
0 
 

FAT – FACULDADE E ESCOLA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE PCP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RONALDO JOSÉ MIORANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPEJARA/RS 

 2018 

 

 

 



1 
 

RONALDO JOSÉ MIORANDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE PCP 
 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Administração da FAT – 

Faculdade e Escola. 

Orientador: Prof.Anderson Paulo Polese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPEJARA/RS 

 2018 
 

 



2 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



3 
 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo identificar em que medida o processo de implantação do PCP 

na empresa Sim Agroindustrial LTDA contribuiu para melhores resultados no processo 

produtivo e organizacional. Para uma melhor compreensão foi feito um levantamento de 

informações sobre o processo de produção antes da implantação do PCP, bem como as 

mudanças após sua implantação e as dificuldades encontradas no processo de implantação. 

Para compreender o contexto em que ocorre foi necessário vivenciá-lo, portanto, em se 

tratando de um estudo de caso, os dados foram coletados junto à empresa, a partir de 

observações feitas pelo pesquisador em torno da rotina da mesma. O Planejamento e Controle 

de Produção (PCP) é um processo de gerenciamento das atividades de produção e dos recursos 

operacionais de uma empresa. A organização que implanta o PCP em suas atividades tem 

diversos benefícios como suporte a tomadas de decisões, resultados consistentes, 

compatibilidade entre produção e comercial, sistematização do processo produtivo e 

principalmente redução de custos. A empresa onde o setor foi implantado passava por 

dificuldades financeiras devido ao cenário atual da política brasileira, o PCP foi implantado 

com o auxílio de colaboradores e diretores da empresa, através de reuniões e observações 

feitas dentro da empresa. 

 

Palavras-chave: Planejamento; sistematização; produtividade; organização; economia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A administração da produção é responsável pelo estudo e organização dos processos. 

Buscam atender da melhor forma possível as necessidades dos consumidores. Com uma 

produção bem estruturada, o andamento dos processos fica mais ágil gerando melhores 

resultados para a organização.  

Ser competitivo é fundamental para as organizações sobreviverem no mundo 

globalizado, nas empresas a competitividade vem se intensificando significativamente ao 

longo dos tempos. As grandes concorrências que tem se inserido no mercado e as 

transformações que ocorrem rapidamente em todo o mundo são alguns dos fatores que afloram 

a necessidade das empresas buscarem alternativas de vantagens competitivas para se 

manterem no mercado. 

Por isso ter um sistema de produção é de extrema importância para a gestão operacional 

nas empresas. Com o objetivo de reduzir custos e aumentar a demanda e oferta, ter um sistema 

rápido e que mostre os resultados com precisão é muito vantajoso para uma empresa, pois o 

processo torna-se acessível e será melhor valorizado pelos gestores da indústria. 

A modernização da indústria está cada vez maior, fazendo com que as empresas se 

mantenham atualizadas no mercado, atenta a novas tecnologias e lançamentos, além de 

buscarem constantemente a inovação em seus produtos. A modernização traz vários 

benefícios tais como: Facilidade na comunicação, rapidez nas comunicações, conforto, 

comodidade, controle e satisfação tanto para a empresa quanto para o cliente. 

O PCP (Planejamento e Controle de Produção) é um processo de gerenciamento das 

atividades de produção e dos recursos operacionais de uma empresa. 

Realiza o planejamento e o controle de todos os aspectos da produção, inclusive do 

gerenciamento de materiais, da programação das máquinas, mão de obra e pessoal disponível 

e uma boa integração e coordenação entre fornecedor e cliente garantindo assim um bom 

relacionamento com todos os setores da empresa. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 Impulsionado pelo setor agrícola que vem se destacando e crescendo ano após ano e 

tendo seus produtos voltados para a armazenagem de grãos a empresa SIM Agroindustrial 

LTDA, que atua no segmento metal-mecânico e tem sua sede na cidade de Tapejara, RS, 

começou a se deparar com algumas dificuldades. Com as vendas aumentando 
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consideravelmente a empresa não conseguiu suprir a demanda de produtos e uma série de 

outros problemas surgiram. 

A falta de organização e controle tomou rumos preocupantes, prazos de entrega não 

eram mais cumpridos, produtos com defeito de fabricação ou estética comprometida se 

tornaram comuns, falta de matéria prima nas máquinas e materiais na linha de produção e um 

ambiente de trabalho denso e com pouca mobilidade, são apenas algumas das dificuldades 

encontradas. Nesse caso, a empresa optou pela implantação do PCP (Planejamento e controle 

de produção) com finalidade de um aumento na produção, estabelecer um layout que agilize 

o processo produtivo, organizar ordens de serviço desde a compra da matéria prima até a 

entregado produto, tendo prazos de entrega cumpridos qualidade nos produtos e satisfazendo 

o cliente. A partir disso, questiona-se: Em que medida o processo de implantação do PCP 

na empresa Sim Agroindustrial contribuiu para melhores resultados no processo 

produtivo e organizacional? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo do trabalho foi identificar em que medida o processo de implantação do 

PCP na empresa Sim Agroindustrial contribuiu para melhores resultados no processo 

produtivo e organizacional. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Coletar informações sobre o processo de produção antes da implantação do PCP; 

b) Identificar as mudanças ocorridas na empresa com a implantação do PCP; 

c) Verificar as dificuldades encontradas no processo de implantação do PCP; 

d) Descrever as melhorias sobre o processo de produção após a implantação do PCP. 

 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
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É comum que as empresas enfrentem muitas dificuldades e barreiras para obter ganhos 

de produtividade e redução de custos. Uma dessas barreiras é a administração eficiente de seus 

próprios recursos produtivos, que cada vez mais é necessária devido ao mercado exigente de 

consumidores que vislumbram um produto e/ou serviço com agilidade, qualidade e com 

preços reduzidos. Para atingir os objetivos e aplicar de forma apropriada os recursos, uma 

empresa precisa planejar e controlar adequadamente sua produção e para isso existe o 

planejamento e controle da produção (PCP). 

Nas palavras de Villar et al. (2008) o planejamento é o processo de estabelecer o tempo 

adequado para realização das atividades em busca de alcançar os objetivos no processo de 

planejamento, garantindo que a produção ocorra de forma eficaz. 

Fernandes e Godinho Filho (2010) ressaltam que o PCP envolve uma série de decisões 

para definir o que, quanto e quando produzir, comprar e entregar, quem e/ou onde e/ou como 

produzir. Essas decisões são baseadas em previsões e tomadas com antecedência. 

A partir do momento que o planejamento programa o que se vai fazer o que, quando e 

quanto produzir, começa a programação e controle da produção para que tudo saia conforme 

o planejado. 

Muitas vezes as reduções de custos e aspectos financeiros já não refletem mais como 

os causadores das crises, porém muitos dos fatores que levam a isso estão relacionados 

principalmente com problemas de produtividade e má gestão dos recursos produtivos da 

própria organização. Quando bem gerenciados trazem grandes benefícios como um maior 

aproveitamento desses recursos que levam consequentemente a uma redução nos custos e um 

aumento na produtividade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DA PRODUÇÃO 

 

Transformar insumo em produtos e serviços é uma das principais atividades da 

administração da produção. Portanto, é muito importante manter a competitividade das 

empresas, diante do fato de que é através da produção que ocorrem as transformações, os 

trabalhos buscando atender efetivamente as necessidades dos clientes. A administração da 

produção é caracterizada por Corrêa e Corrêa (2011, p. 24) como uma atividade de 

“gerenciamento estratégico dos recursos escassos (humanos, tecnológicos, informacionais e 

outros), de sua interação e dos processos que produzem e entregam bens e serviços visando 

atender necessidades e/ou desejos de qualidade, tempo e custo de seus clientes”. 

Slack et al. (1999, p.25) entendem que a administração da produção trata da maneira 

pela qual as organizações produzem bens e serviços. Afirmam ainda, que as responsabilidades 

dos gerentes de produção podem ser diretas e/ou indiretas pela coordenação das atividades da 

organização. As responsabilidades diretas são: 

 Entender os objetivos estratégicos da produção. 

 Desenvolver uma estratégia de produção na organização. 

 Moldar produtos, serviços e processos da produção. 

 Planejar e controlar a produção. 

 Melhorar o desempenho da produção. 

 

As responsabilidades indiretas são: 

 Informar aos outros departamentos sobre oportunidades ou restrições da 

capacidade instalada da produção. 

 Discutir sobre os planos de produção com os demais departamentos. 

 Ajustar as funções para ter melhor resposta na linha de produção. 

 

Quanto a Gestão da Produção, pode-se dizer que é a atividade de gerenciamento de 

recursos escassos e processos que produzem e entregam bens e serviços, com o objetivo de 

atender as necessidades e/ou desejos de qualidade, tempo e custo de seus clientes. Toda 

organização, vise ela ao lucro ou não, tem dentro de si uma função de produção, pois gera 

algum “pacote de valor” para seus clientes que inclui algum composto de produtos e serviços, 

mesmo que, dentro da organização, a função de Produção não tenha este nome. 
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(PASQUALINI; LOPES; SIEDENBERG, 2010). De acordo com Pasqualini, Lopes e 

Siedenberg (2010, p. 9) “Gestão da Produção é a atividade de gerenciamento de 

recursos escassos e processos que produzem e entregam bens e serviços, visando a 

atender as necessidades e/ou desejos de qualidade, tempo e custo de seus clientes”. 

 As organizações possuem várias funções, cada qual responsável pelo apoio na 

elaboração das atividades e no alcance dos resultados desejados. Existem os responsáveis pela 

produção de bens e serviços, os responsáveis pelas vendas e aqueles responsáveis pela 

estratégia de produção e planejamento financeiro. 

Chiavenato (2005) ressalta que a administração da produção é a área da produção que 

utiliza os recursos físicos e matérias da empresa que realizam o processo produtivo por meio 

de competências essenciais. Sendo assim, envolve os fatores ligados a todos os setores da 

empresa e age para tornar a produção flexível de acordo com as constantes mudanças exigidas 

pela demanda. 

Para ter uma boa organização da produção, importante destacar a necessidade de ter 

planejamento e controle da produção, os quais servem para controlar as atividades e decidir 

sobre um emprego adequado dos recursos de produção, assegurando assim, a execução do que 

foi previsto no tempo e quantidade certa e com recursos corretos.  

A administração da produção trata de maneira pela qual as organizações produzem 

bens e serviços. Tudo o que você veste, come, usa, senta em cima, lê ou lança na área de 

esportes chegam a você graças aos gerentes de operações que organizam sua produção. Todos 

os livros que você toma emprestado na biblioteca, os tratamentos recebidos no hospital, os 

serviços esperados das lojas e as aulas na universidade também foram produzidos. (SLACK, 

et al.,2002). 

