de patente e convenceu seu filho a investir no ramo automobilístico, 

fundando a Toyota Motor Company (TOYOTA, 2016). 

A empresa Toyota Motor Company, buscando diminuir o atraso das entregas 

e coordenando uma grande demanda de veículos, apresentava necessidade de 

mudanças no seu processo de produção. Era preciso aperfeiçoar o sistema de 

produção que fabricava apenas um tipo de produto, pois este era muito restritivo 

para linha de produção, para passar a fazer uso de um sistema que fosse flexível e 

que aprimorasse o atendimento ao seu cliente. O resultado alcançado pode explicar 

o fato de a empresa ter alcançado uma grande variabilidade de veículos com cores, 

modelos e acessórios diferentes. 

A família Toyoda começou a produzir automóveis praticamente artesanais 

em 1934 até que em 1940, essa produção foi interrompida para produzir apenas 

caminhões militares para uso na segunda guerra mundial. Após a guerra, o Japão 
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estava arrasado e se encontrava em situação difícil, em que era inaceitável 

desperdícios. Os recursos precisavam ser utilizados de forma eficiente e produtiva, 

fato que fez Toyoda compreender que precisaria aumentar sua produtividade, caso 

contrário, a empresa não sobreviveria (CORREA; CORREA, 2012).  

Os Estados Unidos era a maior potência mundial e tratado como um país 

modelo, servindo de inspiração para que outros importassem suas técnicas de 

gerenciamento de produção. Apenas importar e copiar um método não garantiria o 

seu sucesso, a técnica e o modelo deviam se adaptar ao tipo de realidade de cada 

país. Neste caso, a produção em massa era cabível nos Estados Unidos, porém no 

Japão esse tipo de produção não era adequado (CORREA; CORREA, 2012). 

Ohno, tentando eliminar o desperdício, implantou um sistema de produção 

que fazia uso de uma técnica simples e de visualização clara, chamada Kanban. Em 

japonês, Kanban significa cartão, essa técnica estabelece uma comunicação entre 

os setores, na qual através de cartões era estabelecido tudo o que seria necessário 

para a produção, como: ordens de produção, sequenciamento, quantidade, matéria 

prima e tempo de produção (OHNO, 1997). Essa ferramenta é utilizada para um 

sistema caracterizado puxado, onde a programação toma como base a demanda, ou 

seja, a produção só é iniciada conforme a necessidade dos clientes (TUBINO, 2009). 

O esforço de reconstrução e retomada das atividades industriais para suprir 

as necessidades utilizando o sistema de produção JIT, criaram uma oportunidade 

que o Japão aproveitou, tornando-se uma potência industrial. Esse resultado foi 

possível pela atitude de enfatizar a eliminação de desperdícios e alto valor agregado 

(SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). Em outras palavras, o Just in time 

utilizado em conjunto com a filosofia de produção enxuta, formam um conjunto de 

práticas que visam produzir no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa. Com 

isto, eliminando as atividades que não agregam valor, com uma qualidade adequada 

e redução do tempo de lead time (MOREIRA, 2011).  

A ideia central do Just in time é que o preço seja regulado externamente à 

organização, pois o mercado encontra-se saturado com baixa demanda e alta oferta. 

Desse modo, as empresas precisam se adaptar às restrições de preços impostos 

pelos clientes, tendo como alternativa otimizar os processos focando na redução de 

custos (LUSTOSA; MESQUITA; QUELHAS; OLIVEIRA,2008). Slack, Chambers e 

Johnston (2009), ressaltam que o Just in Time está ligado diretamente ao Sistema 

Toyota de Produção e que para o método ser aplicado com sucesso nas 
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organizações, é exigida uma disciplina rigorosa, além de ser fundamental a 

identificação de forma clara da previsibilidade da demanda.  

O conceito de desperdício encontra-se dominante no Just In Time, Moreira 

(2001), Shingo (1996) e Lutosa (2008) definem desperdício como qualquer atividade 

que adicione custo, mas não agregue valor ao produto. Moreira (2011) acrescenta 

que o desperdício não é a causa do problema, é apenas um sintoma que pode ou 

não estar visível, por isso nunca deve ser tratado de forma individual e direta. É fácil 

identificar um desperdício, pois ele é visível, entretanto, identificar a causa é onde se 

encontra a complexidade do sistema. Like e Meier (2007) classificam os 

desperdícios em sete categorias, baseados na visão de Ohno e que estão descritos 

no Quadro1. 

 

Tipos Descrição 

Superprodução 
Produzir itens antes do tempo ou que não tenham demanda, gerando custos 

desnecessários com transporte, estoque e mão de obra. 

Espera 

Operadores ociosos e sem trabalho para fazer, que ficam esperando o próximo passo 

no processamento, causado por uma falta de peça, ferramenta, gargalos na 

capacidade e atrasos no processo. 

Transporte Movimento desnecessário de material de um processo para o outro. 

Superprocessa-

mento 

Passos de processamento desnecessários na produção de peças que possuem uma 

qualidade superior da qualidade mínima que é necessária. 

Excesso de 

estoque 

Excesso de estoque de matéria prima, de produto em processo ou acabados, gerando 

obsolescência,maior índice de produtos danificados, custo com armazenamento, 

transporte e estoque. 

Deslocamento 

desnecessário 

Qualquer movimento improdutivo executado pelo operados e que não agregue valor 

ao produto. 

Defeitos 
Produção de peças defeituosas gerando retrabalho ou descarte para substituir a 

mesma. 

Desperdício de 

Criatividade dos 

Operadores 

Falta de comunicação dos superiores com os funcionários, deixando de aproveitar 

oportunidades, ideias, tempo, habilidades e melhorias propostos por esses. 

Quadro 1: Classificação dos tipos de desperdício. 
Fonte: Adaptado de Liker (2005) 

 
 



28 
 

3.5 TEORIA DAS RESTRIÇÕES (TOC) 

 

Na produção puxada de acordo com Dal Forno, Tubino e Valle (2007, pg. 3), 

"cada etapa do processo só deve produzir um bem ou serviço quando um processo 

posterior ou cliente final, o solicitar", ou seja, a forma de produção é baseada e 

cadenciada conforme os pedidos dos clientes. Diferentemente da produção 

empurrada, que é um sistema que não leva em consideração a real demanda de 

seus clientes, operando na maioria das vezes no seu máximo possível (PAIVA; 

CARVALHO, 2009). 

Enquanto alguns sistemas de produção utilizados no PCP abordam 

ferramentas para minimizar os custos, utilizando filosofias de “empurrar” ou “puxar” a 

linha de produção, em contrapartida, outras ferramentas possuem abordagens 

diferentes, desenvolvidas para maximixar a capacidade de produção, como é o caso 

da Theory of Constrains (TOC), proposta pelo físico Eliyahu Goldratt (LUSTOSA; 

MESQUITA; QUELHAS; OLIVEIRA, 2008). 

Quando se trata de capacidade, todas as decisões devem ser muito bem 

estudadas e consideradas em nível estratégico, pois podem causar grande impacto 

na produção e principalmente, requerem imobilização forçada de recursos. Operar 

longos períodos com uma capacidade acima ou abaixo das necessidades geram 

custos operacionais e que se bem explorados podem ser evitados. A partir desse 

pensamento, Goldratt chegou a conclusão de que excesso e escassez não deveriam 

acontecer na organização, pois a capacidade deveria ser correspondente a 

demanda (MOREIRA, 2011). 

A Teoria das Restrições realça a importância no planejamento e 

programação do processo produtivo, considerando as restrições de capacidade. 

Dessa forma, o foco são áreas que possuem potencial de ineficiência, os gargalos, 

evitando investimentos em setores de não gargalo. O físico israelense Eliyahu 

Goldratt, na década de 70, questionava o fato de que os métodos tradicionais da 

administração faziam pouco sentido lógico, fato que o levou a desenvolver um novo 

método de administração que se baseava em conceitos físicos. Na década de 80, 

Goldratt escreveu um livro sobre a sua teoria na forma de romance, "A Meta". A 

história retrata a dificuldade de um gerente de fábrica em evitar a falência de sua 

empresa, tendo um tempo limitado para melhorar o desempenho e a competitividade 

da mesma (JUNQUEIRA, 2008) 
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O gerente não media esforços para encontrar alternativas, e no decorrer da 

história vai descobrindo os princípios da teoria das restrições. De acordo com 

Goldratt, o foco principal de toda a empresa é maximizar seus resultados, ou na 

forma mais genérica, "ganhar dinheiro". Poucas vezes esse lucro está ligado 

proporcionalmente a eficiência da empresa, visto que nem todos os setores de uma 

organização são perfeitamente eficientes, ou seja, são considerados os elos mais 

fracos do sistema produtivo, os gargalos. Por terem um fluxo de processados menor, 

acabam determinando o ritmo da produção e limitam o alcance da meta. Essa 

identificação do gargalo ajuda a decidir pontualmente em qual setor do processo 

deve acontecer um controle mais rigoroso (LUSTOSA; MESQUITA; QUELHAS; 

OLIVEIRA, 2008).  

Portanto a solução do romance ocorreu quando o gerente deu ênfase nas 

restrições da fábrica, tomando decisões que fortaleceram os elos fracos da corrente 

e otimizaram seus resultados, possibilitando o alcance da meta (JUNQUEIRA, 

2008). Segundo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI, 2015), todo 

processo produtivo é formado por gargalos e não gargalos. A diferença entre eles 

está na capacidade e demanda. O gargalo é um recurso que possui uma capacidade 

igual ou menor que a demanda imposta, dessa forma, o volume de produção acaba 

se tornando restrito a ele. Já os não gargalos são os recursos que possuem uma 

capacidade maior que a demanda, não prejudicando o volume de produção. 

 Com o objetivo de obter resultados, a empresa deve analisar rigorosamente 

e identificar essas possíveis restrições, para que possa explorá-las ao máximo. O 

foco é concentrado em áreas que possuem potencial de ineficiência, como os 

gargalos, evitando assim, altos investimentos e redução de planejamento em setores 

de não gargalo (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).  

 

3.5.1 Método Tambor Pulmão e Corda  

 

Para explicar sua programação de produção, a TOC utiliza a terminologia de 

tambor, pulmão e corda. O gargalo possui a função de ser o "tambor", pois é ele 

quem dita o ritmo para o restante da fábrica, ou seja, é considerado o centro de 

controle de toda a produção. Por ser a restrição, nunca deve ser permitido que um 

gargalo trabalhe com uma capacidade menor, pois nunca deve ficar parado. A partir 

disso, é colocado um "pulmão" antes e depois do gargalo como uma medida de 
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prudência, pois caso a produção de um não gargalo pare, esse estoque garante que 

o gargalo sempre esteja em funcionamento, evitando que afete todo o restante do 

processo. Essa medida é utilizada para evitar atrasos, logo após que um não 

gargalo volte a operar (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

Supondo que o gargalo pare de funcionar, de nada adiantaria para os outros 

setores trabalharem na capacidade máxima. Tudo o que foi produzido seria 

acumulado no momento em que chegasse ao gargalo, gerando um estoque alto de 

matéria prima em processo e causando um desperdício. Esse ritmo estabelecido 

pelo "tambor" puxa a produção dos outros setores, fazendo com que todos operem 

de uma forma sincronizada "corda". O papel da "corda" é regular a produção 

conforme a capacidade máxima do gargalo e não conforme com a capacidade 

máxima de cada setor (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

Esse processo de balanceamento da produção conforme a restrição de 

capacidade do gargalo, cria um sistema heurístico de soluções ótimas, fazendo com 

que os gargalos sejam versáteis, ou seja, estejam sujeitos às mudanças de 

localização conforme o processo é otimizado. Isso significa que os lead times não 

são constantes, assim como os tamanhos dos lotes, que ficam dependentes da 

restrição de capacidade de cada célula produtiva considerada gargalo naquele 

momento. Por ser um processo sistematizado baseado em procedimentos 

heurísticos, nada garante que o método atinja soluções ótimas, porém a justificativa 

de se aplicar a teoria das restrições, está relacionada ao fato de que o fluxo do 

processo será otimizado, consequentemente ocorrerá a liberação de um volume de 

estoque, o que significa liberação de recursos e capital investidos. (CORREA, 

CORREA, 2012). 

