
VIII Mostra da Produção Universitária – 2009

XII Seminário de Extensão

APLICAÇÃO DA TEORIA DAS RESTRIÇÕES (TOC) NA APESMI

Área Temática: Trabalho

José Vanderlei Silva Borba1(Coordenador da Ação de Extensão )

William Vaz da Conceição2, Heder Sassone Oliveira3

Palavras-chave: APESMI, TOC(teoria das restrições), beneficiamento e camarão rosa.

A APESMI (Associação de Pescadores da Vila São Miguel) se encontra em
precárias condições de funcionamento, o que determina sérias dificuldades na
comercialização de seus produtos. Para avaliar este cenário aplicaram-se conceitos
da TOC na APESMI, porque esta teoria busca identificar, analisar e encontrar
soluções para as principais restrições nos processos produtivos, a fim de promover a
contínua otimização do desempenho do processo produtivo. Para o trabalho foi
previamente definido o reconhecimento do processo envolvido no beneficiamento do
camarão rosa através de levantamento de informações, observações diretas e
entrevistas abertas durante o mês de agosto/2009. Com base na TOC podem-se
identificar como principais restrições: (i) falta de profissionais na área administrativa
e de cursos de qualificação profissional; (ii) inadequada capacidade e condições de
estocagem do camarão rosa; e, (iii) inadequadas condições de refrigeração e não-
programação do transporte. Para otimizar o beneficiamento do camarão rosa, pela
APESMI, sugere-se: (i) contratar profissionais para a área de gestão e de cursos de
qualificação profissional para os associados; (ii) ampliar ou melhorar a capacidade
atual de estocagem para manter as características do produto; e, (iii) atualizar o
sistema de refrigeração do veículo de transporte de cargas perecíveis e programar
entrega dos pedidos para reduzir custos com transporte.

VIII Mostra da Produção Universitária – 2009

1 Graduado em Enfermagem, 1976, UFRGS; Graduado em Administração, 1986, FURG; Licenciatura
Plena em Enfermagem, 1977, UFRGS; Aperfeiçoado em Administração de Saúde, 1980, UFF;
Especialista em Metodologia do Ensino Superior, 1978, UFRGS; Especialista em Gerência Contábil e
Auditoria, 1995, FURG; Doutor em Ciências, 2002, UFPel; ICEAC; FURG;
vanderleiborba@vetorial.net.
2 Administração/FURG e Oceanologia/FURG
3 Administração/FURG e Ciências Contábeis/FURG

mailto:vanderleiborba@vetorial.net