A Administração da Produção é a maneira pela quais as organizações produzem bens 

e serviços e, atualmente, passou a ser também denominada como Gestão de Operações, uma 

vez que toda organização, quer vise lucro quer não, tem dentro de si uma função de operações, 

pois gera algum "pacote de valor" para seus clientes, que inclui algum composto de produtos 

e serviços. (CORRÊA; CORRÊA, 2006). 

De acordo com os autores o papel da administração da produção é planejar os recursos 

que serão responsáveis pela transformação da estratégia, sendo que este planejamento é 

conduzido pelos objetivos estratégicos das organizações. Jacobs, Chasee Souza (2009) 

afirmam que fazer uma administração de produção com baixo custo e que atenda as 

expectativas dos clientes é fundamental para o sucesso da empresa.  
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2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODA PRODUÇÃO 

 

Para uma produção ser bem estruturada, faz-se necessário um planejamento estratégico 

que contribua para a competitividade e organização da empresa. Oliveira (2007) ressalta que 

o planejamento estratégico deve ser entendido como um processo administrativo para se 

estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, tendo em vista o grau de fatores 

externos que não controláveis, devendo, portanto, atuar de forma inovadora e diferenciada. O 

planejamento estratégico tem uma relação com objetivos de longo prazo e com estratégias e 

ações que para alcançá-los comprometem a empresa como um todo. 

A tese de que o planejamento da produção começa com a gestão financeira e de 

demanda no médio prazo, é defendida por Fernandes e Godinho Filho (2010), pois, além de 

formarem as entradas essenciais na efetivação do processo de planejamento, interagem 

diretamente com as decisões do planejamento agregado, tendo a desagregação do plano 

agregado como última atividade desse processo. Para Corrêa e Corrêa (2011), o processo de 

planejamento deve ser contínuo. Vale destacar a importância de se ter a cada momento o 

conhecimento da situação presente, a visão futura, os objetivos desejados e o conhecimento 

de como esses elementos impactam na tomada de decisão. 

Segundo Marques (2012) a estratégia de produção é desenvolvida a partir da estratégia 

da empresa onde será desenvolvida com a finalidade de planejar, a médio e longo prazo, a 

melhor forma de utilização dos recursos da empresa, estabelecendo maior sincronia e 

compatibilidade entre esses recursos. Deve abordar as grandes questões como a configuração 

e obtenção de recursos, o porte e a capacidade de produção, localização, momento em que os 

investimentos serão realizados, tipos e processos de fabricação, entre outros. 

De acordo com Chase, Jacobs e Aquelino (2004), a estratégia da produção representa 

o posicionamento dos produtos e bens, frente às exigências do mercado/clientes. 

Normalmente são utilizados quatro critérios competitivos básicos: custos, qualidade, entrega 

e flexibilidade. Pode-se dizer que a estratégia da produção estabelece políticas e planos amplos 

para utilizar os recursos de uma empresa, visando uma melhor sustentação de sua estratégia 

competitiva a longo prazo. Pode-se dizer ainda, que, uma estratégia produtiva representa a 

definição de um de política, no setor de produção, que dá sustento à posição competitiva da 

unidade de negócio de empresa. A estratégia produtiva deve apontar como a produção 

suportará em caso de uma vantagem competitiva, e ainda como complementará e apoiará as 

demais estratégias funcionais.  
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Importante salientar que pensar em termos de futuro significa visar metas e objetivos, 

realizar e concretizar a visão por meio de iniciativa do trabalho.  

Slack, Chambers e Johnoston (2009) conceituam estratégias da produção como: 

 

Padrão global de decisões e ações, de modo que as atividades e objetivos 

da manufatura contribuam significativamente para a estratégia adotada pela 

empresa. A correta gestão da produção é o fator essencial para execução de produtos 

e/ou serviços destinados a terceiros. Existem algumas atividades de classes gerais 

que podem ser aplicadas a qualquer tipo de produção: 

 Entender como a produção está inserida diante do planejamento estratégico 

e quais são seus objetivos; 

 Desenvolver uma estratégica de produção para a empresa; 

 Desenhar produtos, serviços e processos de produção; 

 Planejar e controlar a produção; 

 Melhorar o desempenho da produção. 

 

Para que se obtenha um bom resultado nos processos faz-se necessário que cada área 

funcional tenha formulado e desenvolvido sua própria estratégia alinhada a estratégia da 

empresa. Bastante apropriado destacar que a administração da produção nada mais é do que a 

soma dos interesses estratégicos e operacionais, fazendo que haja bom entendimento das 

necessidades de produção, destinar os recursos necessários para que seja atingido o produto 

final necessitando assim de um planejamento, trabalhando com a disponibilidade de materiais, 

verificação a mão de obra e capacidade produtiva, bem como analisar o cenário da produção, 

realizando previsões de necessidades da empresa. Em síntese deve fazer um acompanhamento 

e controle de toda a produção. 

 

2.2.1 Planejamento a Longo Prazo  

 

O objetivo do planejamento estratégico é elevar ao máximo os resultados das 

operações, diminuindo os riscos nas tomadas de decisões das empresas. As decisões são de 

longo prazo, direcionado no sentido de atender a missão da organização. No entender de 

Tubino (2000), o planejamento estratégico da produção estabelece um plano de produção 

baseado em estimativas de vendas e tem como finalidade prever tipos e quantidades de 

produtos que se espera vender a longo prazo, devendo, no entanto, observar a capacidade 

produtiva da organização, podendo essa ser aumentada ou reduzida de acordo com os recursos 

financeiros disponíveis. 

 Em resumo observa-se que, este planejamento depende primeiramente de uma 

avaliação de como poderão ser as vendas e dos recursos produtivos e financeiros disponíveis. 
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2.2.2 Planejamento a Médio Prazo 

 

O planejamento a médio prazo (planejamento-mestre da produção) é um plano um 

pouco mais detalhado, baseado no Plano de Produção, tem relação com o desdobramento das 

metas estratégicas, onde esse é detalhado a médio prazo, período a período, através de 

previsões de vendas ou de pedidos (TUBINO, 2007). Vale lembrar que o Plano de Produção 

é feito levando em consideração grupos ou famílias de produto, já o (PMP) aponta itens finais 

que fazem parte dos grupos ou famílias dos produtos. 

Posterior ao estabelecimento do PMP tem início o compromisso do sistema produtivo 

de fabricação e montagem dos bens ou serviços. Pode-se dizer então que o compromisso do 

PCP é analisar a necessidade dos recursos produtivos os quais são essenciais ao PMP de 

maneira a identificar possíveis gargalos que venham atrapalhar a execução a curto prazo. 

 

2.2.3 Planejamento a Curto Prazo   

 

Tendo como base no PMP e também em informações vindas do departamento de 

Engenharia, e dos registros de controle de estoque, é o sistema de Programação da Produção 

que estabelece em um intervalo de curto prazo, o que, quanto, e quando comprar, fabricar ou 

montar de cada um dos itens para a composição dos produtos finais (Tubino, 2007). 

Dar sequência às ordens emitidas observando a melhor maneira de otimizar os recursos 

produtivos é função do PCP levando em consideração as disponibilidades dos recursos 

disponíveis por meio da Programação da Produção. Tubino (2007) explica que se o Plano de 

Produção tiver sido feito corretamente, ou seja, providenciado todos os recursos necessários, 

e se o PMP estiver equacionado os gargalos e planejado de modo viável, não deverá ocorrer 

problemas ao executar-se o programa de produção sequenciado.  

 

 

 

2.3 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

 

Fazer o acompanhamento da produção é uma função muito importante dentro da 

organização, pois é ele que proporciona suporte para o sistema produtivo, garantindo a 
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qualidade produto e sua fabricação no período programado, cumprindo o prazo de entrega e 

identificando os desvios para tomar uma ação corretiva sem que prejudique o processo 

produtivo (TUBINO, 2008). Esse acompanhamento tem como função coletar e registrar os 

dados sobre o estágio das atividades exercidas no processo; fazer uma comparação entre o que 

foi programado e o que está sendo realizado; identifica e busca melhorias para os desvios e 

ainda fornece informações produtivas a todos os demais setores da empresa. 

Vale ressaltar que as atividades do planejamento e controle das atividades produtivas 

de um sistema de produção, são realizadas obedecendo a seguinte ordem. No nível estratégico 

é estabelecido o plano de produção que fará a estimativa de vendas de longo prazo e a 

disponibilidade de recursos financeiros e produtivos. A médio prazo, o plano-mestre de 

produção buscará táticas para operar de forma eficiente o plano de produção. A programação 

da produção a curto prazo se encarregará de estabelecer de quanto e quando comprar, fabricar 

ou montar os itens necessários aos produtos finais (TUBINO, 2007).  

Após os dados serem coletados e analisados durante os três processos os mesmos farão 

parte do controle da produção os quais são essenciais para o desenvolvimento de produtos 

levando em consideração a exigência do mercado. Esses dados também serão utilizados para 

que novos planos sejam elaborados, contudo, quanto mais rápido as falhas forem encontradas 

mais eficaz será a sua correção. A finalidade do acompanhamento e controle da produção é 

fornecer à ligação entre planejamento e execução das atividades operacionais, identificando 

os desvios, sua magnitude e fornecendo subsídios para que os responsáveis pelas as ações 

corretivas possam agir (TUBINO, 2007).  

O que se percebe atualmente é que aspectos importantes para uma produção eficiente 

e eficaz nunca foram tão exigidos pelos consumidores e pelos produtores. Pode-se dizer que 

a competitividade aumenta a exigência dos consumidores com relação a melhorias na 

qualidade, prazos de entrega e custos menores (RUSSOMANO, 2000). No entanto, para 

atingir os objetivos uma empresa precisa planejar e controlar adequadamente sua produção e  

para isso existe o planejamento e controle da produção (PCP). 

De acordo com Chiavenato (2004) o planejamento é uma função administrativa de 

otimização de recursos de entrada, que determina o que deve ser realizado para atingir os 

objetivos traçados. Entende-se, portanto, que o planejamento lança as bases para as atividades 

gerenciais, traçando as ações que devem ser seguidas e em que momento agir para que os 

objetivos da organização sejam atingidos. 
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Salienta-se que a finalidade do planejamento é desenvolver processos, técnicas e 

atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação viável de avaliar as implicações 

futuras de decisões presentes em função dos objetivos empresariais que facilitarão a tomada 

de decisão no futuro, de uma maneira mais rápida, coerente, eficiente e eficaz (OLIVEIRA, 

2007). Logo controlar a produção é fazer com que ocorra o previsto no planejamento 

organizacional, atingindo os objetivos propostos (SLACK et al, 2008). 

 

2.3.1 Estratégia Competitiva 

 

De um modo geral, a competitividade, seja ela num setor industrial, grupo de empresas 

ou até mesmo em uma empresa específica, pode ser definida como a capacidade de um sistema 

atuar com sucesso em um dado contexto de negócios. Em um sentido mais amplo, Padoveze 

(2003, p. 93) define a competitividade de uma empresa, “como sua capacidade de desenvolver 

e sustentar vantagens competitivas que lhe permitam enfrentar a concorrência”. 

