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Resumo 

Apesar da Teoria das Restrições (TOC) não ser mais considerada uma abordagem tão 
atual de gerenciamento de organizações, o volume de equívocos em relação ao entendimento do 
assunto ainda é muito grande. Este artigo tem como finalidade contribuir com a elucidação de 
alguns aspectos bastante específicos da TOC, sobretudo relacionados com a sua concepção de 
programação da produção baseada na capacidade finita dos recursos fabris, intitulada de Tambor-
Pulmão-Corda (DBR). Concomitantemente, a partir das discussões expostas, são abordadas ainda 
recentes aplicações da Teoria das Restrições em Gestão de Operações por meio do método 
Tambor-Pulmão-Corda Simplificado (S-DBR – Simplified Drum-Buffer-Rope). No entanto, as 
referências bibliográficas sobre o assunto são escassas, particularmente em periódicos nacionais e 
internacionais, que descrevem seus principais conceitos e premissas. Este estudo tem a intenção 
de retratar o método S-DBR para planejamento da produção e sua correspondente abordagem de 
controle da produção chamada de Gerenciamento do Pulmão, além de suas principais 
características, pressupostos e diferenças diante do método DBR clássico.  
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Abstract 
 

Despite the Theory of Constraints (TOC) no longer be considered an approach as current 
managing organizations, the volume of misconceptions regarding the understanding of the 
subject is still too big. This article aims to contribute to the elucidation of some very specific 
aspects of TOC, especially related to the design of production scheduling based on finite capacity 
of manufacturing resources, titled Drum-Buffer-Rope (DBR). At the same time, from the 
discussions exposed, are still addressed recent applications of the theory of constraints in 
management of operations via the Drum-lung-Simplified Rope (S-DBR – Simplified Drum-
Buffer-Rope). However, the references on the subject are scarce, particularly in national and 
international journals, describing its key concepts and assumptions. This study intends to portray 
the S-DBR method for production planning and its corresponding control production approach 
called Buffer Management, in addition to its main features, assumptions and differences before 
the classic DBR method. 
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