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RESUMO DO PROJETO
O mercado tem buscado inovações em várias áreas, tais como no estudo de novos materiais, inserção cada vez maior da
automação e tecnologia da informação e melhorias na gestão de processos. Mas geralmente essas inovações alcançam
soluções pontuais em um terminado processo ou em solução de alguns problema em empresas. Uma inovação em gestão
é a solução de problemas centrais por meio da metodologia denominada Processo de Pensamento da Teoria da Restrição.
Essa metodologia foi apresentada por Goldratt em 1994. Para Goldratt e Cox (2004) todo sistema é regido por restrições,
que por definição é qualquer obstáculo que impeça o sistema de alcançar sua meta, ou melhor resultado possível
chamado de ótimo global. O Processo de Pensamento da Teoria das Restrições (PPTOC) busca responder três perguntas
fundamentais, na sequência: “O que mudar?”, “Para que mudar?”. Por meio de árvores lógicas, relações de causa e efeito
o autor desenvolveu uma metodologia que busca encontrar a principal restrição, ou seja, o Problema Central de uma
empresa e propor ações de solução que impactam de forma a atingir a empresa.
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