Em situações onde a competividade é acirrada, somente irá se sobressair quem fizer 

ou mostrar seu diferencial no mercado. Conforme Corrêa, Gianesi e Caon (2007, p. 6) 

“competitivo é ser capaz de superar a concorrência naqueles aspectos de desempenho que os 

nichos de mercado visados mais valorizam”. Acredita-se que no momento em que o cliente 

fizer a sua escolha levará em consideração o custo, o prazo de entrega, a qualidade dos 

produtos, os serviços ao cliente entre outros. 

No entendimento de Martins e Laugeni (2000) os principais aspectos de desempenho 

competitivos da manufatura são: os custos, ressaltando que no mundo globalizado em que 

vivemos, as empresas precisam cada vez mais reduzir seus custos, pois este é um fator 

decisório por parte do consumidor; a qualidade, pois a dedicação dos esforços na área da 

qualidade é de suma importância, o que demonstra que a organização está em busca da 

melhoria continua da qualidade; o prazo de entrega (Lead time), importante cuidar e manter 

os prazos de entrega dos produtos, tendo em vista que quanto menor o prazo de entrega mais 

satisfeito ficará o consumidor, além de ser também um item de decisão na escolha do 

fornecedor; a flexibilidade, uma vez que quanto mais flexível e rápida forem suas mudanças 

no sentido de adaptar-se às exigências do mercado, mais cedo sairá na frente de seus 

concorrentes. De acordo com Corrêa, Gianesi e Caon (2007) a flexibilidade pode ser 

conceituada como a “habilidade de reagir eficazmente a mudanças não planejadas”. E, por 
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último a inovação que nada mais é do que a capacidade da empresa em antecipar-se às 

necessidades dos consumidores. 

As empresas de uma maneira geral, são forçadas frente a um mercado altamente 

competitivo, a fazer melhorias com relação a redução dos prazos para assim melhor atender 

os pedidos de seus clientes e também quanto ao custo de seus produtos. Ou seja, reduzir o 

tempo das entregas com um preço mais acessível sempre evitando desperdícios nos processos 

produção. 

Pode-se dizer que, quanto mais tempo levar para completar um produto ou serviço, 

mais horas, movimentação, manipulação, pessoas, ferramentas, equipamentos e estoques 

estarão envolvidos. O resultado disso tudo é um custo certamente mais alto e uma qualidade 

inferior.  

Nesse contexto, interessante destacar que as reduções do lead time contribuem 

diretamente para melhoria da qualidade, da produtividade, da velocidade de entrega, dos 

custos e do atendimento ao cliente. No entender de Tubino (1999) o lead time é uma medida 

do tempo gasto pelo sistema produtivo para transformar matérias-primas em produtos 

acabados. 

Outra definição para o lead time é dada por Ballou (2001), o lead time ou tempo de 

ciclo de pedido pode ser definido como o tempo entre a colocação do pedido e o momento em 

que o produto é recebido pelo cliente. 

 

2.4 SAZONALIDADE 

 

Com relação ao fenômeno da sazonalidade, ressalta-se que ela é um fenômeno que se 

caracteriza pela instabilidade entre oferta e demanda em determinados períodos do ano, a 

mesma afeta diversas atividades econômicas e pode provocar incertezas sobre a gestão de 

estoques. De qualquer maneira, as implicações da sazonalidade podem apresentar períodos, 

independentemente onde ocorrem crescimentos substanciais de vendas. Conforme esclarece 

Martins (2006), a sazonalidade é traduzida pela distribuição da procura ao longo do ano de 

maneira desigual, o que acaba provocando uma concentração em alguns meses mais do que 

outros, ou seja, em uns meses a procura é maior e em outros menos. 

Vale ressaltar que a sazonalidade é o resultado de causas naturais, econômicas, sociais 

e institucionais. A sazonalidade pode ser entendida como as oscilações de determinada 

variável, como a demanda por um produto ou serviço que costumam ocorrer de maneira 
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semelhante e repetida, em função das estações do ano, mudanças do clima, do calendário 

(oficial, religioso, festivo, feriados) ou de outra série temporal (CÁRDENAS; AMBONI; 

DIAS, 2014). 

O fator sazonal é visto como um tipo de flutuação da atividade econômica, pois além 

de criar incerteza para o planejamento empresarial também impõe custos adicionais para a 

organização. A sazonalidade ocorre de maneira diferenciada dependendo do tipo de negócios, 

mercados e produtos podendo também ocorrerem diferentes organizações de um mesmo setor. 

Nesse contexto, vale salientar que para a empresa ter um planejamento eficiente em 

épocas sazonais é necessário que se faça primeiramente uma previsão da demanda. 

 

2.4.1 Previsão de Demanda 

 

Dois elementos do sistema logístico que se estabelecem nas empresas, porque que a 

demanda não pode ser definida com precisão é a estocagem de produtos e a gestão dos 

estoques. Sendo assim, a manutenção dos estoques torna-se uma conveniência para as 

organizações atenderem de forma eficiente e rápida aos seus clientes (BOWERSOX e CLOSS 

2010). 

As previsões possuem destacada função dentro de uma organização, pois permitem 

aos gestores das empresas preverem o futuro e assim planejar adequadamente suas ações. 

Sendo que, a previsão de demanda serve para orientar a alocação dos recursos de produção ao 

longo de determinado período de tempo. A previsão da demanda reúne informações de 

mercado e sobre o mercado para determinar a necessidade de produtos específicos, de 

estocagem e a capacidade de produção (VOLLMANN et. al., 2006).  

De acordo com Martins e Laugeni (2015), as previsões de demanda são processos 

metodológicos necessários para determinar dados futuros com a menor probabilidade de erro 

possível. Diz respeito a elaboração científica, ou seja, uma “pré-visão” do que pode ocorrer 

em uma empresa em termos de possíveis vendas. 

Na tomada de decisões dos negócios encontra-se o grande desafio que é exatamente o 

de prever a demanda do cliente. Tarefa essa que se torna difícil porque demanda por serviços 

e bens podem variar muito uma vez que dependem do espaço e do tempo onde elas ocorrem. 

“Os padrões de demanda podem ser divididos em componentes de tendências, sazonais ou 

aleatórios. Desde que a variação restante na série de tempo, o sucesso da boa previsão é 

normalmente obtido a partir de procedimentos conhecidos” (BALLOU, 2006, p.242). 
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Dentro da gestão organizacional as previsões de demanda desempenham importante 

papel, uma vez que permite o planejamento de diferentes áreas, como área financeira, de 

recursos humanos e de vendas. Pellegrini e Fogliatto (2001) expõem que as previsões também 

apresentam relação direta a diversos aspectos do gerenciamento de produção, como gestão de 

estoques e planejamento de produção. 

A capacidade para prever a demanda ajuda a conseguir antecipar uma demanda futura 

com alguma precisão. O que envolve a formação de uma base de dados históricos ou utilizar 

modelos matemáticos que ajudem a explicar o comportamento da demanda e ser capaz de 

resultar dessas informações, uma previsão de demanda futura. E mesmo com tanta evolução 

dos recursos tecnológicos, a experiência e o julgamento do profissional que faz o 

planejamento contribuem na previsão de demanda. 

Pode-se dizer, portanto, que previsão da demanda é a principal informação que o PCP 

utiliza no momento da elaboração de suas atividades, e que a mesma afeta de diretamente o 

desempenho esperado de suas funções de planejamento e controle do sistema produtivo. 

 

2.4.2 Gargalos 

 

Com relação aos gargalos, primeiramente torna-se interessante destacar que muitas 

empresas concentram seus esforços em busca dos equipamentos de última geração, podendo 

muitas vezes se frustram por não se atentarem para os seus gargalos no sistema ou como 

também são conhecidas, as restrições. A capacidade do sistema será atribuída pela máquina 

que apresenta a menor competência, esta máquina será o gargalo de todo o sistema, 

determinando o ritmo pelo qual toda fábrica irá trabalhar no sistema de produção intermitente 

(PARANHOS FILHO, 2007). 

Para Goldratt e Cox (2002 p. 152) “Gargalo é qualquer recurso cuja capacidade é igual 

ou menor que a demanda de mercado imposta sobre ele”. Portanto, o gargalo aparece quando 

o mercado exige uma demanda maior que a capacidade da empresa tem para atender.  

Nas palavras de Goldratt (2006) o primeiro passo é identificar o gargalo, ou seja, 

entender o que causa retrocesso ou desperdício. O segundo passo será como explorar a 

restrição contida no sistema, assim vamos ao terceiro passo de submeter tudo à determinação 

obtida no segundo passo. O quarto deverá ser elevar a capacidade da restrição, seja 

distribuindo a demanda ou adquirindo equipamentos. Realizados os passos se o gargalo foi 

superado é necessário repeti-los para maximizar a produtividade do sistema. 
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Pode-se dizer que dentro de uma empresa não existe lugar para incertezas. O que existe 

são passos a serem tomados para posicionar-se corretamente em relação às restrições do 

sistema buscando a melhor alternativa em busca de melhores ganhos, levando em 

consideração que o objetivo maior de toda empresa é com certeza o lucro. 

Toda e qualquer empresa está sujeita a problemas inesperados o que acaba delimitando 

o funcionamento de processo de fabricação, comprometendo assim a eficácia e a eficiência 

em suas operações, estas são na verdade falhas que tem origem em todo ciclo de vida de um 

determinado equipamento ou produto. Para Almeida, Almeida e Medeiros (2009) pelo fato de 

apresentar impactos negativos na rentabilidade da empresa é fundamental identificar e analisar 

os gargalos existentes no sistema. Pois, somente após realizada a identificação dos gargalos, 

será possível tomar decisões com relação ao volume produtivo da organização.  

Pessoa e Cabral (2005) afirmam que o gargalo é a obstrução no sistema produtivo que 

delimita e comanda o seu desempenho e seu volume para obter uma rentabilidade maior. O 

gargalo é a etapa que impossibilita a organização em atender efetivamente a demanda de seus 

equipamentos. Nesse contexto, que ao menor índice de gargalo a organização deve 

desenvolver estratégias para obter vantagens competitivas perante seus concorrentes evitando 

assim prejuízos. 

 

2.5 PLANEJAMENTO E CAPACIDADE PRODUTIVA 

 

Ao se fazer referência ao termo capacidade, quando mencionado isoladamente, logo 

se tem uma ideia de competência, volume máximo ou de quantidade máxima de alguma coisa. 

Contudo, quando se fala em capacidade de produção é preciso pensar em seu aspecto 

dinâmico, devemos então adicionar a esse volume ou quantidade a dimensão tempo. Moreira 

(2008) diz que a capacidade é “a quantidade máxima de produtos e serviços que podem ser 

produzidos numa unidade produtiva, num dado intervalo de tempo”.  