Segundo Souza (2005) "a crença fundamental da TOC é que todo sistema 

constituído com uma meta definida, deve possuir ao menos um componente que 

limita seu desempenho em relação àquela meta". Essa limitação é a restrição do 

sistema e todas as outras variáveis são dependentes dela. De acordo com 

Fernandes e Godinho Filho (2010), podem existir três tipos de restrições no sistema: 

de Recursos Internos que ocorrem no ambiente interno da organização e podem 

considerar qualquer unidade de trabalho na cadeia de produção, podendo ser uma 

máquina, uma ferramenta ou até mesmo um operário; Restrições de Mercado 

ocorrem na parte externa da organização e remetem para uma demanda menor que 

a capacidade produtiva, podendo a organização ampliar sua produção, porém pela 
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falta de demanda ela fica limitada; Restrições de Política ocorrem devido a política, 

crenças e filosofia da empresa. 

 

3.5.2 Os Cinco Passos para o Alcance da Meta de Acordo com a TOC  

 

Para a aplicação da TOC, Lustosa et al (2008), definem passos que a 

empresa precisa seguir. Esses passos são: i. Identificar a restrição do sistema ou 

gargalo; ii. Explorar ao máximo a restrição do sistema; iii. Subordinar todo o resto à 

política de exploração da restrição; iv. Elevar a restrição do sistema; v. Voltar ao 

primeiro passo, evitando que a inércia das políticas atuais se torne restrição. Esses 

conceitos, citados a partir de Lustosa et al (2008), estão resumidos abaixo.  

i) A identificação do gargalo é um processo que pode ser feito de duas 

maneiras: visualmente ou através do cálculo de capacidade. Fernande et al (2010) 

afirmam que só é possível ser identificado de forma visual, quando o fluxo de 

processos já estiver bem balanceado e definido. Neste caso, a unidade de trabalho 

que apresentar um alto estoque de produtos em processo é considerada a restrição 

da cadeia produtiva. Em relação ao cálculo de capacidade, Moreira (2011) e 

Chiavenato (1991), conceituam capacidade como quantidade máxima de bens e 

serviços que podem ser produzidos em uma unidade produtiva. A partir disso, é 

realizado o cálculo de tempo unitário de produção de cada produto em cada unidade 

produtiva, tempo total disponível utilizado para processar a demanda, relacionando 

com o tempo de carga total, tendo como resultado a porcentagem de utilização da 

unidade produtiva. 

ii) depois de identificar o gargalo, deve-se explorar ao máximo essa 

restrição. É importante ressaltar que o gargalo dificulta e atrasa a linha de produção, 

portanto, para se minimizar os prejuízos, é de extrema importância que seja feita 

uma análise criteriosa da contribuição de cada produto, relacionando o tempo de 

produção com o custo de matéria prima. Aquele produto que apresentar uma maior 

contribuição por minuto utilizado na restrição deve ser o que tenha produção 

máxima. Com isso é feita uma nova programação, sempre tendo como base essa 

exploração da restrição.  

iii) Subordinar as demais unidades produtivas de não gargalo em função do 

fluxo do gargalo. Após análise da nova programação de produtos no item ii, é feita 

adaptação das demais unidades de não gargalo à nova capacidade de operação. 
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iv) Explorar ao máximo possibilidades que aumentem o grau de eficiência do 

gargalo, capacidade operacional e até, se for o caso, a capacidade projetada.  

v) Repetir todas as etapas anteriores continuamente. Resolvendo a restrição 

anterior, faz com que apareçam novas restrições. Devido a isso e evitando a inércia 

do processo, todas as etapas anteriores devem ser repetidas baseadas na nova 

restrição, para que se mantenha um processo de melhoria contínua. 

 

3.5.3 Princípios da Otimização  

 

De acordo por Goldratt (1990), existem nove princípios de otimização que são 

responsáveis por nortear a aplicação da TOC com o foco em explorar ao máximo os 

gargalos. Esses nove princípios estão resumidos abaixo, citados a partir de 

(FERNANDES et al, 2010). 

i) Balancear o fluxo e não a capacidade 

O foco da produção não pode ser baseado na capacidade instalada das 

unidades produtivas e sim no fluxo de materiais. Após identificar as restrições, é 

preciso equilibrar o fluxo de produção, não se apoiando no fluxo de demanda.  

ii) O nível de utilização de um não gargalo é determinado por alguma outra restrição 

do sistema, e não pela sua própria capacidade. Todos os não gargalos são 

dependentes das restrições do sistema, portanto o nível de utilização das restrições 

é o que se sobressai sob ao nível de utilização dos não gargalos. 

iii) Utilização e ativação de um não gargalo não são sinônimos. 

Um recurso de um não gargalo só será utilizado quando estiver processando 

mais produtos, ou seja, estará gerando valor. Já a ativação, representa utilizar um 

recurso não gargalo com uma capacidade maior do que a do gargalo, gerando um 

volume de estoque que não agregue valor, gerando custos operacionais. 

iv) Uma hora perdida em um gargalo é uma hora perdida do sistema. 

Como o gargalo é quem cadencia todo o fluxo de produção, uma hora 

perdida nele, faz com que o tempo total disponível para atender a demanda diminua. 

É importante que o balanceamento e fluxo imposto pelo gargalo seja feito de forma 

rigorosa, respeitando as limitações deste. 

v) Uma hora economizada em um não gargalo é apenas uma miragem 

Tendo em vista que um não gargalo opera respeitando as limitações de 

capacidade do gargalo, um não gargalo sempre terá uma capacidade maior que a 
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do gargalo. Portanto essa hora não geraria benefício, somente elevaria o tempo 

ocioso já existente. 

vi) Gargalos governam o fluxo de produção, assim como o nível de estoques. 

Como os gargalos governam o fluxo de produção, consequentemente, 

governam o tempo de processamento dos outputs e o nível de estoques.  

vii) Lotes de transferência diferem de lotes de processamento. 

Pelo fato do fluxo ser balanceado, cada setor possui uma capacidade, logo o 

volume do lote de transferência será diferente em cada processo. O ideal é não 

gerar estoques intermediários, portanto dividir lotes tornará o fluxo otimizado, 

garantindo que todo o lote de transferência será processado quando passar para o 

próximo setor. 

viii) O tamanho do lote de processamento não deve ser fixo 

O tamanho do lote pode variar conforme o tipo de produto processado. Cada 

produto possui características individuais de operação e tempo de processamento 

diferente, o que faz com que gere cálculos diferentes de tamanho de lotes. 

ix) A programação da produção deve ser estabelecida após a avaliação de todas as 

restrições simultaneamente 

A produção não pode ser estabelecida avaliando apenas uma restrição por 

vez, pois não se chegaria a uma solução ótima. Levando em consideração todas, 

simultaneamente, é possível determinar quanto e quando será produzido. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Tartuce (2006) trata a metodologia científica como um conjunto de 

procedimentos e normas já convencionadas para realizar determinada pesquisa, é o 

estudo do método para se alcançar um objetivo pré-estabelecido. No método, os 

dados iniciais e as operações metodicamente ordenadas permitem a formulação de 

possíveis conclusões conforme os objetivos determinados. Minayo (2007, p. 44) 

complementa que metodologia "... é o caminho do pensamento". 

Para se realizar uma metodologia que contribua para a veracidade do 

estudo, é "imprescindível a atividade de pesquisa. Conforme a afirmação de Gil 

(2007, p. 17), pesquisa é definida como "(...) procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos". 

Uma pesquisa só é iniciada após o surgimento de algum tipo de fenômeno ou 

problema, responsável por obter respostas por meio do levantamento de hipóteses e 

referências bibliográficas para comprovar os dados analisados. No decorrer deste 

tópico, é apresentada uma breve descrição da empresa estudada, a metodologia, 

classificação e os procedimentos que compreendem o método. 

A pesquisa qualitativa é menos estruturada e mais flexível, adequada 

quando o foco da abordagem do trabalho recai sobre o ponto de vista subjetivo dos 

indivíduos. Neste tipo, as descobertas de campo levam a desdobramentos que 

guiam o pesquisador em seus passos (RAGIN, BECKER, 1992). Em contraste, a 

pesquisa quantitativa se baseia em deduções de hipóteses de teorias já 

estabelecidas, logo, os dados coletados devem ser mensurados e convertidos em 

variáveis.  

Quanto à abordagem da pesquisa, ela é classificada predominantemente 

como qualitativa, pois se preocupa em compreender uma organização e a razão dos 

fatos estudados, dando pouca importância para fatos com representatividade 

numérica (GOLDENBERG, 1997). Entretanto, com o propósito de complementar a 

http://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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veracidade dos dados no estudo qualitativo, foi necessária a utilização de estudos 

quantitativos (ABBOTT, 2001). 

Em relação a natureza da pesquisa, ela é aplicada e visa gerar 

conhecimentos para aplicação prática, analisando um problema específico e 

buscando uma solução coerente (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). Assim, 

nesse estudo, é realizado o mapeamento do processo produtivo para identificar 

desperdícios e é aplicada a teoria das restrições para se determinar as limitações de 

produção. 

Quanto aos objetivos, são caracterizados com caráter exploratório, pois são 

adquiridos por meio de levantamento de dados bibliográficos e embasamento em 

materiais já elaborados de artigos e livros (GIL, 2007). Deve-se realizar uma 

investigação profunda do problema em questão para que assim os dados possam 

fornecer condições de aproximação com a realidade. Fonseca (2002), afirma ainda 

que 

"O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva 
interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de vista 
dos participantes, ou uma perspectiva pragmática,que visa simplesmente 
apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e 
coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador" 
(FONSECA, 2002, p. 33). 

 

Nesta etapa da pesquisa, busca-se saber dados sobre a capacidade de 

cada atividade do processo produtivo para se determinar posteriormente as 

restrições da produção. Neste caso, a pesquisa assume a característica de estudo 

de caso, pois o pesquisador, sem intervir, procura entender profundamente o porquê 

desta única situação.  

 

 

4.2  A EMPRESA A SER ESTUDADA  

 

 

O presente estudo é realizado na lavandeira de um hospital no Oeste do 

Paraná. Este hospital foi construído na década de 90 e atualmente, em 2016, conta 

com uma equipe de 211 funcionários, com 11 alocados no setor da lavanderia. 

