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Este artigo teve como finalidade verificar se as medidas de 

desempenho que servem como suporte para a tomada de decisão em 

algumas empresas pesquisadas estão baseadas, ainda que 

implicitamente, nas premissas defendidas pela Teoria das Restrrições 

(TOC). Para tanto, foi necessário pesquisar os conceitos de Sistemas 

de Medição de Desempenho em geral, assim como a abordagem da 

TOC voltada para sistemas de medidas, denominada de Contabilidade 

de Ganhos, em particular. Esta pesquisa foi conduzida na forma de 

estudo de casos em três empresas do interior do estado de São Paulo, 

nas quais algumas hipóteses foram verificadas. Os resultados 

destacam que a TOC não está presente nos Sistemas de Medição de 

Desempenho das empresas pesquisadas, nem mesmo naquelas que 

disseram possuir algum conhecimento sobre esta filosofia gerencial ou 

mesmo aplicá-lo. 
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1. Introdução 

A partir do início da década de 1970 ocorreu um dramático avanço tecnológico no que 

concerne ao gerenciamento industrial (LOCKAMY III, 2003). Durante esse período, merecem 

destaque o desenvolvimento de tecnologias como o Planejamento das Necessidades de 

Materiais (Material Requirements Planning – MRPI), o Planejamento dos Recursos de 

Manufatura (Manufacturing Resources Planning - MRPII), o Just-in-Time (JIT) e a Teoria 

das Restrições (Theory of Constraints – TOC) (RAHMAN, 1998; PLANTULLO, 1994). 

Todavia, o planejamento de produção estava longe dos contadores, o que mantinha certos 

índices discrepantes, gerando divergência na interpretação de resultados. Um exemplo disso é 

a interpretação da geração de estoque final de produtos acabados ou em processo: ela era 

interpretada como algo positivo para os contadores, mas vista negativamente pelos 

engenheiros de produção (MARQUES & CIA, 1998). 

A partir dessa incessante busca pela melhoria das técnicas de gerenciamento, surgiram uma 

série de métodos elaborados para se conseguir quantificar custos e desempenho. Nos anos 

1980 surge então o Custeio com Base em Atividades (Activity-Based Costing – ABC), que 

utiliza rateio de custos segundo alguns direcionadores de custos, e o critério baseado na 

Contabilidade dos Ganhos (Throughput Accounting), baseado na TOC. Essas duas 

abordagens confrontam longo e curto prazo, respectivamente (MARQUES & CIA, 1998; 

DRAMAN, LOCKAMY III & COX III, 2002). Para Corbett (2005), a primeira abordagem 

demanda muito tempo e esforço para se obter as informações necessárias, enquanto a segunda 

é mais intuitiva e requer um número muito menor de dados coletados. 

Atualmente, o modo de raciocínio baseado na TOC vem sendo utilizado em diferentes 

segmentos da gestão empresarial e é cada vez mais valorizado no sentido de oferecer soluções 

simples a problemas aparentemente complexos. Devido a esse motivo, muitas empresas vêm 

implantando este método como uma alternativa vantajosa na busca de melhorar seus índices 

de desempenho (WATSON, BLACKSTONE & GARDINER, 2007). 

Apesar dos significativos resultados permitidos por aplicações das técnicas baseadas na TOC 

(MABIN & BALDERSTONE, 2003), parece haver ainda uma grande distância entre suas 

premissas e a forma como as empresas em geral medem o desempenho e tomam decisões. 

Constatar até que ponto esta lacuna de fato existe e as razões que a sustentam é a proposta 

global desta pesquisa. Desta forma, o objetivo deste trabalho é verificar se as empresas 

utilizam, mesmo que implicitamente, as premissas da TOC em seus Sistemas de Medição de 

Desempenho. Para tanto, três hipóteses foram verificadas em três estudos de casos conduzidos 

em empresas de médio e grande portes do interior paulista.  A não confirmação da presença 

destas hipóteses implica na não aplicação por parte das empresas pesquisadas de algumas 

premissas que sustentam a TOC. As hipóteses consideradas neste trabalho foram: 

1. Indicadores de desempenho refletem um foco na melhoria do fluxo de produção. 

2. Cálculo dos custos dos produtos não envolve nehuma forma de rateio. 

3. Indicadores de desempenho voltados à otimização local não são utilizados.  

2. Fundamentação Teórica 

Este tópico apresenta alguns conceitos básicos relativos aos principais assuntos que envolvem 

esta pesquisa, quais sejam, Sistema de Medição de Desempenho, Teoria das Restrições e sua 

abordagem para medir o desempenho e tomar decisões gerenciais, denominada Contabilidade 



 

 
 

 

 

 

3 

de Ganhos. 