Corrêa e Corrêa (2009) destacam que a capacidade deve ser vista apenas como um 

potencial, apenas um volume máximo possível, não devendo ser confundido com os níveis de 

saída que a operação está produzindo em certo momento.  

Dentro de uma organização existem vários fatores que podem influenciar tanto direta 

como indiretamente a capacidade produtiva. Moreira (2004) coloca que caso a empresa opte 

por aumentar a capacidade produtiva de uma ou mais unidades, deve alterar ao menos um dos 
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fatores considerados determinantes dessa capacidade, sendo esses fatores humanos, 

operacionais ou externos. 

Uma das principais preocupações dentro das organizações é com certeza a capacidade 

de satisfazer não só a demanda atual, mas também a demanda futura, sendo que, o equilíbrio 

entre as duas pode gerar lucros e satisfação para os clientes. Estas decisões com a colaboração 

de todas as áreas da empresa proporcionam entradas vitais para o planejamento e cada uma 

deve planejar e controlar a sua própria capacidade para atender o objetivo principal da 

empresa. Segundo o Senai (2004) o maior desafio é conciliar, em todos os níveis, o grau de 

capacidade produtiva com o nível de demanda a ser atendida com o menor custo possível. 

Para tanto, o planejamento e controle da capacidade produtiva é fundamental. 

Para que todas as demandas procedentes do mercado sejam atendidas, a organização 

precisa adotar estratégias diferentes podendo assim atender seus clientes além de suportar as 

oscilações do mercado. Para trabalhar com capacidade Rodrigues (2011) cita a política de 

capacidade a qual estabelece um nível constante de capacidade durante todo o período de 

planejamento, não levando em consideração as flutuações de demanda, neste caso, 

normalmente cria-se estoques consideráveis, que precisam ser financiados e armazenados; 

política de acompanhamento da demanda, esta estratégia ajusta a capacidade próxima dos 

níveis de demanda prevista. É utilizada por empresas que não conseguem estocar sua produção 

e gerenciar a demanda trata-se da responsabilidade das áreas de vendas e planejamento sendo 

que o objetivo é transferir as demandas dos períodos de pico para os períodos mais tranquilos 

e com isso elevar ao máximo os lucros das organizações. 

Com relação as decisões do planejamento da capacidade Rodrigues (2011) esclarece 

que elas afetam diversos aspectos de desempenho que são: a) os custos, os  quais serão 

afetados pelo equilíbrio entre capacidade e demanda; b) as receitas que também são afetadas 

pelo equilíbrio entre capacidade e demanda; c) o capital de giro, este será afetado se uma 

operação decidir antecipar a produção da demanda.; d) a qualidade dos bens e serviços que 

pode ser afetada por um planejamento de capacidade (ex. contratação temporária de pessoal 

essa nova mão de obra pelo pouco treinamento pode cometer erros); e) a velocidade de 

resposta a demanda a qual pode ser melhorada tanto através do aumento dos estoques quanto 

pela provisão deliberada de capacidade excedente para evitar filas; f) a confiabilidade do 

fornecimento, sendo que esta também é afetada pelo nível de proximidade entre demanda e 

capacidade máxima da operação, quanto mais a capacidade estiver perto do seu limite, menor 

será a confiabilidade de fornecimento e g) a flexibilidade, principalmente com relação ao 



23 
 

volume, uma vê que se houver equilíbrio entre capacidade e demanda, a operação pode não 

ser capaz de responder a aumentos inesperados de demanda podendo assim faltar o produto.  

 

2.6 EVOLUÇÃO DA ÁREA 

 

A produção de bens de consumo, somente teve início com a Revolução Industrial, 

quando foi possível produzir e criar meios para a produção e o consumo em massa. “A 

revolução Industrial dos XVII e XIX transformou a face do mundo. A revolução marca o 

início da produção industrial moderna, a utilização intensiva de máquinas, a criação de 

fábricas, [...]”. (MOREIRA, 2008, p. 4). 

Os sistemas de Planejamento e Controle de Produção evoluíram com fruto da própria 

ciência da Administração, desde os esforços de Frederick W. Taylor e Henri Fayol nas 

primeiras décadas do século XX até os dias de hoje. Foi com os trabalhos Frederick Taylor, 

que surgiu “a sistematização do conceito de produtividade, isto é, a procura incessante por 

melhores métodos de trabalho e processos de produção, com o objetivo de se obter melhoria 

na produtividade com o menor custo possível”. (MARTINS e LAUGENI, 2014, p. 2) 

A administração de empresas nasceu como doutrina organizada há mais de um século, 

com o método na Escola Cientifica de F. W. Taylor, que enfatizava a procura da eficiência 

fabril, através da análise do trabalho, do estudo de tempos e movimentos, da cronometragem 

para a obtenção do tempo padrão e, em geral do corpo de métodos que se denomina 

Engenharia Industrial, posteriormente chamada de Engenharia de Produção. (LACERDA, 

2007). 

A divisão do trabalho, que segundo Adam Smith, aumenta substancialmente a 

produtividade do operário, encontrou o seu coroamento com a linha de montagem móvel, que 

Henry Ford implantou na sua fábrica de automóveis, em Detroit, em 1913, reduzindo 

consideravelmente o custo do produto, através da produção em massa de um veículo 

padronizado (LACERDA, 2007). 

Henry Fayol formulou os princípios da organização e da administração ao definir as 

atividades de planejamento, controle, organização, coordenação e direção. Max Weber ao 

anunciar os conceitos de burocratização, formalização e manualização, completou as ideias 

de Fayol. Em 1930 surgiu a escola de Relações Humanas, que adotou posição contraria as 

escolas anteriores a respeito da forma de dirigir as atividades. Em vez de hierarquia, surgia 
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liderança, utilização de grupos, uso de incentivos não monetários e obtenção de melhorias em 

resultados através, primordialmente, do maior interesse pelo ser humano (LACERDA, 2007). 

Após a Segunda Guerra Mundial, com o advento do computador, a criação da pesquisa 

operacional e o desenvolvimento da simulação por meio de métodos matemáticos e 

estatísticos, florescem a Escola de Sistemas, com sua ênfase nos conceitos de informação, 

controle, decisão e quantificação, os quais Taylor teria subscrito (LACERDA, 2007). 

 

2.7 SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

 

Utilizados para melhorar o processo produtivo os sistemas de produção, são o principal 

agente de mudança na natureza da manufatura buscando minimizar a produção em grande 

quantidade. Esses sistemas além de envolverem mudanças em todas as etapas do processo de 

fornecimento de produtos para os consumidores incluem também parcerias com fornecedores, 

a organização interna da fábrica e distribuição. Moreira (1993) define sistema de produção 

como o conjunto de atividades e operações inter-relacionadas envolvida na produção de bens, 

no caso das indústrias ou serviços. Sendo que, o sistema de produção é composto por entradas, 

processamento, saídas e sistema de controle. 

Um sistema de produção recebe insumos (matéria-prima), pessoal, capital, serviços 

públicos e informação. As matérias-primas são modificadas num sistema de transformação 

para os produtos ou serviços desejados (GAITHER; FRAZIER, 2002). No caso dos produtos, 

deve-se destacar que eles são monitorados para determinar se ele é aceitável em termos de 

quantidade, custo e qualidade. Para que um sistema produtivo seja eficiente faz-se necessário 

um bom planejamento, programação e controle de suas atividades. 

 

2.7.1 Tipos de Sistemas Produtivos 

 

Os sistemas de produção são processos que tem por objetivo o planejamento e o 

controle nas organizações. É o conjunto de elementos pertencentes à produção de um bem ou 

serviço que interligados entre si chegam a um resultado final para garantir o sucesso na 

elaboração dos processos de produção. Entende-se que o principal objetivo dos sistemas de 

produção é exatamente fabricar e entregar produtos. 

Moreira (2008) define ”sistemas de produção” como o conjunto de atividades e 

operações inter-relacionadas envolvidas na produção de bens (caso da indústria) ou serviços. 
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Ainda de acordo com Moreira (2008) existem no sistema de produção alguns 

elementos constituintes fundamentais. São eles: 

  Insumos: são os recursos a serem transformados diretamente em 

produtos, como as matérias primas, e mais os recursos que movem o sistema, como 

a mão-de-obra, o capital, as maquinas e equipamentos, as instalações, o 

conhecimento técnico do processo, etc. 

 Processo de conversão: em manufatura muda o formato das matérias-primas 

ou muda a composição e a forma dos recursos. Em serviços, não há propriamente 

transformações: o serviço é criado. Em serviços, diferente da manufatura, a 

tecnologia é mais baseada em conhecimento (know-hou) do que em equipamentos. 

 Sistemas de controle: é a designação genérica de que se da ao conjunto de 

atividades que visa assegurar que programações sejam cumpridas, que padrões 

sejam obedecidos, que recursos estejam sendo usados de forma eficaz, e que a 

qualidade exigida seja obtida. 

 

Figura 1: Sistemas de produção – dinâmica da produção 

 

 

 

 
Fonte: Pereira, 2016 

 

O principal objetivo da classificação dos sistemas produtivos é ajudar a entender o 

objeto em estudo, é permitir discriminar grupos de técnicas de planejamento e gestão da 

produção apropriada a cada tipo particular de sistemas. Os sistemas de produção podem ser 

definidos como as formas de transformação da matéria-prima em produtos que os clientes 

necessitam, esses sistemas passaram por muitas mudanças e foram se adequando as 

características dos consumidores, segmento de mercado ou área de produção. 

Para Tubino, (1997) existem várias formas de classificar os sistemas de produção, 

sendo que as mais conhecidas são: pelo grau de padronização dos produtos, pelo tipo de 

operação que sofrem os produtos e pela natureza do produto. 

Segundo o grau de padronização dos produtos, estes podem ser classificados como 

padronizados ou sob medida. A classificação segundo tipo de operações que sofrem, divide-

se em dois grupos: processos contínuos e processos discretos, ambos relacionados com o grau 

de padronização dos produtos e ao volume de produção demandada (TUBINO, 1997). 
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Segundo a natureza do produto, quando é algo tangível, diz-se que o sistema de 

produção é uma manufatura de bens, e quando é intangível, ou seja, podendo apenas ser 

sentido, diz-se que é um sistema prestador de serviços (TUBINO, 1997). 

A classificação dos sistemas produtivos tem por finalidade facilitar o entendimento 

das características inerentes a cada sistema de produção e sua complexidade do planejamento 

e execução das atividades produtivas (TUBINO, 1997). 

O sistema de produção é composto por um conjunto de atividades e operações 

envolvidas na produção de bens e serviços que interagem entre si, cada qual com sua 

responsabilidade, e essa integração vai determinar o resultado do sistema como um todo 

(TUBINO, 1997). 