Possui um espaço físico contendo 98 leitos que são distribuídos em centros 
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cirúrgicos, unidades de terapias intensivas, prontos socorros, os quais utilizados por 

pacientes atendidos por planos particulares e sistema universal de saúde (SUS). 

 

 

4.3  COLETA DE DADOS  

 

 

Os dados desse trabalho estão fundamentados nas referências bibliográficas 

utilizadas, nas informações coletados através da observação in loco e técnica de 

entrevista direta realizada principalmente com a líder do setor. Quanto à entrevista, 

não houve um formulário preestabelecido, mas, à medida que as observações eram 

realizadas no processo, os questionamentos eram realizados em seguida. Para 

complementar e consolidar o estudo, foram examinadas informações como, 

capacidade de utilização de cada equipamento, frequência mensal dos tipos de 

lavagens, previsão de demanda diária e quantidade de roupas realmente lavadas. 

 

 

4.4  PROCEDIMENTO DOS DADOS 

 

 

Primeiramente foi realizada a coleta de dados com base em entrevista não 

estruturada. Conforme as observações eram feitas, os dados eram organizados, 

para poder estabelecer um fluxograma de todo o processo produtivo. Isto possibilitou 

entendimento aprofundado de cada atividade. Na fase seguinte foi mapeado o 

processo ressaltando as respectivas capacidades disponíveis de cada atividade, 

para evidenciar os desperdícios.  

Em seguida foi realizada uma previsão de demanda diária com base na 

quantidade de leitos ocupados e cirurgias marcadas. Com a finalidade de determinar 

o gargalo de produção quanto a capacidade do sistema, foi comparando esses 

dados da previsão com as capacidades disponíveis de cada equipamento. 

Posteriormente, foi utilizada a ferramenta da Teoria das Restrições proposta por 

Goldratt, e, baseando se nos nove princípios de otimização, foram empregados os 
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cinco passos para alcance da meta de forma cíclica, o que tornou possível delimitar 

as restrições que apresentavam alto potencial para restringir a capacidade do 

processo. 

Para definir quais destas mais causava impacto no sistema, foi utilizado o 

Diagrama de Pareto, que por meio de uma análise quantitativa, determinou a 

atividade que restringia todo o fluxo do sistema Desta forma, foram propostas 

melhorias viáveis de serem implantadas, com o objetivo principal de otimizar a 

utilização dos recursos do setor. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA LAVANDERIA HOSPITALAR 

 

 

Segundo o Centro de Documentação do Ministério da Saúde (1986), a 

lavanderia hospitalar é uma área destinada a orientar a administração do hospital no 

controle da infecção relacionada com a roupa. Para manter esse ambiente seguro e 

livre de agentes patogênicos, o setor é dividido por uma parede de concreto que 

separa a área suja da área limpa. Na área suja ocorrem as seguintes atividades: 

coleta das roupas contaminadas, a separação, a pesagem e por fim as roupas são 

colocas nas máquinas para dar início ao processo de lavagem. Em relação a área 

limpa, esta destina-se a finalização do processo de lavagem, onde as roupas já 

limpas, são retiradas da máquina e direcionadas para a centrifugadora, secadora e 

posteriormente são embaladas e armazenadas no estoque. 

O processo da lavanderia inicia com o encaminhamento das roupas sujas 

para a área suja, especificamente para a atividade de separação. Nesta área, as 

roupas são classificadas conforme cor e tipo.  Também e especialmente, pelo grau 

de sujidade, que é o grau de contaminação que cada roupa foi submetida em 

procedimentos anteriores. A partir disso é determinado o tipo específico de lavagem, 

podendo ser leve, pesada ou super pesada. Depois de lavadas, as roupas são 

retiradas da máquina e devem estar limpas, ou seja, higienizadas e estéreis. 

Posteriormente, todas as peças passarão pelos processos de centrifugação, 

secagem e embalagem, sucessivamente. Com exceção dos lençóis que precisam 

passar pela calandra após a secagem, o restante delas possui tratamento 

semelhante. As roupas que necessitarem de reparos e concertos são enviadas para 

o setor da costura. Finalizada estas operações, as roupas são empacotadas e 

enviadas para o estoque. Todas estas atividades podem ser observadas na Figura 

2, que simula disposição atual destes processos.  

Apesar de existir uma variedade de tipos de roupas, o sistema produtivo da 

lavanderia é considerado contínuo, já que do ponto de vista da produção, possui 

uma sequência linear de equipamentos já pré-definida. O tempo de funcionamento 

do setor é de 12 horas por dia. Os funcionários trabalham em dois turnos: o primeiro 
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turno, da manhã, das 7:00h à 13:00h e o segundo turno, da tarde, da 13:00h às 

19:00h. 

Atualmente, o setor conta com 11 funcionários que a cada três meses, 

realizam intercalações de funções entre a área suja e a área limpa. Essa rotação de 

funcionários ocorre da seguinte maneira: o funcionário que estava operando na área 

suja, após três meses, passa a trabalhar na área limpa, e vice-versa. Isto ocorre por 

questões de preservação da saúde do funcionário que se encontra na área suja, 

pois este fica exposto a um ambiente com maior probabilidade de contaminação. 
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Figura 2: Fluxograma atual das operações da lavanderia hospitalar 
Fonte: Adaptado do quadro de informações exposto na área física da lavanderia 
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Com relação aos turnos da manhã e da tarde, os funcionários são 

distribuídos da seguinte forma: 6 funcionários trabalham no turno da manhã, 5 

trabalham no turno da tarde. Tanto no turno da manhã como no turno da tarde, 

apenas 1 funcionário trabalha na costura; 1 funcionário trabalha na área suja, 

responsável por fazer o recolhimento das roupas sujas nos leitos, separando, 

pesando e colocando as roupas para lavagem; os funcionários restantes, 

operam apenas na área limpa.  

O setor da lavanderia possui uma chefia que é responsável por verificar 

e atualizar constantemente as necessidades de roupas limpas a serem 

utilizadas, principalmente nas alas do centro cirúrgico, pronto socorro, unidade 

de tratamento intensivo (UTI) e demais leitos. Essa verificação ocorre no início 

do primeiro turno da manhã e no período final do segundo turno. As roupas 

sujas são recolhidas e colocadas em carros de coleta próprios, tendo uma 

logística de transporte no período matinal, iniciando-se nas alas de leitos 

particulares, SUS, pronto socorro, centro cirúrgico, logo em seguida percorrem 

a unidade de tratamento intensivo (UTI), e depois conforme o fluxo de 

ocupação dos leitos.  

Na parte de separação das roupas, os critérios de classificação 

utilizados são quanto a sua cor, tipo e grau de sujidade. Não existe um controle 

detalhado e minucioso do tipo de roupas sujas que entram e roupas limpas que 

saem. É registrado diariamente em um caderno de anotações, a pesagem total 

de roupas sujas que foram recolhidas de cada setor e a quantidade de ciclos 

que a máquina de lavagem realizou. Desta forma, não é possível saber se é 

lavado mais lençóis que jalecos, por exemplo, entretanto, é possível determinar 

quais setores utilizam maiores quantidades de roupas, consequentemente 

demandam mais custos.  

Sabendo a capacidade máxima de utilização da máquina de lavar e 

contrapondo com a quantidade de ciclos que a máquina realizou, é 

administrada a utilização da máquina. Independente do tipo de lavagem, a 

máquina só pode ser ligada quando esta atingir 90% de sua capacidade 

máxima, no caso, 46Kg. Esta porcentagem é determinada com a finalidade de 

proteção do equipamento contra sobrecarga, garantindo sua qualidade e 

evitando desperdícios. Supondo uma situação em que a máquina realizou 6 

ciclos em determinado dia, isto significa que ela lavou 276Kg de roupas sujas, 
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todavia, consta nos registros que foram pesadas 300Kg de roupas sujas no 

total. Isto significa que 24Kg não foram lavados e permaneceram na área suja. 

Essa conduta é considerada correta, pois previne desperdício de material e 

energia em um ciclo de lavagem que não atingiria a capacidade ótima de 46Kg. 

 

 

6  DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DA LAVANDERIA HOSPITALAR 

6.1 COLETA 

 

A coleta da roupa suja/contaminada tem como regra básica fazer com 

que a roupa fique o menor tempo possível na unidade. Devido a elevada 

rotatividade de pacientes no hospital e a quantidade limitada do estoque, não é 

possível estabelecer uma escala de horários fixos para coleta de roupas 

durante o dia. Desta forma é estabelecido apenas que a primeira coleta deve 

ser realizada às 7:20, horário que é iniciado o turno da manhã. A próxima 

coleta ocorre às 9:30, pois as 9:00 os médicos dão alta para os pacientes e os 

quartos devem ser limpos novamente; no início do segundo turno é realizada 

uma nova coleta, 13:20 da tarde. Do período da tarde em diante, as coletas 

ocorrem sem seguir padrão, isto é, de forma intuitiva. 

A máquina de lavar não pode ser iniciada sem que sua capacidade 

máxima de utilização seja atingida, evitando assim desperdícios. Portanto, 46 

quilos de roupas sujas devem ser coletados para que um ciclo de lavagem se 

inicie, caso contrário, o funcionário precisa realizar diversas coletas no decorrer 

do dia aguardando que este número seja alcançado. Há a possibilidade da 

capacidade ótima não ser atingida no turno, neste caso, a roupa fica estocada 

na área suja e o funcionário do próximo turno fica responsável por estas. 

Para evitar qualquer risco de contaminação, a coleta é executada por 

um funcionário específico da área suja, que durante esta operação deverá 

fazer uso de todos os equipamentos de proteção individual (EPI), como calça 

comprida, camisa de manga comprida, gorros, botas de cano alto 3/4, luvas de 

borracha, óculos protetores, avental impermeável e máscaras. Neste caso, as 

roupas sujas não são coletadas diretamente dos leitos, mas sim de "hampers", 
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que são pequenos depósitos temporários que devem estar devidamente 

amarrados em sacos de tecido resistente e que estão posicionados 

estrategicamente ao longo dos corredores, como mostra a Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As roupas contaminadas são armazenadas em sacos plásticos 

descartáveis, e são colocadas dentro destes hampers, permanecendo vedadas 

até sua coleta. Todo setor possui uma sala denominada "expurgo", local onde 

os hampers ficam armazenados com as roupas sujas de pacientes, uniformes 

de médicos, uniformes de visitantes e qualquer outro tecido que foi utilizado. 

 Em setores em que os pacientes são mais frágeis e se encontram com 

uma saúde muito delicada, o carro coletor é proibido de transitar pelos 

corredores. Sendo assim, logo no início da ala do centro cirúrgico e da 

pediatria, existe uma porta restringindo qualquer movimentação que tenha 

probabilidade de contaminação.  

A comunicação do funcionário da coleta com o funcionário destas alas 

é por meio de um interfone. O transporte utilizado para a coleta dos sacos de 

roupas dos hampers, é um carro coletor próprio, conforme Figura 4, que 

quando atinge seu limite de capacidade, estabelecido pelo fechamento 

completo de sua tampa, é encaminhado para a unidade da lavanderia.  