2.1. Sistema de Medição de Desempenho (SMD) 

Apesar de a literatura trazer muitas pesquisas em torno do tema, poucos autores conseguem se 

utilizar de uma definição única e abrangente para Sistema de Medição de Desempenho (SMD) 

(ATTADIA & MARTINS, 2003; NEELY, GREGORY & PLATTS, 2005; FRANCO-

SANTOS et al., 2007; MERGULHÃO & MARTINS, 2008).  

A definição mais utilizada pelos autores (ATTADIA & MARTINS, 2003; CARDOZA & 

CARPINETTI, 2005; GOESSLER et al., 2007; MERGULHÃO & MARTINS, 2008) é a de 

Neely (1998, p. 5) apud Attadia & Martins (2003, p. 36), podendo ser considerada uma das 

definições mais completas: “um sistema de medição de desempenho possibilita que as 

decisões e ações sejam tomadas com base em informações porque ele quantifica a eficiência e 

a eficácia das decisões passadas por meio da aquisição, compilação, arranjo, análise, 

interpretação e disseminação de dados adequados”. 

A medição de desempenho é um dos processos mais importantes para qualquer tipo de 

organização. Os primeiros SMDs eram direcionados principalmente para o controle. No 

entanto, com o surgimento de outras necessidades organizacionais, este tipo de sistema ainda 

possui a característica de controle, mas também possui o papel de realizar funções como 

monitoramento, diagnóstico de problemas, ações de melhoria e planejamento de ações 

(PAVAN, 2005). 

Neely (1998) apud Mergulhão & Martins (2008) propõe quatro motivos para a utilização de 

um SMD, os denominados 4 CP’s:  

 Conferir a posição pelo estabelecimento de posição no mercado, o uso do benchmarking 

para comparar posições com competidores e monitorar o progresso;  

 Comunicar a posição com o objetivo de divulgar o desempenho para toda a organização e 

os órgãos reguladores (governo, acionistas e sociedade em geral);  

 Confirmar as prioridades para a ação e análise da alta administração, com o intuito de 

clarificar a tomada de decisão e desta forma, auxiliar nas áreas de gestão, controle de 

custos e investimento;  

 Compelir o progresso a fim de estimular a motivação, melhorar na comunicação das 

prioridades da organização e para ser utilizada como base para recompensa. 

Independentemente das necessidades particulares de cada empresa, os SMDs devem cobrir 

todos os aspectos relevantes para a existência e rentabilidade da empresa. Assim, a medição 

de desempenho deve ser consistente, a fim de medir o desempenho da organização como um 

todo (GOLDRATT & COX, 2003; CORBETT, 2005). 

Segundo Searcy, Karapetrovic & McCartney (2008), raramente um SMD é suficiente para 

melhorar o desempenho organizacional. Alguns argumentos para essa afirmação incluem que 

a maioria dos sistemas incentiva a otimização local, não reconhece que a organização opera 

em ambientes internos e externos e não considera o impacto de outras iniciativas.  

Para Paranjape, Rossiter & Pantano (2006), ainda existem muitos problemas associados à 

concepção e escolha das medidas de desempenho. Tais autores consideram que a utilização de 

muitas medidas torna o processo de avaliação do desempenho complicado, caro e inviável. 

Além disso, segundo os mesmos autores, medidas excessivas podem levar a contradições e até 

apontar diversas restrições na empresa, o que pode resultar em conflitos de medidas. Vale 

ressaltar que a utilização de medidas inadequadas também pode apresentar dados incorretos e 
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muitas vezes contraditórios, que podem ser nocivos ao bom desempenho organizacional.  

Outro desafio para as organizações é manter a utilização de medidas apropriadas ao sistema. 

Muitas vezes são acrescentadas novas medidas ao sistema sem o descarte das antigas, o que 

pode gerar uma grande confusão no ambiente operacional (PARANJAPE, ROSSITER & 

PANTANO, 2006). A fim de que problemas como esses sejam evitados foi desenvolvido um 

SMD simples, objetivo e de fácil implementação, com base no raciocínio lógico da TOC. 

Antes de apresentar este SMD, faz-se necessário compreender o conjunto de premissas no 

qual ele se baseia. Tal conjunto de premissas faz parte de uma assim chamada filosofia de 

gestão denominada de Teoria das Restrições, apresentada no próximo capítulo.  

2.2. Teoria das Restrições (TOC) 

A TOC pode ser entendida como uma filosofia gerencial que permite a análise de medidas 

para a tomada de decisões, que se desprende dos paradigmas conceituais da contabilidade 

gerencial tradicional (SIQUEIRA, 2007). De acordo com Inman, Sale & Green Jr. (2009), a 

TOC pode ser definida como uma filosofia gerencial que fornece um foco para a melhoria 

contínua, tendo como consequência disso, a melhoria do desempenho organizacional. 

Inicialmente, a abordagem TOC reconhece que toda organização deve ser encarada como um 

sistema, ou seja, um conjunto de elementos entre os quais existe alguma relação de 

interdependência. Assim, o desempenho global do sistema depende dos esforços conjuntos 

destes elementos (CORBETT, 2005). Para Mabin & Balderstone (2003), a filosofia da TOC 

segue uma nova forma de pensar a organização como um todo, reconhecendo que o conjunto 

não é a soma das suas partes e que há uma complexa teia de relações de dependência dentro 

deste sistema. 