Segundo Fusco et. al. (2003) sistemas de produção é correspondente à parte ”ativa” da 

empresa, que está diretamente engajada em torná-la competitiva e ter sucesso na obtenção de 

bens e serviços para o mercado consumidor. Toda organização tem um sistema de operações, 

seja ela produtora de bens tangíveis, como produtos de consumo em geral, ou de serviços com 

hospitais, bancos, etc.  

De acordo com Araujo (2009) um sistema é composto de entradas, transformação, 

saídas e feedbacks. Nas organizações as entradas são as matérias primas, trabalhadores, etc.; 

as transformações envolvem a sequência operacional de cada fluxo produtivo; as saídas 

incluem os produtos acabados ou serviços colocados no mercado. Moreira (2008) e Fusco et 

al (2003) classificam os sistemas de produção em três grandes categorias: 

 Produção Contínua –Os sistemas de produção contínua apresentam uma 

sequência linear para se fazer o produto ou serviço; os produtos são bastante padronizados e 

fluem de um posto de trabalho a outro em sequência prevista (MOREIRA, 2008). Fusco et al. 

(2003) afirmam que são sistemas onde o produto é obtido sem interrupção, numa linha 

contínua ou fluxo em linha, numa sequência única. Está subdividida em continua pura, onde 

o produto é único; e continua com diferenciação.  

No entender de Tubino (1999) os processos contínuos são empregados quando existe 

uma alta uniformidade na produção e demanda de bens e serviços, fazendo com que os 

produtos e os processos produtivos sejam totalmente interdependentes, favorecendo a 

automatização não existindo flexibilidade no sistema. São necessários altos investimentos em 

equipamentos e instalações, mão de obra é empregada apenas para a condução e a manutenção 

das instalações, sendo seu custo insignificante em relação aos outros fatores produtivos. 
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 Produção intermitente – A produção é feita em lotes, ao término da fabricação 

do lote de um produto, outros tomam os seus lugares nas máquinas. A mão-de-obra e os 

equipamentos são tradicionalmente organizados em centros de trabalho por tipo de 

habilidades, operações ou equipamentos (MOREIRA, 2008). Fusco et al. (2003) esclarecem 

que a produção é feita em lotes e a sequência de operações deve ser modificada para atender 

as necessidades do projeto construtivo do produto. Esta subdividida em sob encomenda e 

repetitiva. 

 Produção para grandes projetos – Este projeto diferencia-se bastante dos tipos 

anteriores, tem-se uma sequência de tarefas ao longo do tempo, geralmente de longa duração, 

com pouco ou nenhuma repetitividade (MOREIRA, 2008). Fusco et al. (2003) expõem que 

nesse tipo de produção os recursos devem adaptar-se ao produto, e as sequências de tarefas 

são de longa duração, com pouca ou nenhuma repetitividade, são normalmente, produtos de 

alto custo. 

Conforme Moreira (2008) os projetos são constituídos de conjuntos únicos de 

operações projetadas para atingir certos objetivos, dento de um limite de tempo. Para muitos 

projetos esse tempo envolvido é longo e os custos associados são significativamente altos; 

existem centenas e até milhares de atividades que devem ser planejadas para que o projeto 

seja terminado dentro do prazo, e com custo e padrão de qualidade que haviam sido 

especificados. 

 

 

 

 

 

2.7.1.1 Sistema just in time - JIT 

 

O Just in Time é outro tipo de sistema que apresenta uma proposta de reorganização 

do ambiente produtivo, visa a eliminação de desperdícios e o melhoramento continuo da 

produção, é a base para a melhoria da posição competitiva de uma empresa, a qualidade e o 

preço dos produtos, conforme autores do tema. Vale salientar que o JIT foi desenvolvido na 

Toyota Motor Co., pelo gerente de produção chamado Tahiichi Ohno, e atribui-se a ele uma 

parcela considerável ao Japão se tornar uma das maiores potencias industrias do mundo em 
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apenas três décadas após sair arrasado de uma guerra ao qual saiu derrotado (CORRÊA; 

CORRÊA, 2011). 

Martins e Laugeni (2014, p. 3) conceituam sistema JIT como sendo: 

 

 

 

Processo que gerencia a produção, objetivando o maior volume possível 

da produção, usando o mínimo de matéria-prima, embalagens, estoques 

intermediário, recursos humanos, no Exato momento em que requerido tanto pela 

linha de produção quanto pelo cliente. É necessário um controle rígido para que o 
abastecimento aconteça exatamente quando solicitado, com qualidade, evitando-se 

gerar estoque em excesso, escassez ou desperdício do produto.  

 

 

Já Moreira (2008) conceitua “Just in Time” como uma filosofia de manufatura, ou 

seja, uma forma de abordar, entender e conduzir as atividades manufatureiras de uma 

organização. A base dessa filosofia é a eliminação planejada e sistemática do desperdício, 

levando a um melhoramento contínuo da produtividade. Refere-se a uma das tentativas básicas 

de eliminar os desperdícios, produzindo sempre a peça, ou produto, de maneira correta. 

A expressão “Just in Time” pode ser traduzida como Na hora certa, é utilizada para 

se referir a um sistema de produção em que a movimentação de materiais durante a produção 

e os suprimentos provenientes dos fornecedores é cuidadosamente sincronizada, de tal forma, 

que em cada passo do processo, um lote chegue para processamento tão logo o lote procedente 

tenha sido completado, daí o nome “Just in Time”. (STEVENSON, 2001). 

 

 

 

2.7.1.2 Sistema MRP 

 

Outro sistema de gerenciamento que tem por objetivo fornecer informações por meio 

de registros diários de diversos setores da empresa é o MRP (Material Requiremets Planning). 

De acordo com Davis, Aquilano e Chase (2001, p. 505), “as propostas iniciais de um sistema 

MRP são: controlar níveis de estoque, planejar as prioridades de operação para os itens e 

planejar a capacidade de modo a carregar o sistema de produção”. Esse tipo de sistema serve 

para controle de estoques da demanda dependente, ou seja, produções em elaboração que 

necessitam agregar operações ou peças durante o ciclo produtivo. Além de auxiliar também 

com informações dos níveis de estoques de matérias primas comparada com os frequentes 

inventários para conferir a exatidão dos mesmos. 
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O MRP, também conhecido como planejamento das necessidades de materiais é 

realizado através da quantidade de itens acabados a serem produzidos a cada período de 

acordo com o plano-mestre, para calcular através da estrutura do produto a quantidade de itens 

componentes (TUBINO, 2009).  

Para Pozo (2009) o Material Requirements Planning (Planejamento das necessidades 

de materiais) é um sistema utilizado com a finalidade de evitar falta de peças, que estabelece 

um plano de prioridades que define e mostra todos os componentes necessários em cada 

processo de fabricação e, baseando-se nos tempos de operações e nos lead times, calcula os 

prazos para se utilizar de cada um deles. 

São elementos que fazem parte de um sistema MRP segundo Martins e Laugeni 

(2000): lista de material (BOM), sendo este o documento que mostra todos os elementos 

necessários para fabricação dos produtos; controle de estoque refere-se ao programa que 

mostra a quantidade de materiais disponíveis em estoque e o plano mestre. Mostra também a 

demanda a ser atendida e aquilo que deve ser realmente produzido.  

Importante ressaltar que o MRP gera uma lista de materiais a serem comprados e onde 

o setor de compras deve atuar. Existem várias empresas que tem seus sistemas interligados 

junto a fornecedores parceiros e assim os pedidos de reabastecimento poderão ser feitos 

diretamente pelo computador.  

 

 

 

 

2.7.1.3 Sistema ERP 

 

Quanto ao Sistema Integrado de Gestão (ERP) acredita-se que o mesmo pode ser visto 

como um referencial competitivo, sendo que uma maneira geral ele pode ser definido como 

um software que pode ser instalado em todos os setores da empresa, desde o setor da produção 

até a área de recursos humanos. No entender de Laudon e Laudon (2007) o ERP é um sistema 

que possui a capacidade de juntar as informações dos vários setores de uma organização, uma 

vez que ele utiliza o conceito de uma única base de dados, melhorando a continuidade dos 

processos e atendendo a necessidade de informações com confiabilidade, disponibilidade e 

rapidez. Sendo que, normalmente esse sistema recebe os dados referentes às inúmeras 

transações realizadas armazenando-as em uma única base de dados.  
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É interessante destacar que a gestão dos processos em uma organização é fundamental 

e o ERP passou a ser visto como uma ferramenta importante por dois motivos: primeiro pelo 

modelo de gerir os processos, e o segundo, por acompanhar todas as etapas de uma 

organização, desde a entrada das informações primárias até o final do processo e 

principalmente porque essas informações estão disponíveis a todos os setores que estiverem 

dentro do processo da organização (LAUDON; LAUDON, 2007). 

 

2.8 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) 

 

O planejamento e controle da produção evoluiu muito nos últimos tempos e hoje ele é 

essencial dentro das organizações no que diz respeito ao gerenciamento e controle não só das 

atividades, mas das pessoas também. Para Russomano (2000, p. 49), “o planejamento e 

controle da produção envolvem a organização e planejamento dos processos de fabricação”. 

Especialmente, no que tange ao planejamento, sequenciamento de operações, da programação, 

da coordenação, da inspeção, do controle de materiais, métodos, ferramentas entre outros. 

Todo esse processo, na verdade tem como objetivo atingir e satisfazer o cliente, que 

se torna cada dia mais exigente deixando de ser na maioria das vezes aquele cliente fiel, ou 

seja, está sempre buscando novidades e benefícios. Sendo assim, pode-se dizer que quando se 

envolve desde o local, maquinários, pessoal qualificado e produtos que sejam demanda do 

mercado, a situação é sempre difícil, pois o quadro que se apresenta é de variações constantes 

e concorrentes desleais. No entender de Tubino (2000) para que uma organização possa atingir 

os objetivos pré-determinados, é preciso que os sistemas produtivos exerçam uma série de 

funções operacionais, as quais vão desde o projeto de produtos, até o controle dos estoques, 

aplicação dos recursos financeiros, distribuição dos produtos, etc. 

 

Figura 2: Atividades exercidas no PCP 
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Fonte: Tubino (1997) 

 
 

Notadamente o PCP compõe o planejamento e a sequência de todas as operações, da 

programação da movimentação, no controle de materiais, métodos, ferramental e tempos 

operacionais. Ou melhor, seu objetivo final busca a organização do suprimento e 

movimentação dos recursos humanos, utilização de máquinas e atividades relacionadas, de 

modo a atingir os resultados de produção desejados, em termos de quantidade, qualidade, 

prazo e entrega tendo em vista sempre satisfazer o seu cliente.  