 Além disso, por uma questão de higiene e saúde, é evitado 

interceptações entre o carrinho de roupas sujas com o de roupas limpas, para 

que não transitem simultaneamente nos corredores.  

 

 

Figura 3: Hampers 
Fonte: Elaborada pelo autor  (2017) 
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6.2 RECEPÇÃO 

 

 Na área da recepção, os sacos de roupas são extraídos dos carrinhos 

e organizados em um balcão conforme Figura 5, a fim de auxiliar nas 

operações seguintes de pesagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 SEPARAÇÃO 

 

Sob responsabilidade do mesmo funcionário que realizou a coleta 

anteriormente, os sacos descartáveis são abertos e é feita a retirada das 

roupas sujas, iniciando a separação conforme cor, tipo e grau de sujidade. A 

classificação adotada na separação tem como propósito sistematizar e otimizar 

o uso dos produtos químicos utilizados durante o processo de lavagem, desta 

forma, as roupas são agrupadas conforme o tipo de lavagem que é necessário 

para garantir a sua esterilização 

Figura 4: Carro coletor próprio 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017)   

Figura 5: Balcão utilizado separação das roupas sujas  
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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Na separação, todas as peças de roupas são cuidadosamente abertas 

e ventiladas, as mangas são reviradas do avesso, todo o tecido é analisado 

para constatar manchas de sangue e é verificado nos bolsos a existência de 

instrumentos cirúrgicos, objetos ou qualquer material que precise ser removido. 

Por ser uma etapa extremamente crítica, o funcionário precisa fazer esse 

manuseio com muita cautela, eliminando a probabilidade de um elemento 

causar algum tipo de dano a ele próprio e às maquinas de lavar (BEZERRA, 

2008). 

Devido a esses fatores de cuidado, a etapa de verificação das roupas é 

a que demanda mais tempo no setor da área suja. Durante esta operação, 

existe alto risco de contaminação, causado pelo processo de aerolização, que 

é a agitação do ar. O funcionário está sujeito a inalar o ar contendo substâncias 

potencialmente contagiosas que estavam retidas nas roupas sujas, logo, antes 

de iniciar esta operação, ele precisa se assegurar do uso de todos os EPI's 

necessários. 

 

6.4 PESAGEM 

 

 A pesagem é fundamental para determinar os custos da operação de 

lavagem, indicando a carga correta das lavadoras e determinando a fórmula 

química mais adequada para o processo de lavagem. A balança eletrônica 

utilizada corresponde a Figura 6. Após a separação, as roupas sujas se 

encontram agrupadas em pilhas.  

 De forma intuitiva, a funcionária coleta as roupas daquele montante 

que parece ser o maior, e realiza sua pesagem na balança. Para que se inicie o 

ciclo de lavagem deste lote, é necessário que ele totalize 46Kg, que é o valor 

determinado para utilizar de forma eficiente os recursos da máquina. Assim que 

este peso é atingido, as roupas são colocadas dentro da lavadora através de 

uma abertura, dando início ao processo de lavagem.  
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6.5 INÍCIO DA LAVAGEM 

 

Neste estudo de caso, o hospital faz uso de duas máquinas de lavar 

automáticas, com ciclos controlados por temporizador e possui uma barreira de 

contaminação, conforme Figura 7. A lavagem inicia-se na área suja, pois as 

aberturas das lavadoras estão posicionadas para este lado, e é finalizada na 

área limpa, onde existe outra abertura para retirada das roupas limpas. Desta 

forma, a flexibilidade das aberturas evita qualquer tipo de contaminação na 

unidade da lavanderia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Balança eletrônica  
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 

Figura 7:  Parte da área suja contendo as duas máquinas de lavar 
 Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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Enfatizando a garantia de aplicações corretas e facilitando o manuseio 

dos operadores ao determinar o tipo de lavagem, é utilizada uma bomba 

dosadora eletrônica, conforme Figura 8, que é um equipamento de alta 

tecnologia, que possui precisão de dosagem, capaz de funcionar com diversos 

tipos de produtos químicos ao mesmo tempo e viabiliza a programação 

eletrônica de lavagens.  

No Quadro 2 estão dispostos os tipos de lavagens programadas que 

são utilizadas. Essas informações estão localizadas na parede do setor de área 

suja, ao lado da bomba dosadora eletrônica. Todos os tipos de lavagem 

utilizam os mesmos produtos químicos, porém, o que os diferencia, é a 

quantidade de cada produto químico empregado. O sequenciamento de 

produtos químicos utilizados para lavagem está disposto no Apêndice A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO 
TIPO DE 

LAVAGEM 
CARACTERÍSTICA 

TEMPO DE 

DURAÇÃO (min) 

Processo 1 Super Pesado Centro Cirúrgico 90 min 

Processo 2 Pesado Centro Cirúrgico 60 min 

Processo 3 Leve 

Roupas verdes ou brancas que não 

contenham sangue; algum tecido que 

precisa ser lavado com urgência ; 

reprocesso 

25 min 

Processo 4 Cobertor - 20 min 

Processo 5 Pano de Chão - 20 min 

Quadro 2: Tipos de lavagens programadas e tempo de duração  
Fonte: Elaborada pelo autor (2017)  

 

 

 

 

Figura 8: Bomba eletrônica e mangueiras de alimentação dos 
produtos  químicos 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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É importante ressaltar que as roupas com a cor verde não podem ser 

misturadas com as roupas com a cor branca durante o processo de lavagem, 

pois a lavagem das roupas brancas exige um processo de alvejamento mais 

efetivo, o que causaria danos químicos nas roupas verdes, tais como manchas. 

Assim como roupas com sangue devem ser lavadas separadamente das 

roupas sem sangue. Na Figura 9 é possível verificar um fluxograma detalhado 

referente a forma como é feita as atividades de separação até a colocação das 

roupas dentro da máquina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminado o ciclo de lavagem, a porta da lavadora voltada para a área 

limpa é aberta e as roupas são retiradas da máquina. Em seguida, elas são 

armazenadas em carrinhos de acordo com a Figura 10, e ficam aguardando 

para serem direcionadas para a próxima etapa, a centrifugação. 

 

 

 

Figura 9: Tipos de lavagens programadas que são utilizadas na 
lavanderia 
 Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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6.6 CENTRIFUGAÇÃO 

 

É um equipamento utilizado para extrair o excesso de água de roupas 

que saíram das lavadoras. Amparada por tripés que amortecem as vibrações, o 

processo consegue retirar uma quantidade de 40% a 60% da água retida nas 

roupas. Em relação a sua utilização, a roupa é distribuída uniformemente 

dentro do tambor, ajustada em pequenos montes para que o peso fique 

equilibrado por todo eixo, desta forma, evita danos na estrutura da máquina e a 

roupa pode ser centrifugada com segurança (CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1986). 

A separação das roupas para o ciclo de centrifugação considera as 

mesmas características de separação para lavagem, exceto que agora as 

roupas não apresentam mais sangue, portanto são separadas por cores e 

tipos, como lençol, cobertor, uniformes cirúrgicos, campos cirúrgicos uniformes 

em geral e pano de chão. Antes do fechamento da tampa da centrífuga, é 

colocado um pano resistente sob a roupa já acondicionada. Este servirá para 

uma melhor vedação durante o processo de torção e repuxo que ocorre na 

centrifugação.  

Terminado o processo, a roupa é retirada da centrífuga e são 

selecionadas as peças que devem ser encaminhadas à secadora. Na Figura 11 

pode-se observar a centrífuga utilizada e os carros com roupas ao seu redor.  

 

 

 

 

Figura 10: Carrinho próprio 
Fonte: www.suzuki.com.br 
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6.7 SECAGEM 

 

Com o uso de um sistema de aquecimento elétrico, a secadora é 

utilizada para secagem das roupas em geral, conforme Figura 12. Realizado o 

processo, a roupa é retirada da secadora e colocada mais uma vez em carros 

apropriados, aguardando seu próximo destino, no qual pode ser: dobragem e 

embalagem; ou setor da costura, se apresentar necessidade de reparos; ou no 

caso do lençol, é direcionado para a calandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Centrífuga   
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 

Figura 12: Secadora   
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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6.8 CALANDRA 

 

A calandra é o equipamento usado para passar as peças de roupas. No 

caso analisado, apenas os lençóis são encaminhados para este processo. 

Segundo o Centro de Documentação do Ministério da Saúde (1986), esta 

máquina demanda grande quantidade de energia, portanto, quando ligada, 

deve ser operada continuamente durante um determinado período para evitar 

desperdício de energia elétrica. A Figura 13 exibe a calandra utilizada na 

lavanderia hospitalar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.9 SETOR DA COSTURA  

 

As costureiras analisam as condições de uso e de reparos de roupas 

que se encontram em mau estado. Caso seja possível, a restauração é 

realizada e a roupa é enviada para lavagem leve. Caso não seja possível ou 

viável, a roupa é descartada. Neste setor existem apenas duas costureiras 

operando, uma em cada turno do dia. Uniformes, lençóis, jalecos, cortinas, filtro 

de café, toalhas, tudo o que diz respeito a tecido é confeccionado nesta área.  

Os rolos de tecidos são comprados uma vez ao ano e a funcionária 

chefe do setor da lavanderia determina a quantidade e os tipos de peças que 

devem ser confeccionadas com mais urgência.  

 

Figura 13: Calandra   
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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7  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

7.1 CAPACIDADE DISPONÍVEL DOS EQUIPAMENTOS 

 

O tamanho de um lote de roupa processada não é igual ao tamanho de 

um lote de transferência, isto é, dificilmente um lote de roupas processadas na 

máquina de lavar passará com uma quantidade igual para centrífuga, pois 

existem restrições ao longo de todo o sistema produtivo. Em virtude disso, 

Goldratt (1990) determina na Teoria das Restrições que o gargalo é 

considerado o tambor de produção, pois ele que determinará o ritmo da batida 

que deve ser seguido pelas outras etapas em operação.  

Assim, todo sistema somente poderá produzir na mesma quantidade 

que o seu gargalo, e para que isso ocorra, todos os outros recursos produtivos 

precisam ser sincronizados conforme a capacidade da restrição do sistema. No 

presente estudo, os equipamentos que são utilizados no processo produtivo 

são: 1 máquinas de lavar considerada antiga com capacidade de 46Kg, 1 

máquina de lavar mais atual com capacidade de 46Kg, 1 centrífuga com 

capacidade de 30Kg e 1 secadora com capacidade de 30Kg.  

Porém, o que diferencia os tempos de processamento de cada 

equipamento é o tipo de lavagem. No Quadro 3 estão dispostos os tipos de 

lavagens que cada equipamento realiza (leve, pesado, super pesado, pano de 

chão e cobertor), assim como o seu tempo de processamento. Com relação 

aos tipos de lavagens que a centrífuga realiza, a classificação é dividida entre 

leve, contemplando roupas mais finas e leves; e pesada para roupas mais 

grossas e pesadas.  

Antes de realizar a análise de capacidade instalada para determinação 

do RRC do processo produtivo, é necessário estabelecer a frequência de cada 

tipo de lavagem (leve, pesado, super pesado, pano de chão e cobertor), pois 

apesar do fluxo produtivo ser considerado curto e contínuo, a variação do 

tempo de processamento de cada lote de roupa nos equipamentos varia 

conforme o tipo de lavagem. Assim, o tipo de lavagem que apresentar uma 
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maior ocorrência, é a que tem maior representatividade de custos e benefícios 

no processo.  