A ênfase fundamental das idéias de Goldratt é o alcance da meta ou propósito da organização, 

isto é, para o caso de organizações com fins lucrativos, ganhar mais dinheiro através de uma 

gestão da produção apropriada (FERREIRA, 2007). Desta forma, toda ação tomada por 

qualquer parte da empresa deve ser julgada pelo seu impacto na meta global.  

Um ponto muito importante da TOC é que toda empresa, no processo de alcançar sua meta, 

apresenta uma ou mais restrições (MARQUES & CIA, 1998; FERREIRA, 2007).  Partindo da 

idéia de que toda empresa é um sistema formado por um conjunto de elementos 

interdependentes com um propósito comum, a restrição do sistema pode ser considerada como 

qualquer coisa que impeça um sistema de atingir um desempenho maior em relação a sua 

meta, como por exemplo, o elo mais fraco de uma corrente. Se uma empresa não possuísse 

uma restrição, seu lucro e seu desempenho seriam infinitos. O papel da restrição é 

fundamental para que seja possível quantificar o impacto de uma decisão na organização 

como um todo (CORBETT, 2005). 

Existem dois tipos de restrições na TOC: as restrições físicas, associadas ao fornecimento de 

materiais, à logística, à capacidade produtiva e ao mercado; e as restrições não físicas, ou 

políticas, que envolvem aspectos gerenciais e comportamentais, através dos procedimentos, 

normas e práticas usuais (MARQUES & CIA, 1998).  

A partir deste raciocínio, a fim de gerenciar as restrições físicas, foi criado o processo de 

otimização contínua da TOC, conduzindo os esforços sempre em direção à meta de qualquer 

sistema. Este processo contém cinco etapas (passos) e é a base das metodologias da TOC 

(GOLDRATT & COX, 2003; CORBETT, 2005): 

 Identificar a(s) restrição(ões) do sistema; 
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 Decidir como explorar a(s) restrição(ões) do sistema; 

 Subordinar tudo o mais à decisão anterior; 

 Elevar a(s) restrição(ões) do sistema; 

 Se num passo anterior uma restrição foi quebrada, volte à primeira etapa, mas não deixe 

que a inércia cause uma restrição no sistema. 

Em suma, esses cinco passos direcionam a atenção dos gestores para os poucos fatores 

“vitais” do sistema (restrições) ao invés de se importarem com os diversos fatores “triviais” 

(os demais recursos) da organização (REID, 2007). 

2.3. SMD na perspectiva da TOC 

Uma vez considerados os efeitos das restrições sobre o desempenho da organização, a TOC 

estabeleceu uma comparação entre o que ela veio a chamar de mundo dos custos (princípios 

da gerência tradicional) e mundo dos ganhos (abordagem que enfatiza os ganhos) 

(MARQUES & CIA, 1998). O processo decisório defendido pela TOC é fundamentado no 

mundo dos ganhos, o qual considera o tratamento operacional das restrições que o sistema 

possui, através dos cinco passos propostos pela TOC (FERREIRA, 2007). 

Utilizando-se da analogia da corrente empregada didaticamente por Goldratt, entende-se que 

o objetivo (meta) da corrente se relaciona com sua capacidade de transmitir esforços sem se 

fragmentar. Depois de estabelecido o objetivo da corrente, o mundo dos custos e dos ganhos 

são comparados (MARQUES & CIA, 1998):  

 No mundo dos custos, a medida principal de avaliação de desempenho consiste no custo-

padrão e na análise das variâncias, isto é, as decisões dirigem-se à redução dos custos para 

que a meta seja alcançada. Na analogia da corrente, isto significa que o peso da corrente 

deve ser reduzido. Desta forma, qualquer melhoria em qualquer elo da corrente reduz o 

peso da corrente como um todo. 

 Em contrapartida, no mundo dos ganhos, a organização é composta por subsistemas, que 

seriam os elos da corrente. Tendo em vista que a meta é aumentar a resistência da corrente, 

o fortalecimento da corrente inteira é obtido somente pelo fortalecimento de seu elo mais 

fraco, o que significa que quando o recurso restritivo é explorado ao seu máximo, obtém-se 

melhor desempenho do negócio, mesmo que isso implique em ociosidade dos demais 

recursos. Assim, a otimização local não conduz à otimização global da empresa. 

A meta da empresa é ganhar dinheiro agora e no futuro. Sendo assim, para que seja possível 

julgar o impacto de uma ação local sobre a meta da empresa, é necessário que três perguntar 

sejam respondidas (GOLDRATT e COX, 2003): Quanto dinheiro é gerado pela empresa? 

Quanto dinheiro é capturado pela empresa? E quanto dinheiro é necessário ser gasto para 

operá-la? 