De acordo com Favareto (2001) a transformação das informações de diversos setores 

em ordens de produção e em ordens de compra é o objetivo principal da produção do PCP. E 

mais, definir o que, quanto e quando produzir, comprar e entregar, além de quem e/ou onde 

e/ou como produzir, constituem o processo do PCP (FERNANDES; GODINHO FILHO, 

2010).  

Quando realizada de forma adequada a atividade de planejamento e controle da 

produção, pode garantir a empresa uma vantagem competitiva com relação a produção 

oferecendo eficácia e eficiência do setor produtivo, buscando a melhor maneira de atender 

seus clientes e utilizar seus recursos disponíveis da melhor maneira possível. 

Aplicar o sistema de PCP em uma empresa tem suas vantagens. Souza (2009) descreve 

as seguintes: a) Redução dos níveis de estoques; das inspeções de controle de qualidade; dos 

índices de falhas e retrabalho; do manuseio de materiais; eliminação de procedimentos que 

não acrescentavam valor ao processo; maior integração entre as áreas da empresa e os 

fornecedores; maior eficiência e eficácia no emprego dos recursos da empresa; maior 
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agilidade na reação às mudanças no ambiente; maiores índices de produtividade a nível global; 

maior confiabilidade junto ao cliente e certamente uma maior lucratividade. 

Portanto, manter o funcionamento eficiente do PCP é muito importante, uma vez que 

a empresa pode ganhar um tempo significativo. Deste modo, pode-se dizer que a gestão, a 

organização, a racionalização dos processos, a programação, são atividades vitais para a 

empresa obter vantagem competitiva no mercado onde a mesma atua. 

 

2.9 TIPO DE OPERAÇÕES 

 

Segundo Lustosa, et. al. (2008) a classificação quanto ao tipo de operações subdivide-

se em dois grupos: processos contínuos e processos discretos. 

 

 

 

 
Os processos contínuos envolvem a produção de bens e serviços que não 

podem ser identificados individualmente e apresentam alta uniformidade na 

produção. Os produtos e processos são interdependentes, favorecendo a automação, 

com pouca ou nenhuma flexibilidade. Exemplos de setores em que se aplicam: 

energia elétrica, petróleo e derivados de produtos químicos de uma forma geral 

(LUSTOSA et al., 2008, p. 21). 

 

 

 

Com relação aos processos discretos vale salientar que podem ser isolados em lotes ou 

unidades. Lustosa et al. (2008) classificam os processos discretos em repetitivos em massa, 

repetitivos em lote e processo por projeto. 

Segundo os autores os processos repetitivos em massa são empregados quando a 

produção é altamente padronizada e feita em larga escala os quais apresentam demandas 

estáveis, estrutura altamente especializada e pouco flexível. Citam como exemplos as 

indústrias automotivas, de eletrodomésticos, produtos têxteis, cerâmicos, entre outros 

(LUSTOSA et al., 2008). 

No que tange aos processos repetitivos em lote, estes no entender de Lustosa et al. 

(2008) apresentam um volume médio de bens e serviços padronizados em lote, sendo que, 

cada lote segue uma série de operações as quais necessitam ser programadas a medida em que 

as operações anteriores forem realizadas. Pode-se dizer que esse tipo de processo é um tanto 

quanto flexível capaz de empregar equipamentos pouco especializados e mão de obra 

polivalente, tendo em vista atender pedidos dos clientes e flutuação da demanda. Alguns 

exemplos de processos repetitivos em lote, citados pelos autores supracitados encontram-se a 

fabricação de produtos têxteis em pequena escala, alimentos industrializados e ferragens. No 
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que diz respeito aos serviços citam oficina de reparo para automóveis e aparelhos eletrônicos, 

laboratórios de análises químicas e restaurantes (LUSTOSA et al., 2008). 

Em se tratando do processo por projeto Lustosa et al. (2008, p. 21) afirmam que ele 

“atende a uma necessidade específica do cliente. Possui estreita ligação com os clientes e, por 

tanto, alta flexibilidade dos recursos produtivos, normalmente à custa de certa ociosidade”. 

São exemplos desse tipo de processo no entender de Lustosa et al. A fabricação de bens 

(navios, aviões, usinas). No setor de prestação de serviços, os autores citam como exemplo as 

agências de propaganda, escritórios de advocacia, arquitetura (LUSTOSA et al., 2008). 

Moreira (2008) também define que a classificação dos sistemas de produção, 

principalmente em função de fluxo do produto, reveste-se de grande utilidade na classificação 

de uma grande variedade de técnicas de planejamento e gestão de produção. É assim 

discriminar grupos de técnicas e outras ferramentas gerenciais em função do particular tipo de 

sistemas, possibilidade essa que racionaliza a apresentação didática. Tradicionalmente, os 

sistemas de produção são agrupados em três grandes categorias. 

a) Sistemas de produção contínua ou de fluxo em linha 

b) Sistemas de produção por lotes ou por encomenda (fluxo intermitente) 

c) Sistemas de produção de grandes projetos sem repetição 

 

Quanto aos sistemas de produção contínua ou fluxo em linha Moreira (2008, p. 10) 

afirma que eles “apresentam uma sequência linear para fazer o produto ou serviço; os produtos 

são bastante padronizados e fluem de um posto de trabalho a outro numa sequência prevista”. 

Sendo que as diferentes etapas do processamento devem ser balanceadas para que as mais 

lentas não retardem a velocidade do processo. 

Eventualmente, os sistemas de fluxo em linha aparecem subdivididos em dois tipos: 

produção em massa, para linha de montagem de produtos os mais variados possíveis. Com 

relação a produção continua propriamente dita, nome dado nessa classificação para as 

chamadas indústrias de processo, como química, papel, aço, etc. Esses processos contínuos 

tendem a ser altamente automatizados e a produzir produtos com elevado grau de 

padronização, sendo qualquer diferenciação pouca ou nada permitida. 

Já no sistema de produção intermitente, a produção é feita em lote. Conforme Moreira 

(2008) quando a fabricação do lote de um produto termina, outros produtos tomam o seu lugar 

nas máquinas, sendo que o produto original só voltará a ser feito depois de algum tempo, 

caracterizando-se assim uma produção intermitente de cada um dos produtos. Quando os 
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clientes apresentam seus próprios projetos de produtos, a empresa deve fabricá-lo devido suas 

especificações têm a chamada produção intermitente por encomenda. 

No sistema de produção para grandes projetos, esse sistema diferencia-se bastante dos 

tipos anteriores. De acordo com Moreira (2011, p. 11) “cada projeto é um produto único, não 

havendo, rigorosamente falando, um fluxo do produto. Nesse casso, tem-se uma sequência de 

tarefas ao longo do tempo, geralmente de longa duração, com pouco ou nenhuma 

repetitividade”. Destacam-se como características marcantes nesse tipo de sistema o seu alto 

custo e a dificuldade gerencial do planejamento e controle. A produção de aviões, navios, 

grandes estruturas, etc. são exemplos citados por Moreira (2008) como exemplos desse tipo 

de projeto. 

 

2.9.1 Funções Gerenciais da Produção 

 

Todas as funções gerenciais, em qualquer empresa têm como plano de fundo uma série 

de objetivos, que vão desde declarações genéricas de intenções para o futuro, até a descrição 

especificas de metas que devem rapidamente ser atingidas. Justifica-se dessa forma certo 

detalhamento do conceito, das particularidades e da classificação dos objetivos, antes que 

adentremos as funções gerenciais propriamente ditas (MOREIRA, 2008). 

A administração da produção e operações preocupa-se com o Planejamento, 

Organização, Direção, e Controle das operações produtivas, de forma a se harmonizarem com 

o objetivo da empresa. Portanto, se a administração é um processo contínuo a ordem das 

funções não pode ser alterada. 

 

2.9.1.1 Planejamento 

 

 O planejamento dá as bases para todas as atividades gerenciais futuras ao estabelecer 

linhas de ação que devem ser seguidas para satisfazer objetivos estabelecidos, bem como 

estipula o momento em que essas ações devem ocorrer. No entender de Silva (2011, p. 6) 

planejar, é dizer onde a organização pretende chegar e como chegar até lá. É impossível 

gerenciar sem antes planejar, da mesma forma que não é possível alcançar objetivos sem antes 

escolhê-los. As atividades que por ventura vierem a ser implementadas carecem de sentido, 

de lógica, de razão. 
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2.9.1.2 Organização 

 

A organização é o processo de juntar (combinar) os recursos produtivos: pessoal, 

(mão- de obra), matérias-primas, equipamentos e capital. Os recursos são essenciais à 

realização das atividades planejadas, mas devem ser organizadas coerentemente para um 

melhor aproveitamento.  

Portanto, entende-se o significado de organizar como a maneira de identificar e avaliar 

o uso dos recursos necessários para alcançar os objetivos desejados. Sabe-se que todas as 

atividades precisam utilizar recursos, sejam eles materiais (máquinas, equipamentos e 

pessoas) e os não materiais (tecnologia e capacidade gerencial). “A organização dos recursos 

dará forma às diversas áreas especializadas da administração, tais como recursos humanos 

(administração de recursos humanos), materiais (administração de materiais), financeiros 

(administração financeira e orçamentária) ”. (SILVA, 2011, p. 7). 

 

2.9.1.3 Direção 

 

Direção é o processo de transformar planos que estão no papel em atividades concretas, 

designando tarefas e responsabilidades especificam aos empregados, motivando-os e 

coordenando seus esforços. 

Dirigir é elaborar uma forma de lidar com os recursos mais difíceis de serem 

administrados, ou seja, as pessoas (SILVA, 2011). Sendo assim, o autor afirma que 

“ferramentas e técnicas de liderança, motivação e comunicações precisam ser cuidadosamente 

escolhidas e aplicadas, sob pena de todos os esforços de planejamento e os recursos obtidos 

serem perdidos”. (SILVA, 2011, p. 7). O simples fato de não saber as ferramentas, as técnicas 

de liderança, não saber se comunicar e motivar as pessoas é o que leva grande parte dos 

gerentes ao fracasso. 

 

 

2.9.1.4 Controle 

 

O controle envolve a avaliação do desempenho dos empregados, de setores específicos 

da empresa e dela própria como um bloco, e a consequente aplicação de medidas corretivas 

se necessário. A finalidade do controle é medir constantemente “o desempenho dos 

indicadores selecionados na fase de planejamento, organização e direção [...], comparar essas 
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mensurações com um determinado padrão, também escolhido na etapa de planejamento, e 

corrigir o que estiver em desacordo com o planejado. (SILVA, 2011, p. 7). 

Sendo assim, vale ressaltar que um bom administrador é justamente aquele que não se 

descuida de nenhuma das quatro funções administrativas apresentadas acima, considerando 

sempre a sua natureza cíclica. A ação administrativa deve estar voltada, portanto, à supervisão 

e tomada de decisões a respeito das atividades, dos insumos e dos produtos essenciais a cada 

uma dessas funções.  