 

Equipamento 
Capacidade Kg (roupa 

seca) 
Tempo de processamento conforme tipo 

de lavagem (min) 

Máquina de Lavar Velha 46 Kg 
Leve: 25 min 

Pesada: 60 min  
Super pesada: 90 min 
Pano de chão: 20 min 

Cobertor: 20 min 
Máquina de Lavar Nova 46Kg 

Centrífuga 30Kg 

 
Leve: 20 min 

Pesada: 40 min 
 

Secadora 30Kg Único: 30 min 

Quadro 3: Equipamentos e tempos de processamento conforme tipo de lavagem 
 Fonte: Elaborada pelo autor (2017)  
 

Para isso, foi utilizado como base, o caderno de registros de pesos que 

se localiza no setor da área suja da lavanderia. No Quadro 4 seguem os dados 

de frequência de lavagem na máquina de lavar do mês de Fevereiro de 2017. 

A partir do total de cada tipo de lavagem no mês de Fevereiro, é 

possível verificar as que têm maior grau de ocorrência e representatividade no 

processo são: lavagem pesada, realizada 106 vezes no mês, seguida da super 

pesada realizada 51 vezes no mês e lavagem leve realizada 44 vezes no mês. 

Logo, a análise de capacidade utilizada de cada equipamento será feita apenas 

nesses três tipos de lavagens, devido a elevada disparidade delas em relação 

a lavagem de pano de chão e cobertor. 

A etapa seguinte foi realizar o estudo da capacidade da produção em 

cada equipamento com relação ao tempo disponível para seu funcionamento, 

ou seja, determinar a capacidade disponível de cada um deles. Para realizar 

estes cálculos de capacidade disponível, foi necessário estabelecer o tempo 

total diário de funcionamento do setor da lavanderia. O setor opera 12 horas 

por dia, todavia, existe um intervalo proposto para lanche de 15 min em cada 

turno, o que totaliza 30 min a menos de funcionamento; a chegada dos 

funcionárias, "batida de cartão", troca de roupa e saída, somam 15 min em 

cada turno, subtraindo também 30 min a menos do funcionamento. Deste 

modo, o tempo total de operação do setor é de 11 horas por dia. Para facilitar a 



54 
 

 

elaboração dos cálculos, esse valor foi convertido em minutos, o que equivale a 

660 minutos por dia. 

 

Quantidade diária (unid) 

Data Leve Pesada Super pesada Pano de chão Cobertor 

01/fev 3 4 2 1 1 

02/fev 2 4 2 1 1 

03/fev 1 6 2 1 2 

04/fev 2 3 1 1 1 

05/fev 1 3 2 1 1 

06/fev 2 5 1 1 1 

07/fev 3 4 2 1 1 

08/fev 2 4 2 1 2 

09/fev 1 4 2 1 1 

10/fev 2 6 2 1 1 

11/fev 3 3 2 1 1 

12/fev 1 2 1 1 2 

13/fev 0 3 2 1 1 

14/fev 1 4 2 1 1 

15/fev 1 6 2 1 1 

16/fev 2 3 2 1 1 

17/fev 3 4 2 1 1 

18/fev 1 4 2 1 2 

19/fev 1 3 2 1 1 

20/fev 1 4 2 1 1 

21/fev 1 5 2 1 1 

22/fev 2 5 2 1 1 

23/fev 2 3 2 1 1 

24/fev 2 4 2 1 2 

25/fev 1 3 2 1 2 

26/fev 1 1 1 1 1 

27/fev 1 3 1 1 0 

28/fev 1 3 2 1 1 

TOTAL 44 106 51 28 33 

Quadro 4: Frequência de lavagem do mês de Fevereiro de 2017 
Fonte : Elaborada pelo autor (2017) 
 
 

Primeiramente foi efetuada a análise das duas máquinas de lavar, 

conforme Quadro 5. Foi levado em consideração a capacidade de 46Kg de 

cada uma, totalizando 92Kg. Logo, isso significa que elas possuem capacidade 

de lavar 92Kg de roupa suja a cada ciclo. Em seguida, com o tempo de ciclo 

das lavagens que ocorrem com maior frequência, no caso, a leve, pesada e 

super pesada, foi realizado o cálculo de quantidade roupa suja que as 

máquinas lavariam caso operassem durante toda a jornada de trabalho.  
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Máquina de Lavar (46Kg + 46Kg) = 92Kg 

Tipo de Lavagem 
 

Capacidade Disponível 

Leve (25 min) 
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Pesada (60 min) 
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Super pesada  
(90 min) 
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Quadro 5: Capacidade Instalada das Máquinas de Lavar 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 

Da mesma forma que para a lavagem, foram realizados os cálculos 

para a centrífuga e secadora, que possuem capacidade de 30Kg cada uma. Os 

dados estão expostos no Quadro 6 e 7. A partir dos resultados obtidos, foi 

realizado um fluxograma para facilitar o entendimento das capacidades de 

cada equipamento, conforme Figura 14.  
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Como resultado, obteve-se que a principal restrição está na centrífuga 

quando atua na lavagem pesada, podendo centrifugar somente 480 Kg de 

roupa por dia. Como a restrição determina a quantidade de produção, no final 

do dia, a produção será de no máximo 480 Kg de roupas limpas. 

 

 

 

 

Quadro 6: Capacidade Instalada da Centrífuga 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 
 

 
Secadora (30Kg) 

Tipo de Lavagem 
 

Capacidade Disponível 

Única (30 min) 
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Quadro 7: Capacidade Instalada da Secadora 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 

 

 
Centrífuga (30Kg) 

Tipo de Lavagem 
 

Capacidade Disponível 

Leve (20min) 

                      
      

      
    

      

   
 

                 
      

   
    

  

     
 

           

 

 

 

 

Pesada (40 min) 
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7.2 DETERMINANDO A DEMANDA 

 

 

Depois de identificado o equipamento com a menor capacidade, foi 

efetuada a previsão de demanda diária de roupas limpas, para assim, avaliar 

se este equipamento realmente seria o gargalo, não suportando a demanda e 

limitando a produção. Para realizar esta etapa, foram feitas visitas in loco em 

dias aleatórios na lavanderia, com o propósito de entender como era feito o 

planejamento de demanda diária de roupas limpas. O primeiro passo foi dividir 

os 98 leitos em setores: Particulares, Pronto Socorro, SUS, Centro Cirúrgico e 

LAVADORA

Capacidade: 46Kg/

ciclo
CENTRÍFUGA

Capacidade: 30Kg/

ciclo

SECADORA

Capacidade: 30Kg/

ciclo

LAVADORA

Capacidade: 46Kg/

ciclo

LEVE: 2428 Kg/dia

PESADA: 1212Kg/dia

SUPER PESADA: 644Kg/dia

LEVE: 990 Kg/dia

PESADA: 480Kg/dia

Única: 660Kg/dia

Figura 14: Sequenciamento de capacidade instalada dos equipamentos 
Fonte: Elaborada pelo autor (2017) 
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UTI. Depois, foi verificado quais os tipos de roupas que cada setor fazia uso, 

listados na segunda coluna dos Quadros 8, 9, 10 e 11.  

Em seguida, foi pesada na balança eletrônica da lavanderia, uma 

unidade de cada tipo de roupa, listados na terceira coluna dos Quadros, 

servindo de base para os cálculos seguintes. A pessoa responsável por 

quantificar essa necessidade diária de roupas limpas é a líder do setor, que, 

um pouco antes do início do turno da manhã, se desloca pelo hospital até os 

estoques de cada setor e verifica de forma empírica, a necessidade de roupas 

limpas. Feitas as verificações, a líder transmite para os funcionários as 

informações pertinentes sobre cada setor. 

Entretanto, para quantificar a real necessidade de roupas limpas, e 

processar somente a quantidade de roupas suficiente para o dia, é importante 

não se basear em números de estoque, e sim, tomar como base a quantidade 

de leitos ocupados de cada setor, adicionando uma parcela de roupas limpas 

referentes a imprevistos que podem vir a ocorrer e uma outra parcela de 

estoque mínimo de segurança. Desta forma, a lavanderia evita desperdícios 

em superprodução e produz apenas o necessário, logo, utiliza seus recursos 

de forma eficiente. 

Para coletar os dados da previsão de demanda, logo pela manhã, o 

pesquisador, juntamente com a líder do setor, realizaram esse deslocamento 

até os estoques, e por meio de conversas e visualização do quadro de 

informações de leitos ocupados que se localiza na parede de cada setor, foi 

realizada uma estimativa de leitos ocupados nos devidos dias em questão. 

Assim, a quarta e quinta coluna de cada Quadro foram preenchidas com base 

no número de leitos ocupados de cada dia, conforme informações coletadas, 

com exceção do setor do centro cirúrgico que já possuía um planejamento 

prévio de cirurgias agendadas, portanto não precisou realizar essa coleta. 

Posteriormente foi determinado o total de roupas limpas que cada setor 

necessitaria, subsequente obteve-se a partir da somatória de todos os setores, 

a previsão de demanda total diária. 
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Quadro 8: Previsão de demanda de 31 de Março de 2017 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

lençol de baixo 0,43 18 7,74

lençol de cima 0,49 18 8,82

fronha 0,11 18 1,98

toalha rosto 0,08 18 1,44

toalha banho 0,3 18 5,4

TOTAL 25,38

lençol de baixo 0,43 25 10,75

lençol de cima 0,49 25 12,25

fronha 0,11 25 2,75

toalha rosto 0,08 25 2

toalha grande 0,3 25 7,5

TOTAL 35,25

lençol de baixo 0,43 23 9,89

lençol de cima 0,49 23 11,27

fronha 0,11 23 2,53

toalha rosto 0,08 23 1,84

toalha grande 0,3 23 6,9

TOTAL 32,43

campo grande (2/cirurg) 0,66 25 33

campo médio (5/cirurg) 0,73 25 91,25

avental verde esccuro (2/cirug) 0,74 25 37

campo de autoclave (2/cirurg) 0,48 25 12

paninho  branco pequeno 0,23 25 5,75

paninho branco grande 0,48 25 12

TOTAL 191

lençol azul de baixo 0,86 3 2,58

lençol azul de cima 0,78 3 2,34

campo verde de isolamento 0,49 3 1,47

fronha grande 0,14 3 0,42

fronha pequena 0,07 3 0,21

travessa de pano 0,2 3 0,6

travessa impermeável 0,42 3 1,26

avental 0,48 3 1,44

TOTAL 10,32

294,38

PARTICULARES

31 de Março TIPOS DE ROUPAS PESO POR UNIDADE (KG) QUANTIDADE NO DIA 31/03 TOTAL DE KG POR TIPO DE ROUPA

UTI

TOTAL DIÁRIO DE TODAS OS SETORES

PRONTO SOCORRO

SUS

CENTRO CIRÚRGICO - (Sem cirurgia marcada, 

porém deixar de reserva 8 kits)
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Quadro 9: Previsão de demanda de 01 de Abril de 2017 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

lençol de baixo 0,43 10 4,3

lençol de cima 0,49 10 4,9

fronha 0,11 10 1,1

toalha rosto 0,08 10 0,8

toalha banho 0,3 10 3

TOTAL 14,1

lençol de baixo 0,43 20 8,6

lençol de cima 0,49 20 9,8

fronha 0,11 20 2,2

toalha rosto 0,08 20 1,6

toalha grande 0,3 20 6

TOTAL 28,2

lençol de baixo 0,43 24 10,32

lençol de cima 0,49 24 11,76

fronha 0,11 24 2,64

toalha rosto 0,08 24 1,92

toalha grande 0,3 24 7,2

TOTAL 33,84

campo grande (2/cirurg) 0,66 11 10,56

campo médio (5/cirurg) 0,73 11 29,2

avental verde esccuro (2/cirug) 0,74 11 11,84

campo de autoclave (2/cirurg) 0,48 11 7,68

paninho  branco pequeno 0,23 11 1,84

paninho branco grande 0,48 11 3,84

TOTAL 64,96

lençol azul de baixo 0,86 5 4,3

lençol azul de cima 0,78 5 3,9

campo verde de isolamento 0,49 5 2,45

fronha grande 0,14 5 0,7

fronha pequena 0,07 5 0,35

travessa de pano 0,2 5 1

travessa impermeável 0,42 5 2,1

avental 0,48 5 2,4

TOTAL 17,2

158,3

CENTRO CIRÚRGICO - (em cirurgia marcada, 

porém deixar de reserva 8 kits)