A transformação dessas perguntas em definições formais deu origem às três medidas básicas 

fundamentais à TOC: Ganho, Investimento e Despesa Operacional, que têm como objetivo 

relacionar as decisões locais à meta da organização. A TOC afirma que todos os dados de uma 

empresa podem ser classificados numa dessas três medidas básicas (RAHMAN, 1998; 

LOCKAMY III, 2003; CORBETT, 2005; QUEIROZ, 2006; SOUZA et al., 2006; SIQUEIRA, 

2007): 

 Ganho (G): tradução de throghput, em inglês, deve ser entendida como uma taxa de 

geração de dinheiro por meio das vendas e está diretamente relacionada com o conceito de 

fluxo de produção; 
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 Investimento (I): todo o dinheiro capturado pelo sistema para viabilizar as vendas; 

 Despesa Operacional (DO): o dinheiro gasto para transformar o investimento feito em 

ganho. 

Para Goldratt (1991), a escala de prioridades das medidas de desempenho é a diferença mais 

contundente entre o mundo dos custos e o mundo dos ganhos. No mundo dos custos a escala 

de prioridades é dada pela sequência: DO, G e I. Isto significa que o mundo dos custos tem 

como medida fundamental o custo da empresa, medido pela soma dos custos de cada 

atividade individual. Já no mundo dos ganhos, a escala de prioridades das medidas de 

desempenho é dada pela sequência: G, I e DO, ou seja, no mundo dos ganhos a principal 

medida é o ganho da empresa, tendo em vista que a meta da empresa é ganhar dinheiro hoje e 

sempre. Essas três medidas constituem a base da Contabilidade de Ganhos (Throughput 

Accounting) da TOC.  

2.4. Contabilidade de Ganhos 

Sem o conjunto de pressupostos sustentado pela contabilidade gerencial tradicional, a 

Contabilidade de Ganhos não tem como finalidade apurar o custo de cada um dos seus 

produtos, ou de uma linha ou de um lote de produção, mas dirige sua atenção aos recursos 

com limitações de capacidade de produção (restrições) e, especialmente, na análise da 

viabilidade da produção de um produto que necessita desse recurso restritivo para ser 

processado (SIQUEIRA, 2007).  

Assim sendo, a Contabilidade de Ganhos é uma metodologia de contabilidade gerencial que 

se insere no mundo dos ganhos e é baseada nas três medidas de desempenho da TOC. 

A primeira medida da Contabilidade de Ganhos é o Ganho, que é o índice pelo qual a empresa 

gera dinheiro por meio das vendas, ou seja, diz respeito ao dinheiro gerado pela organização 

durante o período (MARQUES & CIA, 1998; LOCKAMY III, 2003; CORBETT, 2005; 

QUEIROZ, 2006). 

Segundo Corbett (2005, p. 42),  

O ganho tem dois lados, o da receita e o dos custos totalmente variáveis 

(CTV). O uso dos termos ‘custo’ e ‘variável’ pode levar-nos a fazer 

confusão com as medidas da Contabilidade de Custos. O fundamental aqui, 

para dirimir qualquer dúvida, é a palavra totalmente. Totalmente variável 

em relação às unidades vendidas, isto é, um CTV é aquele montante 

despendido quando um produto a mais é vendido. O exemplo mais claro de 

CTV são os custos de matéria-prima. 

Corbett (2005) apresenta algumas fórmulas que ajudam a entender e calcular o ganho: 

Gu = P - CTV     

Onde:  

Gu = Ganho unitário do produto e  

P = Preço de venda do produto. 

Deve-se atentar para o fato que os únicos considerados no nível do produto são os chamados 

CTV, nos quais não estão incluídos nenhuma forma de rateio, nem mesmo os custos de mã-

de-obra direta. 

Para se obter conhecimento do ganho total que um produto pode gerar à empresa, deve-se 
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multiplicar o ganho unitário do produto pela sua quantidade vendida, como apresentado: 

GTp = Gu . q                                                                                                        

Onde:  

GTp = Ganho Total do produto;  

q = quantidade vendida no período. 

O ganho total da empresa pode ser definido pela somatória dos ganhos totais dos produtos:  

Ganho Total da Empresa = Σ GTp 

A segunda medida de desempenho da Contabilidade de Ganhos é o Investimento. O 

Investimento é definido como todo o dinheiro que a empresa investe na compra de coisas que 

pretende vender. Os imóveis da empresa (terrenos, prédios, etc.), móveis de escritório, 

máquinas, computadores, carros, caminhões, capitais de giro líquido, equipamentos e outros 

tipos de instalações se encaixam nessa medida (RAHMAN, 1998; LOCKAMY III, 2003; 

CORBETT, 2005; SOUZA et al., 2006). 