 

2.9.2 Níveis de Função da Produção 

 

Primeiramente, cabe ressaltar os objetivos e funções do Planejamento e Controle da 

Produção (PCP) em um sistema produtivo genérico. Conforme Slack et al. (2002) o PCP tem, 

como objetivo principal, garantir que os processos da produção ocorram de maneira dinâmica 

e com eficiência, e que produzam produtos e serviços conforme a procura dos consumidores. 

Contudo, isto requer que os recursos produtivos estejam disponíveis: na quantidade adequada, 

no momento adequado, e no nível de qualidade adequado (FERNANDES e SANTORO, 

2005). 

As atividades de PCP são desenvolvidas por um departamento de apoio à produção, 

dentro da gerencia industrial, que leva seu nome. Como departamento de apoio, o PCP, está 

encarregado da coordenação e aplicação dos recursos produtivos de forma a entender da 

melhor maneira possível aos planos estabelecidos em níveis; estratégico tático e operacional. 

(TUBINO, 1997). 

Tubino (1997) diz que no nível estratégico são definidas as políticas estratégicas de 

longo prazo da empresa. O PCP participa da formulação do planejamento estratégico da 

produção, gerando um plano de produção para determinado período (longo prazo), segundo 

as estimativas de vendas e a disponibilidade de recursos financeiros e produtivos. As 

estimativas de vendas servem para prever o tipo e a quantidade do produto que se espera 

vender no horizonte de planejamento estabelecido. A capacidade de produção é o fator físico 

que restringe o processo produtivo, e pode ser incrementada ou reduzida, desde que planejada 

a tempo, pela adição de recursos financeiros. No planejamento estratégico da produção o plano 

de produção gerado é pouco detalhado, normalmente trabalhando com famílias de produtos, 

tendo como finalidade possibilitar a adequação dos recursos produtivos à demanda esperada 

dos mesmos. 
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Para Moreira (2008) neste nível o planejamento e tomada de decisões são mais amplas 

em escopo, envolvendo: políticas corporativas (grande política da organização), escolha de 

linha de produtos, localização de novas fábricas, armazéns ou unidades de atendimento, 

projeto de processos de manufatura, etc. O nível estratégico envolve necessariamente 

horizonte de longo prazo e consequentemente auto grau de risco e incerteza. 

No nível tático, onde são estabelecidos os planos de médio prazo para a produção, o 

PCP desenvolve o planejamento-mestre da produção, obtendo o plano mestre de produção 

(PMP) de produtos finais, detalhado no médio prazo, período a período, a partir do plano de 

produção, com base nas previsões de vendas de médio prazo ou nos pedidos em carteira já 

confirmados. Onde o plano de produção considera família de produtos, o PMP especifica itens 

finais que fazem parte dessas famílias. Ao executar o planejamento-mestre da produção e 

gerar o PMP, o PCP deve analisá-lo quando as necessidades de recursos produtivos com a 

finalidade de identificar possíveis gargalos que possam inviabilizar esse plano quando da sua 

execução no curto prazo. Identificados os potenciais problemas, e tomadas às medidas 

preventivas necessárias, o PMP pode ser implementado. Apesar de ser um plano de médio 

prazo, já a partir do estabelecimento do PMP o sistema produtivo passa a assumir 

compromissos de fabricação e montagem dos produtos. (TUBINO, 1997). 

Segundo Moreira (2008) este nível é mais estreito em escopo que o anterior e envolve 

basicamente a alocação e a utilização de recursos. Em indústrias, o planejamento tático ocorre 

a nível de fábrica, envolve médio prazo e moderado grau de risco. 

Moreira (2008) salienta ainda que os planos e decisão dos níveis mais altos dão linhas 

de ação para os planos táticos, e por sua vez direcionam a rotina operacional. A alta gerencia 

é responsável pelo estabelecimento dos objetivos da organização, tais como o lucro, posição 

de competitividade e outros. Ela toma decisões que afetam o futuro da empresa a longo prazo. 

Para a alta gerência o planejamento eficaz é crítico. Relativamente menores esforços de 

organização e direção deveriam idealmente ocorrer neste nível, ao lado de um moderado grau 

de controle para assegurar que os planos foram cumpridos. As decisões e os planos vindos da 

alta gerência especificam os desafios que a média gerência (por exemplo, gerente de fábrica) 

deve cumprir.  

O planejamento da média gerência é feito, pois sobre horizontes de tempos mais 

curtos, e mais tempos devem ser alocado a atividades de direção, devido ao maior número de 

funcionários diretos sob esse nível de gerencia. Finalmente, a nível de supervisão a ênfase é 

decididamente sobre o atendimento dos objetivos a curto prazo. A maior parte do tempo do 
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gerente neste nível e gasto com a direção de funcionários. Enquanto grande esforço e 

despendido em controle. O controle é importante para dar notícia do que está ocorrendo e ligar 

os três níveis básicos da gerência.  

No nível operacional são preparados os programas de curto prazo de produção e 

realizado o acompanhamento dos mesmos. O PCP desenvolve a programação da produção 

administrando estoques, sequenciando, emitindo e liberando as ordens de compras, fabricação 

e montagem, bem como executa o acompanhamento e controle da produção. (TUBINO, 

1997). 

Já para Moreira (2008) o planejamento e a tomada de decisões operacionais têm lugar 

nas operações produtivas, envolvem curtos horizontes de tempo e riscos relativamente 

menores. Tarefas rotineiras como a alocação de cargas aos departamentos produtivos e a 

programação da produção são exemplos, assim como controle de estoques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Na metodologia é estudado o processo cientifico envolvido no planejamento, execução 

e comunicação dos resultados da pesquisa. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), “entende-

se por método o conjunto de processos empregados na investigação e demonstração da 

verdade”. Nesse estudo foram identificadas as mudanças e benefícios após a implantação do 



39 
 

PCP, com o intuito de diminuir os custos, aumentar a produtividade e consequentemente 

aumentar os lucros da empresa, com o objetivo final, a maior satisfação do cliente. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo teórico-empírico, sendo que a 

teoria serve de base para o estudo que se deu a partir da prática vivenciada na empresa 

pesquisada. Foram utilizados dados coletados em pesquisa de campo diretamente no setor de 

produção da empresa SIM Agroindustrial LTDA. Foram analisadas as áreas com maior 

deficiência dentro da empresa, incluindo todos os setores do chão de fábrica e também 

arquivos da empresa, o que ajudou na obtenção de dados reais e possibilitou a identificação 

dos principais problemas existentes na mesma. 

O estudo tem uma abordagem qualitativa e quantitativa.  Primeiramente, o pesquisador 

se envolveu com a obtenção de dados descritivos, sendo eles empregados no layout da 

empresa, melhorando o ambiente de trabalho e fluxo de serviço, também envolvido na 

qualidade do produto final. O estudo quantitativo se deu na obtenção de resultados numéricos 

que expressem a melhoria de qualidade de serviços antes e após a implantação do PCP na 

empresa anteriormente citada. 

Para Prodanov e Freitas (2013) tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e 

de técnica estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de 

correlação, análise de regressão etc.) 

 Araújo e Oliveira (1997) definem a pesquisa qualitativa como a obtenção de dados 

por meio do contato direito do pesquisador com o que é estudado. Ela reflete as perspectivas 

dos participantes, enfatizando mais o como fazer em detrimento do que será feito. Além disso, 

focaliza a complexidade e contextualização da realidade. 

Por sua vez, Nagel (1978:84-93) aborda a distinção entre lei e teorias do ponto de vista 

de sua característica “qualitativa”: a possibilidade de as primeiras, que domina de “leis 

experimentais”, formularem relações entre características observáveis, ou experimentalmente 

determináveis, de um objeto de estudo ou classes de fenômenos, ao contrário das segundas, 

denominadas “leis teóricas” ou simplesmente “teoria”. (MARCONI; LAKATOS, 2006). 

A pesquisa é do tipo descritiva, pois se trata de um estudo de caso que teve como 

finalidade observar, analisar e demonstrar os resultados analisados dentro da empresa no seu 
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processo de produção. Uma pesquisa descritiva tem como finalidade observar, registrar, 

analisar e correlacionar fatos e/ou fenômenos sem interferir na natureza do mesmo, estuda 

casos do mundo físico e principalmente do mundo humano, sem que o pesquisador interfira 

na manipulação de dados (REIS, 2010). 

Quanto aos procedimentos técnicos trata-se de um estudo de caso, pois através dos 

dados obtidos pode-se entender a real condição da empresa estudada. Conforme dito por Reis 

(2010) o estudo de caso se trata de uma técnica de pesquisa com base empírica, com objetivo 

de selecionar um assunto a ser pesquisado, podendo ser ele um fato ou fenômeno que será 

explorado nos mais variados aspectos.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população escolhida para a realização do estudo de caso foi a empresa SIM 

Agroindustrial LTDA. O estudo foi feito diretamente na área produtiva onde foram 

investigados os principais problemas no desenvolvimento dos processos.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Se tratando de um estudo de caso, os dados foram coletados junto à empresa, a partir 

de observações feitas pelo pesquisador em torno da rotina da mesma, sendo eles, a melhora 

no tempo de finalização do produto, a mudança do layout para um melhor fluxo de materiais 

e serviços e a qualidade do produto no seu estágio final. 

Os seguintes dados coletados são considerados de caráter primário, pelo fato de serem 

coletados por meio da observação de como acontecem os processos de elaboração no setor de 

produção, segundo Barbetta (2006), estes são considerados dados brutos, que foram obtidos 

pelo levantamento realizado pelo pesquisador juntamente com o objeto de estudo. Podem ser 

considerados também como dados secundários, pois já estavam disponíveis para consulta. 

Barbetta (2006) diz que dados secundários são aqueles que estão a disposição para consulta, 

sendo assim, foram dados coletados anteriormente.  

Primeiramente, os dados foram obtidos através de observação na área produtiva da 

empresa, onde são elaborados e desenvolvidos os projetos. Foram observados problemas na 

comunicação interna entre o setor comercial e o produtivo, falta de recursos como máquinas 
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modernas, para acelerar a produção e um ambiente de trabalho denso e com pouca mobilidade, 

entre outro. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com a análise dos dados foram percebidas inúmeras mudanças dentro da empresa, 

sendo elas de forma esperada após a implantação do modelo de trabalho. As análises foram 

realizadas por observação, com finalidade de ver onde estavam as maiores dificuldades e a 

fim de coletar dados úteis para a realização da pesquisa. 

Também foram realizados estudos dos documentos disponibilizados pela empresa, 

com o intuito de complementar a presente pesquisa.  