UTI

QUANTIDADE NO DIA 01/04 TOTAL DE KG POR TIPO DE ROUPA

TOTAL DIÁRIO DE TODAS OS SETORES

01 de Abril TIPOS DE ROUPAS PESO POR UNIDADE (KG)

PARTICULARES

PRONTO SOCORRO

SUS
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Quadro 10 : Previsão de demanda de  07 de Abril de 2017 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

lençol de baixo 0,43 15 6,45

lençol de cima 0,49 15 7,35

fronha 0,11 15 1,65

toalha rosto 0,08 15 1,2

toalha banho 0,3 15 4,5

TOTAL 21,15

lençol de baixo 0,43 20 8,6

lençol de cima 0,49 20 9,8

fronha 0,11 20 2,2

toalha rosto 0,08 20 1,6

toalha grande 0,3 20 6

TOTAL 28,2

lençol de baixo 0,43 20 8,6

lençol de cima 0,49 20 9,8

fronha 0,11 20 2,2

toalha rosto 0,08 20 1,6

toalha grande 0,3 20 6

TOTAL 28,2

campo grande (2/cirurg) 0,66 13,2

campo médio (5/cirurg) 0,73 36,5

avental verde esccuro (2/cirug) 0,74 14,8

campo de autoclave (2/cirurg) 0,48 9,6

paninho  branco pequeno 0,23 2,3

paninho branco grande 0,48 4,8

TOTAL 81,2

lençol azul de baixo 0,86 4 3,44

lençol azul de cima 0,78 4 3,12

campo verde de isolamento 0,49 4 1,96

fronha grande 0,14 4 0,56

fronha pequena 0,07 4 0,28

travessa de pano 0,2 4 0,8

travessa impermeável 0,42 4 1,68

avental 0,48 4 1,92

TOTAL 13,76

172,51TOTAL DIÁRIO DE TODAS OS SETORES

07 de Abril TIPOS DE ROUPAS PESO POR UNIDADE (KG)

PARTICULARES

PRONTO SOCORRO

SUS

QUANTIDADE NO DIA 07/04 TOTAL DE KG POR TIPO DE ROUPA

Sem cirurgia marcada porém 

deixar de reserva 10 kits
CENTRO CIRÚRGICO - (Sem cirurgia marcada, 

porém deixar de reserva 10 kits)

UTI
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Quadro 11: Previsão de demanda de 18 de Abril de 2017 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

lençol de baixo 0,43 16 6,88

lençol de cima 0,49 16 7,84

fronha 0,11 16 1,76

toalha rosto 0,08 16 1,28

toalha banho 0,3 16 4,8

TOTAL 22,56

lençol de baixo 0,43 10 4,3

lençol de cima 0,49 10 4,9

fronha 0,11 10 1,1

toalha rosto 0,08 10 0,8

toalha grande 0,3 10 3

TOTAL 14,1

lençol de baixo 0,43 20 8,6

lençol de cima 0,49 20 9,8

fronha 0,11 20 2,2

toalha rosto 0,08 20 1,6

toalha grande 0,3 20 6

TOTAL 28,2

campo grande (2/cirurg) 0,66 30,36

campo médio (5/cirurg) 0,73 83,95

avental verde esccuro (2/cirug) 0,74 34,04

campo de autoclave (2/cirurg) 0,48 22,08

paninho  branco pequeno 0,23 5,29

paninho branco grande 0,48 11,04

TOTAL 186,76

lençol azul de baixo 0,86 4 3,44

lençol azul de cima 0,78 4 3,12

campo verde de isolamento 0,49 4 1,96

fronha grande 0,14 4 0,56

fronha pequena 0,07 4 0,28

travessa de pano 0,2 4 0,8

travessa impermeável 0,42 4 1,68

avental 0,48 4 1,92

TOTAL 13,76

265,38

CENTRO CIRÚRGICO - (10 cirurgias marcadas * 2 

Médicos)+ 3 reservas = 23 Kits 

UTI

TOTAL DIÁRIO DE TODAS OS SETORES

QUANTIDADE NO DIA 18/04 TOTAL DE KG POR TIPO DE ROUPA

10 Cirurgias marcadas = 23 kits

18 de Abril TIPOS DE ROUPAS PESO POR UNIDADE (KG)

PARTICULARES

PRONTO SOCORRO

SUS
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No final de cada dia que foi realizada a previsão de demanda, foi verificado 

também no caderno de registro da lavanderia, a quantidade de roupa que foi 

lavadas. Organizando todas essas previsões de demanda e contrapondo com essas 

quantidades, tem-se o Quadro 12. A partir dele, é possível concluir que foram 

lavadas mais roupas do que era realmente necessário.  

Relacionando estes dados com o valor do gargalo de produção, determinado 

pela capacidade da centrífuga que é de 480Kg, nota-se que a demanda é menor que 

a capacidade do gargalo. Portanto, não existe um gargalo de produção que possa 

ser quantificado quando avaliado apenas a capacidade disponível dos equipamentos 

e a demando do sistema.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.3  IDENTIFICANDO AS RESTRIÇÕES DO SISTEMA  

 

 

Após o detalhamento do processo produtivo, foram identificados os pontos 

críticos do sistema, pois o reconhecimento deles, viabilizará propostas de otimização 

no processo. Os elementos que serão apontados ocasionam limitações, gerando as 

restrições do sistema. Contudo, será tratado como principal restrição, o elemento 

que causar maior impacto no processo, sendo ele o "tambor" de produção, ou seja, 

ele determinará o ritmo dos outros recursos.  

De acordo com Fernandes e Godinho Filho (2010), podem existir três tipos 

de restrições no sistema: de Recursos Internos que ocorrem no ambiente interno da 

organização e podem considerar qualquer unidade de trabalho na cadeia de 

produção, podendo ser uma máquina, uma ferramenta ou até mesmo um operário; 

31 de Março 01 de Abril 07 de Abril 18 de Abril

Demanda 

Prevista
294,38 158,3 172,51 265,38

Quantidade de 

roupa lavada 
460 316 502 420

Quadro 12: Demandas previstas e quantidade de roupas lavadas 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017 
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Restrições de Mercado ocorrem na parte externa da organização e remetem para 

uma demanda menor que a capacidade produtiva, podendo a organização ampliar 

sua produção, porém pela falta de demanda ela fica limitada; Restrições de Política 

ocorrem devido a política, crenças e filosofia da empresa. Abaixo, as restrições 

encontradas na lavanderia hospitalar serão explicadas detalhadamente para 

proporcionar um melhor entendimento do processo produtivo e esclarecer quaisquer 

dúvidas a respeito.  

 

 Falta de planejamento de demanda, comunicação falha entre 

funcionários e hábito de troca de roupas dos leitos 

 

A falta de comunicação entre funcionários da lavanderia, enfermeiras e 

médicos, ocasiona informação imprecisa da necessidade diária de roupas limpas 

para cada setor, pois, apesar de existir um quadro de informações no setor das 

enfermeiras contendo dados como a quantidade de leitos ocupados, quantidade de 

leitos no setor e médico responsável, todavia, este quadro não é atualizado, e 

poderia conter informações mais importantes. As necessidades diárias são obtidas 

informalmente por meio de conversas entre os funcionários, logo, as prioridades de 

roupas limpas e setores que têm urgência por roupas não são bem definidas, 

ocasionando uma falta de ordem e sequenciamento nas lavagens. 

Com isto, ocasionam transtornos, pois roupas que não seriam utilizadas 

imediatamente são lavadas antes que roupas que são urgentes para determinados 

setores. Por exemplo, o centro cirúrgico é o setor que possui uma maior 

possibilidade de ocorrer imprevistos, já que não é possível prever situações de 

emergência e muito menos controlar o ambiente durante a realização de uma 

cirurgia. Portanto é importante ter sempre um estoque mínimo de segurança focado 

para esse setor.  

 Outro fator que agrava essa dificuldade de priorização dos setores é o 

hábito das enfermeiras realizarem no turno da manhã, a troca de roupa suja por 

roupa limpa de todos os leitos ocupados, não levando em consideração a 

possibilidade de pacientes receberem alta nas próximas duas horas. Essa troca de 

roupa ocorre a partir das 7h20min, e os médicos dão alta às 9h, assim, as roupas 

desses leitos não precisariam ser trocadas antes da saída do paciente, pois serão 
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utilizadas por um período muito curto de tempo, sobrecarregando o setor da 

lavanderia.  

Essa troca de roupa dos leitos citada acima, contém 1 lençol que forra o 

colchão, 1 lençol normal, 1 fronha de travesseiro, 1 toalha de rosto, 1 toalha de 

banho e roupa do visitante se necessário. Basicamente, a informalidade de 

informações de alta de pacientes juntamente com a resistência de mudança de 

hábito das enfermeiras, faz com que o setor da lavanderia realize lavagens 

desnecessárias. Além do que, não possibilita a ação de priorizar os tipos de roupas 

e lavagens conforme a urgência de cada setor, pois a demanda não foi 

determinada. 

Resumindo: 

1. Não há planejamento das atividades da lavanderia; 

2. A demanda é variável e não prevista – acíclica / variável. 

3. Não há informações sobre a alta de pacientes – pacientes que terão alta; 

4. Por não haver planejamento, as enfermeiras estão acostumadas a trocar 

as roupas de todos os leitos que há pacientes, todas as manhãs – há 

resistência de mudança de hábito das enfermeiras; 

5. Não há definição da necessidade/urgência por roupas em cada setor; 

 

 Atividade de coleta e pesagem na área suja 

 

A funcionária da área suja realiza diversas pesagens das roupas antes de 

iniciar um ciclo de lavagem, demandando um tempo para iniciar a primeira lavagem 

do dia. Somente depois de realizar a coleta de roupas sujas de todos os setores, a 

funcionária começa a pesar todos os sacos fechados, ordenados conforme a 

procedência. Assim, é possível saber qual setor utiliza mais roupa e 

consequentemente, gera mais custos financeiros.  