O investimento deve ser dividido em duas categorias, sendo a primeira relativa aos estoques 

de matéria-prima, produtos em processo e produtos acabados. O único valor possível de ser 

atribuído aos estoques dessa categoria é o valor pago aos fornecedores pelos materiais. Isto 

significa que não existe valor agregado aos produtos, nem mesmo o da mão de obra direta. 

Isto ocorre porque durante a produção só se agrega custo. A realização das vendas é a única 

ocasião na qual se agrega valor à empresa. A segunda categoria do investimento é relativa aos 

outros ativos (CORBETT, 2005; QUEIROZ, 2006). 

Segundo Corbett (2005), o valor que se atribui ao estoque em processo e estoque acabado é 

igual ao seu custo totalmente variável (CTV). Um dos objetivos é a eliminação de “lucros 

aparentes” que podem ser gerados com o processo de alocação de custos. Com esse método, 

não é possível o aumento dos estoques de produtos em processo e de produtos acabados a fim 

de elevar os lucros do período. Custos não são rateados entre os produtos, eles são 

considerados na medida da despesa operacional. 

Desta forma, a terceira medida de desempenho da Contabilidade de Ganhos é a Despesa 

Operacional, que pode ser definida como sendo todo o dinheiro que a empresa gasta 

transformando investimento em ganho. Tal medida inclui todos os outros custos que não são 

totalmente variáveis (MARQUES & CIA, 1998; LOCKAMY III, 2003).  

Ainda, Corbett (2005, p. 44) salienta que, ao contrário do que as pessoas pensam, a DO não é 

fixa para a TOC: “A TOC não classifica as despesas em fixas ou semi-variáveis, o que 

importa é se é totalmente variável (quando então é classificada no CTV) ou não totalmente 

variável (quando então são classificadas na DO). Quando vamos tomar uma decisão na TOC 

precisamos medir o impacto dessa decisão nas três medidas; é nessa hora que analisamos se a 

DO vai variar ou não, sempre caso a caso”. 

Para que seja possível estabelecer uma ponte entre as decisões/ações e a lucratividade da 

empresa, a Contabilidade de Ganhos utiliza um método que analisa o impacto de determinada 

decisão em cada uma das medidas de desempenho da TOC. Este método consiste em 

responder a três perguntas fundamentais (CORBETT, 2005): Qual o impacto global que essa 

decisão terá no ganho da empresa? Qual o impacto global que essa decisão terá na despesa 

operacional da empresa? E qual o impacto global que essa decisão terá no investimento da 

empresa? 
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As três medidas de desempenho da TOC, que servem como base para a Contabilidade de 

Ganhos, são suficientes para julgar o impacto de ações locais sobre a meta da organização, 

sendo que o ideal para qualquer tipo de ação local é que esta aumente o ganho e diminua o 

investimento e a despesa operacional (GOLDRATT, 1991).  

3. Método de pesquisa 

Neste trabalho realizou-se três estudos de casos (casos A, B e C), os quais foram conduzidos 

mediante a aplicação de entrevistas semi-estruturadas junto a gestores da área de produção de 

empresas de manufatura de médio e grande porte do interior do estado de São Paulo.  A 

escolha do estudo de caso como método de pesquisa se justifica pelo caráter exploratório e 

qualitativo deste trabalho, visando observar a unidade de análise de forma intensa em seu 

ambiente natural. Tal método se mostra adequado quando se busca respostas a perguntas do 

tipo “como” e “por que”, como as que aqui foram propostas (MIGUEL, 2007). Foram 

analisados dados primários e secundários, utilizando como instrumentos de coleta de dados 

técnicas múltiplas, tais como observação direta e entrevistas semi-estruturadas. A escolha de 

estudos de casos múltiplos como método de pesquisa tem como finalidade permitir um grau 

maior de generalização dos resultados, conforme atesta Yin (2001). 

Por meio do questionário aplicado nas entrevistas, procurou-se saber quais as principais 

medidas de desempenho do setor produtivo utilizadas pela empresa, em quais princípios de 

abordagem gerencial tais medidas estão baseadas, se há utilização de centros de lucro e/ou 

custo nas práticas gerenciais, como são calculados os custos dos produtos, quais os 

indicadores de desempenho prioritários, qual o significado de recursos produtivos ociosos em 

termos de desempenho operacional, quais os principais instrumentos de focalização de 

esforços de melhoria contínua e por fim, qual o nível de conhecimento sobre a TOC que o 

entrevistado possui. 

3.1. Caso A 

A empresa referente ao caso A é uma indústria de artefatos de madeira, plástico e metal, nos 

segmentos de mobiliário, quadros escolares, papelaria, utilidades domésticas e brinquedos. Os 

pedidos dos clientes podem ser atendidos a partir do estoque de produtos acabados que a 

empresa mantém ou de ordens de produção geradas quandos estes estoques são insuficientes. 

Atualmente, a empresa conta com 120 colaboradores e ocupa uma área de 7.800 m². 