Terminada essa atividade, a funcionária anota as informações de pesagem 

no caderno de registro e começa retirar as roupas de dentro dos sacos, fazendo a 

separação das roupas conforme suas cores, tipos e grau de sujidade. Depois que 

todos os sacos de roupas são abertos, ela seleciona aquela que aparente ser a 

maior pilha de roupas sujas e pesa novamente para verificar se há 46 Kg de roupas, 

assim ela poderá iniciar um ciclo de lavagem.  
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Caso não tenha os 46 kg, ela realiza uma nova coleta de roupas sujas no 

hospital. É importante salientar que as roupas sujas são colocadas na máquina 

conforme as "pilhas" de roupas atinjam 46 Kg e não de acordo com a prioridade de 

roupa limpa necessária para o dia. 

Resumindo: 

1. Falta de planejamento das atividades ocasiona falta de prioridades na hora da 

coleta. 

2. Hábito de coletar todos os sacos de roupas sujas de todos os setores para só 

depois dar início a pesagem. 

3.  Falta de prioridade na pesagem. 

4. Lavagens são feitas conforme as pilhas de roupas sujas atinjam a 

capacidade, e não conforme a prioridade de roupa limpa. 

 

 Separação e inspeção de roupas sujas 

 

Assim que os sacos de roupas sujas são abertos, a funcionária dá início a 

separação por cor, tipo e grau de sujidade das roupas. Além disso, ela precisa 

inspecionar de forma minuciosa cada peça de roupa, desdobrar mangas, verificar 

cada bolso e analisar se há manchas de sangue nos tecidos. Em seguida, a 

funcionária precisa classificar as pilhas de roupas conforme o tipo lavagem.  

Todas essas atividades demandam tempo e concentração da funcionária, 

pois qualquer erro que ocorra, como, por exemplo, bolsos que foram esquecidos de 

serem verificados ou classificação errada de lavagem, geram custos com relavagem 

e danos à maquina. Durante a realização do presente estudo, o fornecedor de 

produtos químicos foi trocado, assim como a bomba eletrônica dosadora e os tipos 

de lavagens também passaram por alterações.  

No Quadro 13, no lado esquerdo estão dispostos os tipos de lavagens 

implantados pelo novo fornecedor; do lado direito estão os tipos de lavagens 

conforme fornecedor antigo. É possível identificar que a quantidade de tipos de 

lavagem diminuíram, com isso, o processo de separação das roupas ficou um pouco 

mais simples, reduzindo o tempo nesta etapa.  

 

Resumindo: 

1. Muitas classificações antes de dar início ao primeiro ciclo de lavagem. 
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a) Cor: verde e branca 

b) Tipo: Centro cirúrgico, lençol, pano de chão, cobertor, jaleco e afins 

c) Mancha de sangue 

2. Parte do problema resolvido com o novo fornecedor 

 

 

 Presença de líder no setor 

 

Na etapa de dobragem, a alta variedade dos tipos de roupas também 

influencia, pois cada peça de roupa possui suas particularidades para ser dobrada. 

Por exemplo, um jaleco necessita apenas uma funcionária e é dobrado de forma 

diferente se comparado com um cobertor, que demanda duas funcionárias para 

realizar a dobragem correta; um pano de cirurgia também é dobrado de forma 

diferente de um uniforme da UTI, um lençol, um avental, um campo de cirurgia. 

Portanto, a maior parte do tempo das funcionárias que trabalham no 

ambiente da área limpa é destinado para dobragem destas roupas. A outra parte do 

tempo é atribuída na carga e descarga da lavadora, centrífuga e secadora. Em cada 

departamento do hospital, existe um telefone e um prefixo, entretanto, foi observado 

que a maior parte dos funcionários faz pouco uso desse equipamento, prejudicando 

as atividades da líder, que se desloca até os outros setores do hospital, diversas 

vezes durante o dia, para efetuar a verificação da necessidade de roupas limpas, 

informações que poderiam ser facilmente obtidas utilizando o telefone.  

Relação dos tipos de lavagens 

Fornecedor Novo Fornecedor Antigo 

1. Super Pesado Centro Cirúrgico 

2. Pesado Centro Cirúrgico 

3. Leve 

4. Cobertores 

5. Pano de chão 

1. Pesado (roupa branca com sangue) 

2. Leve (lençol) 

3. Roupa verde com sangue 

4. Roupa branca Centro Cirúrgico 

5. Cobertores 

6. Pano de chão 

7. Enxague manual 

8. Leve branca (lençol, fronha, panos) 

Quadro 13: Relação dos tipos de lavagens com fornecedor antigo e novo 
Fonte : Elaborado pelo autor (2017) 
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Um hospital opera com imprevistos, portanto é normal ocorrer situações de 

urgência de material, entretanto, se fosse utilizado o telefone, facilitaria essa troca de 

informações, tornaria mais rápida a resposta da lavanderia e a líder não precisaria 

se ausentar diversas vezes do setor. Além disso, por não haver um planejamento 

das necessidades diárias, a líder se baseia na quantidade de material armazenado 

nos estoques de cada setor e conforme eles são consumidos durante o dia, ela vai 

efetuando os reabastecimentos.  

Para realização desta atividade, é utilizado um carrinho que possui baixa 

capacidade, ou seja, a líder precisa realizar esses abastecimentos repetidas vezes 

durante o dia. Desta forma, a logística acaba ficando comprometida já que busca 

nos estoques e retorna para lavanderia com poucas peças de roupas.  

Resumindo: 

1. Telefones não são utilizados. 

2. Falta de planejamento da demanda, sendo necessário que a líder se 

encaminhe aos setores para verificar necessidades de material. 

3. Demanda baseada na quantidade de material estocado, fazendo com que a 

líder reabasteça esses estoques diversas vezes ao dia. 

4. Carrinho que realiza esse reabastecimento é pequeno, comprometendo a 

logística. 

5. A líder se vê obrigada a se ausentar da lavanderia para resolver problemas de 

falta de material que ocorrem fora deste setor. 

 

 Inatividade de funcionárias 

 

Uma hora antes do final de cada turno, foi observado que a funcionária da 

área suja já havia realizado todas as coletas, separações e pesagens que eram 

cabíveis e necessárias para o momento. Apesar de não existir um planejamento de 

demanda, a funcionária dessa área consegue cumprir suas atividades antes do fim 

do expediente, ou seja, ao meio dia e às seis da noite, elas já se encontram inativas. 

Ocasionalmente, depois de realizarem suas funções na área suja, as 

funcionárias, se desinfetavam com um banho e se deslocavam até a área limpa para 

ajudarem na dobragem de roupas, pois por mais que tenham terminado suas 

funções, elas só poderiam "bater" o cartão ao final da jornada de trabalho, no caso 

as 19h. 
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Essa situação também é potencialmente acentuada pelo fato de que é 

estabelecido que, faltando 1 hora para acabar o turno, seja o da manhã ou da tarde, 

a abertura voltada para a área limpa das máquinas lavadoras não devem ser mais 

abertas, logo, não é retirada mais roupa limpa de dentro do equipamento, 

permanecendo em funcionamento apenas a centrífuga, a secadora e a calandra. As 

funcionárias alegam que 1 hora não é suficiente para centrifugar e secar toda a 

roupa que seria retirada da lavadora, optando então, deixá-las para o próximo turno. 

 Caso isso ocorra no turno da manhã, a máquina de lavar é parada no meio do 

processo e só volta a ser religada quando as funcionárias do turno da tarde 

começarem sua jornada de trabalho. Da mesma forma, se isso ocorrer no turno da 

tarde, a máquina de lavar é parada no meio do ciclo e as roupas ficam armazenadas 

durante toda a noite, sendo esta religada somente no turno da manhã. 

Esta paralisação não causa nenhum uso adicional de produtos químicos e 

energia, entretanto, por uma questão de opção do setor,  é determinado que uma 

hora antes de cada final do turno a máquina de lavar deve ser pausada, pois é 

alegado pelas funcionárias que dentro desse tempo de uma hora, não é suficiente 

para as roupas que foram retiradas da máquina de lavar serem centrifugadas, 

secadas e dobradas. Por isso a opção de deixá-las dentro da máquina de lavar.    

Resumindo: 

1. Funcionárias da área suja cumprem suas funções uma hora antes do término 

do expediente. 

2. É determinado que uma hora antes do final do expediente, não se tira mais 

roupa limpa da máquina de lavar. 

 

7.4 DEFININDO A PRINCIPAL RESTRIÇÃO DO SISTEMA 

 
 

Listadas as atividades que limitam o fluxo contínuo do sistema, foi utilizada a 

ferramenta de qualidade nomeada de Diagrama de Pareto com o objetivo de 

identificar quais destas restrições causa maior impacto no sistema. A partir de 

observações feitas no setor, foram coletados dados durante os dois turnos de 

horário de trabalho de 4 dias aleatórios da semana. Em seguida, os dados foram 

organizados no Software Excel, que gerou o Diagrama de Pareto da frequência das 

restrições, conforme Figura 24.  
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Para realizar essa coleta de frequência de cada restrição, algumas 

considerações foram ponderadas. No caso da falha de comunicação entre as 

funcionárias da lavanderia e enfermagem, foi contabilizado ocasiões em que 

funcionários do hospital reportavam à lavanderia a necessidade urgente de roupa e 

uniforme limpo para aquele turno e situações em que os uniformes ainda precisavam 

passar para o setor da costura, sendo que estes já deveriam estar reparados e 

limpos.  

Para a ausência do líder no setor, foi considerado como tal, todas as vezes 

que o líder saía do setor e não retornava no prazo de 10 min. Na questão de 

ociosidade das funcionárias, através das observações realizadas, foi percebido que 

a partir das 12h e das 17h, as funcionárias da área suja já cumpriram suas 

atividades, portanto ficam ociosas até o horário de saída do turno.  

Na restrição de demora de separação da roupa suja e quantidade de vezes 

que a roupa é pesada, contabilizou-se situações em que tais atividades separadas, 

demoravam mais de 25 min para serem realizadas. Esse tempo foi determinado com 

base no tempo de lavagem mais rápido, no caso, a lavagem leve. Caso essas 

atividades demorarem mais do que 25 min, significa que já poderiam ter sido lavadas 

46Kg de roupa leve. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 15: Diagrama de Pareto da frequência de restrições no setor da lavanderia 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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É possível perceber que dentre as cinco restrições citadas, a que tem maior 

potencial limitante e influenciadora negativa no sistema é a falta de planejamento de 

demanda,comunicação falha entre as funcionárias e hábito de troca de roupas dos 

leitos, representando aproximadamente 98% de todas as ocorrências relacionadas 

com a falta de material, no caso, roupas limpas.  

Dessa forma, é interessante destacar que se o hospital atribuir uma atenção 

maior para otimizar esta atividade, todas as outras seguintes serão beneficiadas, 

conforme Goldratt afirma que um ganho em uma atividade gargalo significa um 

ganho para todo o sistema. 