A partir dos dados coletados na aplicação do questionário com o diretor industrial da empresa, 

verificou-se que, sob o ponto de vista de gestão da produção, o indicador com maior 

prioridade para a empresa são os relacionados aos custos operacionais. Além disso, o aumento 

da taxa de geração de vendas foi considerado, pelo entrevistado, como sendo a ação que mais 

consome esforços gerenciais na empresa em questão. 

A respeito das principais medidas de desempenho utilizadas pela empresa, o diretor industrial 

apontou o índice do custo de mão de obra com relação ao faturamento, o aproveitamento de 

matéria-prima com relação ao faturamento e o frete ou custo financeiro. Tais medidas foram 

criadas pela própria empresa, baseadas em índices históricos de intervalos de confiança e 

foram consideradas pelo entrevistado como as mais adequadas para refletir a realidade da 

organização como um todo.  

Com relação ao custo do produto, foram citados em seu cálculo vários geradores de custos, 

tais como: mão de obra direta, indireta e terceirizada, impostos, matéria-prima, descarte de 

matéria-prima, comissões, entre outros custos. A empresa não se utiliza de uma fórmula 

específica para fazer o rateio destes custos e identifica a rentabilidade do produto através do 
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cálculo de sua margem de contribuição. 

Ainda de acordo com os dados obtidos, observou-se que a empresa é dividida em setores e 

cada setor é considerado e avaliado como um centro de custo. Todos os setores são 

controlados com relação à mão de obra, manutenção, encargos e desperdícios mediante seus 

centros de custo. Verificou-se também que a empresa utiliza a implantação de certificações de 

qualidade como um instrumento de focalização de esforços de melhoria contínua.  

A existência de recursos produtivos ociosos representa, para o entrevistado, falha na gestão de 

capacidades destes recursos ou no planejamento e controle da produção. 

Em relação ao nível de conhecimento sobre a TOC, o diretor industrial declarou ser pouco seu 

conhecimento sobre tal teoria, mas reconheceu que esta pode auxiliar no desempenho da 

fábrica a partir da entrega em lotes reduzidos e na identificação dos pontos fracos e fortes da 

organização. 

3.2. Caso B 

No caso B, a empresa estudada possui 258 colaboradores. Seu sistema de produção é sob 

encomenda e seus principais produtos são formulários em geral, planos e contínuos, etiquetas 

adesivas e rótulos, bobinas para automação comercial e dados variáveis para  a personalização 

de produtos. A entrevista foi realizada com o gestor de planejamento e controle da produção 

da empresa.   

As três principais medidas de desempenho que esta empresa utiliza não se baseiam em 

princípios de nenhuma abordagem gerencial, quais sejam, o acompanhamento de 

vendas/produção, o custo de fabricação e o faturamento. Além disso, devido às baixas 

margens de contribuição dos seus produtos, os custos operacionais foram apontados como 

sendo os indicadores de desempenho com maior prioridade sob o ponto de vista de gestão da 

produção e o aumento da taxa de geração de vendas é a ação que mais consome esforços 

gerenciais. 

A empresa calcula os custos de seus produtos baseando-se em seus custos totalmente 

variáveis, através de uma planilha que realiza os cálculos automaticamente. Esta planilha foi 

construída em um projeto anterior, relacionado à implantação de alguns conceitos da 

Contabilidade de Ganhos na empresa. A rentabilidade que cada produto oferece para o 

negócio é identificada a partir do cálculo do seu ganho unitário. 

A partir das informações obtidas na entrevista, verificou-se que a empresa se utiliza de centros 

de custo e de lucro. Os centros de custo realizam o rateio dos custos da empresa e os centros 

de lucro calculam os lucros de cada divisão de negócios. De acordo com o entrevistado, tais 

centros são importantes, pois tornam possível a comparação do desempenho entre as divisões 

e a identificação de oportunidades de melhoria.  Verificou-se ainda que a empresa adota um 

programa de participação nos lucros e oferece oportunidades aos colaboradores de 

apresentarem sugestões para a melhoria da organização.  

Recursos produtivos ociosos representa, de acordo com o entevistado, perda de oportunidades 

e negócios. Porém, a empresa considera necessário um tempo de “folga” nos recursos, com o 

intuito de se corrigir eventuais problemas sem que haja atrasos. Ressaltou-se também a 

necessidade de mão de obra treinada e flexível, a fim de que seja possível o remanejamento 

dos colaboradores para os setores mais sobrecarregados. 

O entrevistado avaliou seu conhecimento sobre a TOC como sendo de nível alto. Além disso, 

afirmou que a empresa se utiliza da Contabilidade de Ganhos em ferramentas e planilhas de 
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gestão de vendas e operações. Tais ferramentas auxiliam, segundo o entrevistado, no processo 

de tomada de decisão e na otimização dos resultados da empresa. 

3.3. Caso C 

A empresa do caso C é responsável pela fabricação de painéis de madeira e conta com 1.700 

colaboradores, sendo ela uma das cinco unidades nacionais da corporação. Entre seus 

produtos estão o painel de aglomerado, chapa de fibra, MDF (painel de média densidade), 

HDF (painel de alta densidade), SDF (super densidade), pisos laminados e revestidos para teto 

e parede, totalizando em quatro famílias de produtos diferentes.  Sua forma de atendimento 

aos clientes se baseia na produção para estoque para alguns tipos de produtos e sob 

encomenda para outros tipos. A partir da entrevista, percebeu-se que a empresa possui uma 

clara restrição em sua capacidade produtiva. 

A aplicação do questionário foi realizada com o gerente de produção da empresa, que apontou 

o índice de utilização dos equipamentos em geral como o indicador de desempenho com 

maior prioridade sob o ponto de vista de gestão da produção. Além disso, a redução dos 

custos, segundo o entrevistado, é a ação que mais consome esforços gerenciais. 

As três principais medidas de desempenho do setor produtivo utilizadas pela empresa são o 

índice de qualidade, o índice da utilização dos equipamentos em geral e a produtividade. O 

entrevistado enfatizou que essas medidas estão diretamente relacionadas com os custos 

operacionais e considera que estas são as mais adequadas para refletirem a realidade da 

empresa. Tais medidas baseiam-se em alguns princípios da MPT (Manutenção Produtiva 

Total) e SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade). Vale ressaltar que o gerente de produção 

citou haver uma influência indireta do BSC (Balanced Scorecard) nesses indicadores 

utilizados. 

O custo do produto é calculado por meio do rateio dos custos fixos somado aos custos 

variáveis relacionados com sua fabricação. Além disso, a rentabilidade de cada produto é 

identificada a partir de sua margem de contribuição para o negócio. 

A respeito da existência de recursos ociosos na fábrica, o entrevistado declarou que a 

ociosidade dos recursos produtivos representa um problema, pois gera custos ainda maiores 

para a empresa.  

De acordo com os dados coletados, verificou-se que a empresa se utiliza do conceito de 

centros de custo, nos quais são controlados seus custos fixos e variáveis, além de 

apresentarem seus próprios índices de performance, metas e objetivos. Tais centros são 

considerados como importantes para a organização, pois proporcionaria uma melhor visão da 

localização de setores deficientes. Verificou-se ainda, que a empresa utiliza sistemas como o 

kanban, kaizen, setup rápido e gestão da qualidade como ferramentas de melhoria contínua. 

Quando questionado sobre o nível de conhecimento da TOC, o entrevistado declarou 

desconhecê-la, mas afirmou ter lido o livro “A Meta”. 

4. Análise dos dados coletados 

Apresenta-se neste tópico a análise dos dados obtidos do questionário aplicado nas empresas 

dos casos A, B e C, com o intuito de verificar a confirmação das hipóteses levantadas na 

introdução deste artigo. 

4.1. Hipótese 1: Indicadores de desempenho refletem um foco na melhoria do fluxo de 

produção 
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Observou-se nas entrevistas das empresas dos casos A e B que os indicadores de desempenho 

com maior prioridade na fábrica são aqueles voltados para o controle e redução dos custos 

operacionais, além de não possuírem, segundo os entrevistados, medidas de desempenho 

baseadas em alguma abordagem gerencial estruturada. Apenas a empresa do caso C apontou o 

índice de utilização dos equipamentos em geral como sendo seu principal índice de 

desempenho e declarou que sua medidas de desempenho baseiam-se em princípios de 

abordagens gerenciais mais amplas. Assim, a primeira hipótese levantada na introdução deste 

artigo não foi identificada nestas empresas.  

Ainda a respeito do fluxo de produção das fábricas, em todos os casos, as empresas nomearam 

esse indicador como intermediário em relação à sua prioridade na empresa. Além disso, com 

o intuito de aumentar esse indicador, todas as empresas entrevistadas apontaram que 

procuram melhorar sua produtividade. Vale ressaltar que a empresa do caso C também visa a 

diminuição dos tempos de setups para aumentar seu fluxo produtivo. Quando questionadas 

sobre os tipos de esforços que mais demandam tempo e atenção, a empresa do caso C esforça-

se mais para reduzir seus custos, enquanto as empresas dos casos A e B disseram concentrar 

mais seus esforços no aumento da taxa de geração de vendas. É importante perceber que uma 

empresa que se utiliza da TOC em suas ações gerenciais, se concentraria mais no aumento da 

taxa de geração de suas vendas, uma vez que o ganho seria seu principal objetivo. Contudo, 

em contradição com os fundamentos da TOC, as empresas A e B parecem pressupor, ao focar 

na redução dos custos operacionais, que a redução de custos é o melhor caminho para o 

aumento das vendas. Esta relação não é sustentada pela TOC. 

Considerando-se tais constatações, a primeira hipótese não é confirmada pelas empresas 

pesquisadas. 