 

7.5 EXPLORANDO A PRINCIPAL RESTRIÇÃO DO SISTEMA  

 

 

 Seguindo os cinco passos para aplicação da Teoria das Restrições, foram 

definidas as restrições que impedem que o sistema produtivo funcione de maneira 

adequada. Na etapa seguinte foi realizada a identificação de alternativas viáveis que 

farão com que os recursos restritivos tenham sua capacidade aproveitada ao 

máximo. Primeiramente é preciso elevar a capacidade de produção da primeira 

restrição, isto é, do "tambor" de produção.  

 É fundamental identificar se a falta de planejamento de demanda, a falha de 

comunicação entre funcionários a cultura de troca de roupas dos leitos, é um erro 

causado pela: 

1. Falta de entrosamento entre os funcionários; 

2.  Inexistência de procedimentos padrões para prever demanda necessária; 

3.  Conhecimentos centralizados de funcionários; 

4.  Dados baseados nos materiais do estoque; 

5. Fator aleatório; 

Em uma das observações e de acordo com as funcionárias entrevistadas 

nos setores da lavanderia e enfermagem, foi informado que existe um conflito entre 

esses grupos, causando um desconforto no ambiente de trabalho. Para evitar esse 

tipo de divergência, cabe ao gestor: 
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 Reunir as duas equipes, expor o atrito em questão e buscar uma solução em 

grupo para que o hospital não seja prejudicado. 

 Desenvolver conceitos de comunidade, do coletivo das informações e 

percepção dos problemas pessoais e profissionais de cada funcionário, para 

que assim, eles se sintam pertencentes a uma equipe. 

 

Em decorrência desses conflitos e da falta de compartilhamento de 

informações a equipe da lavanderia não consegue realizar um planejamento de 

demanda e prever a necessidade de roupa limpa de cada setor, visto que, o quadro 

de relação de leitos ocupados que fica exposto na área das enfermeiras, possui 

informações limitadas e desatualizadas dos pacientes. Para isso, é indicado o 

investimento em gestão visual, através de uma Sugestão de Quadro de Controle de 

Pacientes, na qual fornece dados de forma clara, objetiva e rápida de qualquer 

paciente, para todos os departamentos do hospital.  

O quadro em branco personalizado, conforme Quadro 14, utilizado para 

melhorar a comunicação interna, compartilhar informações, integrar equipes e 

reduzir chances de alguma atividade ser esquecida. As informações são marcadas 

no Quadro 14 pelo responsável do departamento e são separadas em 6 colunas, as 

quais são: número do quarto, data de entrada, nome do paciente, médico 

responsável, observações e classificação.  

Na coluna da classificação, o paciente pode ser rotulado por cartões 

coloridos, sendo estes atualizados todas as manhãs. O cartão vermelho representa 

que o paciente não terá alta e as roupas sujas devem ser trocadas; o cartão amarelo 

significa que o paciente poderá ter alta, porém não é conclusivo, logo, as roupas 

sujas podem ser trocadas para garantir o bem estar; e o cartão verde representa que 

o paciente terá alta, ou seja, as roupas sujas não precisam ser trocadas. A coluna de 

observação é destinada para informações relevantes sobre a situação do paciente, 

como por exemplo, a necessidade de realizar duas vezes por dia a troca de roupa 

do paciente. 
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Sugestão de Quadro de Controle de Pacientes 

Quarto Data Nome Médico Observação Classificação 

Nº do quarto 
Data de 

entrada 

Nome do 

Paciente 

Médico 

responsável 

Informações 

relevantes 

sobre o 

paciente 

Cartão 

vermelho, 

amarelo ou 

verde. 

      

      

Quadro 14: Sugestão de Quadro de Controle de Pacientes 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

7.6  BALANCEANDO TODO O SISTEMA CONFORME A PRNCIPAL RESTRIÇÃO 

 
 

Não existindo um gargalo de produção que possa ser quantificado, pois a 

previsão da demanda é menor do que sua capacidade, como alternativa, foram 

identificados e listados os pontos críticos do sistema. A partir da análise do 

Diagrama de Pareto, conclui-se que a principal restrição é classificada como sendo 

do tipo política. Propriamente dita, ela não pode ser quantificada em números 

absolutos, sendo assim, é inviável balancear todo o processo produtivo baseado na 

capacidade do gargalo, pois não há. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho foi possível compreender as atividades do processo de 

uma lavanderia hospitalar, que foi analisado desde o início do processo, a partir do 

fluxo de informações entre os funcionários e convertendo no fluxo de entrada de 

roupas sujas e finalizado com a saída de roupas limpas. Desta forma, o primeiro 

objetivo específico do trabalho foi alcançado, que é o mapeamento do processo 

produtivo de uma lavanderia. A partir das observações e dos dados coletados, foi 

realizado um planejamento de previsão de demanda diário e contraposto com as 

capacidades disponíveis de cada equipamento.  

Em seguida, foi identificado que a previsão de demanda tende a ser menor 

que a capacidade disponível da centrífuga. Sedo assim, foram identificadas e 

listadas atividades críticas do sistema, ou seja, que detinham potencial de limitação 

do processo. Assim, as atividades críticas foram listadas e expostas como restrições, 

completando o segundo e terceiro objetivo específico.  

A Teoria das Restrições realça a importância de identificar e explorar ao 

máximo as atividades que causam maior impacto no processo. O foco é concentrado 

em uma restrição de cada vez, para que os resultados sejam maximizados e 

compartilhados por todas as outras atividades do processo e não só em uma área 

específica, evitando assim, investimentos em etapas que não irão proporcionar 

ganhos coletivos. Em seguida, foi quantificada e comparada a frequência de 

ocorrências de cada restrição listada, utilizando o Diagrama de Pareto para 

evidenciar qual era a mais prejudicial e causava maior impacto no sistema.  

De acordo com Fernandes e Godinho Filho (2010), podem existir três tipos 

de restrições no sistema: de Recursos Internos, que ocorrem em qualquer unidade 

de trabalho, podendo ser em uma máquina, ferramenta ou operário; de Mercado, 

que remetem a parte externa da organização; e a Política que ocorre devido as 

crenças, filosofia e cultura da empresa. Com tal classificação, fica determinado que a 

principal restrição do sistema está enquadrada na do tipo política, isto é, o gargalo 

de produção é a falta de planejamento de demanda, a falha na comunicação entre 

os funcionários e a cultura de troca de roupa diária de todos os quartos no turno da 

manhã.  
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Segundo Lutosa (2008), após a identificação do gargalo, o próximo passo é 

explorá-lo e subordinar as demais unidades produtivas de não gargalo em função do 

fluxo do gargalo. Entretanto, o gargalo identificado não pode ser quantificado por 

não ser uma máquina e não possuir um valor de capacidade absoluto. Então, são 

propostas melhorias e otimizações no processo produtivo da lavanderia. através de 

um desenvolvimento na gestão de pessoas da organização e no investimento na 

gestão visual com a sugestão do quadro de pacientes mais detalhado. 

Por fim, pode-se concluir que o objetivo geral do trabalho foi atingido, pois 

com o mapeamento do processo produtivo, foi possível aplicar a teoria das 

restrições para otimizar e proporcionar o uso eficiente dos recursos utilizados pela 

lavanderia hospitalar. Como sugestão para estudos futuros, é recomendado realizar 

uma análise de tempos e métodos utilizando a ferramenta de cronoanálise para 

identificação dos tempos padrões e padronização dos processos; complementando 

posteriormente com uma análise de custos, que irá fornecer informações sobre o 

rendimento e o desempenho dos processos, além de auxiliar no controle e 

planejamento de decisões futuras.  
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APÊNDICE A 

ORDEM QUÍMICA DOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LAVAGEM 

Os produtos químicos são adquiridos através de um que é regularizado pelo 

Ministério da Saúde. Seguindo as orientações adequadas de uso, é conveniente o 

hospital adotar uma padronização desses produtos, evitando assim, possíveis danos 

às roupas. Desta forma, são utilizadas dosagens diferentes de 6 tipos de produtos 

químicos, de acordo com a classificação do tipo de lavagem que será efetuada, 

podendo ser leve, pesada ou muito pesada. 

 a) Efikaz DLE 

Detergente líquido enzimático de alta concentração, indicado para pré 

lavagem e lavagem de roupas com sujidade pesada ou com grande acumulação de 

manchas de sangue. Possui uma fórmula balanceada e completa, removendo com 

facilidade manchas de sangue, fezes e urinas. Contém um alto teor de 

branqueadores óticos que mantém o brilho das roupas coloridas e a brancura dos 

tecidos, lavando-os sem danificá-los. Deve ser aplicado a frio ou a temperatura de 

40ºC. São adquiridos em embalagens de 30 a 50 litros, conforme Figura 12. Produto 

biodegradável, respeitando o meio ambiente (IBILIMP, 2012). 

 b) Tetrajet 

Alcalinizante líquido e rico em sequestradores, tem a capacidade de 

equilibrar a acidez das substâncias químicas, sendo utilizado como uma solução 

base. Pelo alto teor de alcalino, é utilizado nos processos de pré lavagem e 

lavagem, facilitando a remoção de sujeiras. Produto biodegradável, respeitando o 

meio ambiente (DISTRIBUIDORA MODESTI, 2013). 

 c) Efikaz CLN 

Alvejante e desinfetante líquido, a base de Hipoclorito de sódio a 10%, 

popularmente conhecido como água sanitária, possui um alto teor de cloro ativo, 

removendo com facilidade as manchas de sangue e sujidades proteicas, 
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proporcionando uma desinfecção completa. Pode ser aplicado em roupas coloridas 

que precisam ser desinfetadas em baixa dosagem e deve ser utilizado a frio ou em 

temperatura máxima de 40 graus. Sua embalagem de 30 ou 50 litros pode ser 

visualizada na Figura 14 (IBILIMP, 2012). 

 d) Efikaz NE 

Agente neutralizador e acidulante de cloro e alcalinidade, indicado para 

processos de lavagem em geral. Sua ação elimina os residuais de produtos 

utilizados anteriormente, aumentando a durabilidade das fibras dos tecidos e 

reduzindo os enxágues finais. Sua principal utilidade é evitar o aparecimento de 

coceiras e escaras em pessoas que utilizarão a roupa. O produto é utilizado em 

temperatura fria ou no máximo 40º graus e é adquirido em embalagens de 30 a 50 

litros (IBILIMP, 2012). 

 e) Efikaz PHX 

Alvejante e desinfetante liquido, a base de peróxido de hidrogênio, para 

alvejamento e desinfecção de tecidos em lavanderias industriais. É indicado para 

roupas coloridas e quando utilizado a frio, elimina as manchas de sangue com 

facilidade. Quando utilizado em temperatura superior a 60ºC, garante total 

desinfecção das roupas. É adquirido em embalagens de 30 a 50 litros, conforme 

Figura 16 (IBILIMP, 2012).  

 f) Amaciante Acariz  

Agente suavizador líquido de alta eficiência utilizado para todos os tipos de 

tecidos, tem a função de proporcionar como resultado uma roupa macia e com 

perfume agradável. Elimina a eletricidade estática acumulada das fibras têxteis, 

facilitando os processos posteriores de centrifugação e secagem. É adquirido em 

embalagens de 20 litros, conforme Figura 17 (IBILIMP, 2012). 