4.2. Hipótese 2: Cálculo dos custos dos produtos não envolve nehuma forma de rateio 

As empresas dos casos A e C declararam que utilizam-se de formas de rateio dos custos para 

calcular o custo dos produtos. Assim, tais empresas não confirmam a segunda hipótese 

colocada neste artigo. 

A empresa do caso B utiliza-se apenas dos custos totalmente variáveis para o cálculo dos 

custos de seus produtos, confirmando desta forma a segunda hipótese. Porém, a filosofia da 

TOC não foi inteiramente absorvida pela empresa no projeto desenvolvido, tendo em vista 

que a empresa se utiliza de conceitos baseados em otimizações locais, tais como a visão 

negativa da existência de recursos produtivos ociosos, divisão da empresa em setores de 

negócios e a utilização de centros de custo e lucro, os quais entram em conflito com os 

principais princípios defendidos pela TOC. 

As empresas A e C, por sua vez, quando questionadas a respeito da identificação do produto 

que mais contribui para a rentabilidade do negócio, responderam que se utilizam da margem 

de contribuição de cada produto, ou seja, o preço de venda de uma unidade do produto 

subtraído do seu custo unitário, calculado sempre com algum nível de rateio dos custos de 

mão de obra ou dos custos indiretos de fabricação.  

Percebe-se, assim, que as empresas A e C não se utilizam dos conceitos da TOC para 

calcularem a rentabilidade de seus produtos, pois como visto anteriormente, no contexto desta 

teoria, o ganho unitário do produto consiste em seu preço de venda menos seus custos 

totalmente variáveis, enquanto que a empresa B se utilza do conceito de Ganho, porém faz 

uso dele de maneira conflitante com outros princípios da TOC. 

4.3. Hipótese 3: Indicadores de desempenho voltados à otimização local não são 
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utilizados.  

Todas as empresas entrevistadas encaram de forma negativa a existência de recursos 

produtivos ociosos na fábrica. Levando em consideração a filosofia da TOC, a existência de 

recursos produtivos ociosos não deveria ser encarada pela organização como um problema ou 

desperdício, pois apenas os recursos com restrição de capacidade deveriam ter sua ociosidade 

minimizada. Além disso, todas as empresas pesquisadas parecem lançar mão de algum 

instrumento de focalização de esforços de melhoria contínua. Porém, nota-se, a partir das 

respostas, que a TOC não foi mencionada em nenhum dos casos como abordagem gerencial 

utilizada para focalização de esforços de melhoria contínua.  

Constatou-se também que todas as empresas entrevistadas utilizam-se do conceito de centros 

de custo e/ou lucro. A utilização do conceito de centros de lucro e de custo não é esperada de 

uma empresa com base na filosofia da TOC, uma vez que tais centros favoreceriam as 

otimizações locais (CORBETT, 2005). 

De acordo com essas análises, a última hipótese levantada no início deste artigo também não 

foi confirmada, apontando que as empresas acreditam que o ótimo global é alcançado 

mediante otimizações locais. 

5. Conclusão 

Com os avanços tecnológicos e clientes mais exigentes, os ambientes empresariais tornaram-

se mais dinâmicos e competitivos, fazendo com que cada vez mais seja necessária a utilização 

de um SMD que ilustre a realidade da empresa e que possa servir de base para a tomada de 

decisões (PARANJAPE, ROSSITER & PANTANO, 2006).  

Observou-se que, mesmo sendo constatadas diversas vantagens advindas da implantação da 

TOC nas empresas em outros trabalhos acadêmicos (MABIN & BALDERSTONE, 2003; 

BOYD & GUPTA, 2004; FERREIRA, 2007; INMAN, SALE & GREEN JR., 2009), 

nenhuma delas utiliza-se plenamente de seus princípios em suas medidas de desempenho. 

Esta pesquisa levantou três hipóteses que procuram responder se existe a presença das 

premissas da TOC nos SMDs utilizados pelas empresas pesquisadas. A partir da análise de 

dados coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas nas três empresas objetos de 

estudos, e através da não confirmação de todas as hipóteses, foi possível concluir que, de uma 

maneira geral, as premissas da TOC não estão presentes nos SMDs utilizados pelas empresas. 

Algumas constatações que sustentam esta conclusão se relacionam com o fato de todas as 

empresas estudadas encararem a ociosidade dos recursos produtivos como um aspecto 

negativo, utilizarem os conceitos de centros de custo e/ou lucro, não mencionarem a TOC 

como um instrumento de focalização de melhoria contínua e de não focarem seus esforços no 

aumento do Ganho. 

Até mesmo as empresas A e B, cujos entrevistados disseram ter algum conhecimento da TOC 

e concordaram que ela pode auxiliar nas práticas gerenciais, sentem dificuldades no momento 

de sua implantação. Uma das possíveis razões que justificam isso se deve ao fato de a TOC 

ser uma filosofia gerencial que aborda conceitos que quebram importantes paradigmas dos 

tradicionais SMDs (SIQUEIRA, 2007).  
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