Os dados foram apresentados em forma de figuras, de modo a promover um melhor 

entendimento e facilitando a análise e interpretação dos resultados, seguido de explicações 

sucintas quando necessário. Isso foi feito a partir do que acontece na produção e também no 

que se percebe de melhorias. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa SIM Agroindustrial LTDA atua no ramo metal-mecânico na cidade de 

Tapejara desde o ano 2000, tem sua produção voltada na fabricação de silos, secadores, 

tombadores e toda linha de equipamentos para a armazenagem, secagem e o transporte de grão 

dentro das unidades de recebimento. Foi fundada por Paulo dos Santos e Vanderlei Wilson 

Machado, vindo da divisão de sócios resultante da empresa Tecsol LTDA que hoje possui sua 

sede em Frederico Westphalen, os sócios são os mesmos até os dias de hoje.  

Atualmente conta com 40 colaboradores atuantes em diversas áreas, sendo elas: 

 Diretoria (2); 

 RH (1); 

 Vendas (1); 

 Engenharia (4); 

 PCP (1); 

 Compras (1); 

 Financeiro (1); 

 Almoxarifado (2); 

 Produção (25); 

 Entrega (2). 

O foco do estudo foi dado no setor da produção, onde os processos acontecem. A 

empresa possui em seu espaço físico 27 máquinas, sendo que no setor de corte, encontram-se: 

 Plasma CNC (1); 

 Guilhotina (1); 

 Dobradeira CNC (1); 

 Puncionadeira CNC (1). 

No setor da produção os colaboradores dispõem de todas as ferramentas para realizar 

as mais diversas funções, e também das seguintes maquinas: 

 Furadeiras de bancada (2); 

 Dobradeira manual (1); 

 Prensas hidráulicas (3); 

 Calandra (2);  

 Aparelhos de solda (8); 

Na parte de usinagem: 
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 Fresa CNC (1); 

 Plaina (1); 

 Torno (3); 

 Serra (2). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A empresa Sim Agroindustrial LTDA é uma referência na região norte do estado do 

Rio Grande do Sul em armazenagem e transporte de grãos, porém não suportou a demanda de 

serviços por muitas razões. 

 

5.1 PROCESSOS DE PRODUÇÃO ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PCP 

 

Na empresa haviam máquinas antigas que faziam o serviço, mas limitavam-se muito 

a produção, precisando de no mínimo duas pessoas cada máquina para realizar a 

transformação do produto. No equipamento para secagem de grãos com capacidade para 2.200 

sacas, o principal produto da empresa, eram necessárias diversas etapas para se chegar ao 

produto final, tais etapas estão ilustradas na Figura 3. 

 

Figura 3. Fluxograma de produção do secador de grãos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
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O projeto era desenvolvido pelo setor de engenharia e entregue ao setor de produção 

através de folhas impressas, cada etapa recebia um feixe de folhas que acabavam se 

deteriorando ou sendo perdidas causando dúvidas e retrabalhos. O corte inicial era realizado 

em uma guilhotina, nessa etapa eram necessárias duas pessoas apenas para obter as dimensões 

da peça, o corte dos cantos era feito através de uma prensa onde também se necessitavam de 

duas pessoas para realizar o trabalho. A marcação das peças era feita totalmente manual, onde 

eram marcados todos os furos e as dobras da peça, para realizar a furação e utilizava-se prensas 

hidráulicas que faziam apenas um furo por vez, tendo acionamento manual o que tomava 

muito tempo e concentração do funcionário. A etapa de dobra, também realizado por duas 

pessoas, era feita em uma dobradeira com regulagem de grau feita manualmente, o que não 

trazia a precisão exata necessária para o produto. 

O segundo produto mais procurado na empresa era o elevador de grãos. Na tabela 

abaixo estão demonstrados a quantidade de funcionários e tempo de serviço necessário para a 

fabricação do produto final. 

 

Número de Funcionários Tempo de serviço (horas) 

4 144 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Pode-se observar que antes da implantação do PCP eram necessários quatro 

colaboradores para a execução, tomando um tempo total de 144 horas para o final do serviço. 

Já após a implantação, o número de funcionários teve uma redução de 75% e o tempo de 

serviço em 33%. 

O layout da empresa era denso e não seguia um fluxo organizado, havia aglomerações 

de peças em lugares inadequados que tomavam espaços que poderiam ser mais bem 

aproveitados. As máquinas foram alocadas conforme havia espaço disponível, dessa forma, 

não tinha um sentido único e muitas vezes a peça retornava a setores onde a mesma já tinha 

passado, causando perdas de tempo e gargalos na produção (Figura 4). 
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Figura 4. Layout inadequado 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

As ordens de serviço eram preenchidas manualmente através de blocos onde o próprio 

colaborador preenchia a nota conforme a fabricação do produto, e pedidos do cliente (Figura 

5), sendo que em diversas vezes não havia um bom entendimento entre o que o cliente estava 

precisando e o que realmente foi produzido, sendo necessário o descarte do produto acabado. 

 

Figura 5. Ordens de serviço antes da implantação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
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5.2 MUDANÇAS OCORRIDAS NA EMPRESA COM A IMPLANTAÇÃO DO PCP 

 

Após a realização do planejamento, foram adquiridas máquinas modernas que 

agilizaram o processo de fabricação, através de softwares que auxiliam a produção com peças 

exatas, maior qualidade e mínima quantidade de erros. A primeira máquina adquirida foi a 

puncionadeira, a mesma trouxe benefícios como cortes rápidos e precisos, diminuição do 

número de funcionários envolvidos na fabricação da peça, entre outros.  

Na fabricação do secador de grãos, as etapas foram reduzidas e estão ilustradas 

conforme Figura 6. 

Figura 6. Fluxograma de produção do secador de grãos após a implantação do PCP 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

A puncionadeira é uma máquina que funciona diretamente em conjunto com a 

engenharia, o programador recebe no sistema o projeto pronto e através de um pen drive o 

transfere para o software da máquina, que inicia o processo de fabricação. O tempo necessário 

para o processo foi reduzido em 85% e o número de funcionários envolvidos passou de sete 

para dois, sendo uma redução de aproximadamente 30%. 

O layout foi remodelado para facilitar o caminho do produto desde a entrada da 

matéria-prima até a saída do produto final, a empresa foi realocada em setores como tornearia, 

corte, dobra, montagem e sala do PCP, foram criados corredores de passagem onde foi 

proibido a acúmulo de peças sobre as linhas, o que facilitou o trânsito dos colaboradores e 

passagem dos produtos através de carrinhos ou empilhadeira. As peças que estavam 

acumuladas foram selecionadas sendo uma boa parte delas utilizadas diretamente na 
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produção, outra parte acomodada em locais adequados e foi descartado somente o que não 

havia utilização, aumentando o espaço disponível (Figura 7). 

 

Figura 7. Layout adequado 

 

Fonte: Autor, 2018.  

 

As ordens de serviço, que eram preenchidas a mão, foram modernizadas e preenchidas 

através de sistemas online, isso facilitou o entendimento das tarefas e reduziu a quantidade de 

produtos descartados devidos a falta de comunicação dos setores de engenharia e produção, 

as novas ordens de serviço possuem campos para a inclusão de data de início e fim do serviço, 

observações necessárias, informações como cliente, urgência no processo, executor, material 

e tipo de serviço utilizado, entre outras informações importantes (Figura 8). 

Figura 8. Ordens de serviço depois da implantação 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 



49 
 

 

5.3 DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PCP 

 

Depois de tomadas as decisões e planejadas as mudanças, foi iniciado o processo de 

implantação e organização do chão de fábrica, desde o princípio várias dificuldades foram 

surgindo, a maior delas seria sobre a aquisição das novas máquinas, que por serem modernas 

e computadorizadas tem um elevado custo para aquisição. 

Após a aquisição das máquinas iniciou-se o processo de substituição das antigas, onde 

foram utilizados caminhões guindaste dentro da empresa para a retirada nas máquinas antigas 

e colocação das novas, tal etapa foi muito trabalhosa pois as máquinas eram muito pesadas e 

na grande maioria das vezes estavam chumbadas ao chão, o que dificultou o processo que 

levou aproximadamente 30 dias para a conclusão. 

Quando as máquinas foram instaladas, os operadores precisaram se deslocar para 

outras cidades a fim de realizarem cursos e capacitações, isso gerava custos com deslocamento 

e estadia dos funcionários além de ter que se ausentar de seu posto de trabalho. 

A implantação do sistema que é utilizado nas máquinas em conjunto com a engenharia 

também ocupou bastante tempo, pois também foram necessários treinamentos de capacitação 

para o conhecimento da funcionalidade do sistema. 

Além das dificuldades já elencadas, uma sala foi destinada ao PCP e necessitou 

realocar um funcionário da produção para que o mesmo fosse responsável pelo setor, esse 

colaborador é responsável pela parte de planejamento, programação e execução de todos os 

serviços solicitados. Todo trabalho que antes era acordado diretamente com funcionários do 

setor (chão de fábrica) agora passa por um processo de avaliação, projeto, designação dos 

setores envolvidos e execução. 

 

5.4 MELHORIAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO PCP 

 

Após o processo muitas mudanças positivas foram observadas, o chão de fábrica ficou 

moderno, organizado e acessível, as máquinas, utensílios e estoque foram alocados 

adequadamente para a boa funcionalidade do processo, a melhoria do layout trouxe benefícios 

como a redução do tempo necessário para o deslocamento de peças e funcionários, além da 

organização da empresa.  
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A aquisição das novas máquinas foi o que mais mostrou resultados após a implantação, 

pois o tempo de serviço foi diminuído e a empresa pode atender a mais clientes e fabricar um 

volume maior de peças e equipamentos, consequentemente suas vendas também aumentaram. 

Com a engenharia trabalhando diretamente com a produção, todos os projetos são revisados e 

todos os espaços eram preenchidos com peças de estoque, para um total aproveitamento da 

matéria-prima, com isso se obteve uma grande redução no desperdício de material. A 

qualidade das peças também melhorou, através de cortes precisos, dimensões exatas e um 

produto final com excelente estética. Com a aquisição de maquinas foi possível uma grande 

redução no número de componentes de uma peça, como por exemplo, na fabricação de 

elevadores, que antes eram usados parafusos na sua fixação e depois da aquisição de uma 

recravadeira, chegou-se a uma redução de em torno de 90 parafusos por peça e certa de 900 

parafusos por dia. 

A modernização das ordens de serviço trouxe benefícios como a segurança da 

engenharia em projetar as peças que os clientes desejam tendo garantia de que a peça será 

fabricada de acordo com a necessidade do cliente. Isso aumentou a comodidade dos 

colaboradores que não precisavam mais sair de seus locais de trabalho e se direcionarem até 

o setor de engenharia para buscar diversas folhas com os projetos, os mesmo podem ser 

visualizados na tela do computador. 

A redução tanto do número de pessoas quanto no desperdício de materiais trouxe maior 

economia para a empresa, além das questões financeiras, a empresa se tornou mais sustentável 

pois grande parte dos materiais que eram descartados foram reutilizados para a fabricação de 

novas peças, isso culmina em uma redução significativa de descartes e demonstra uma grande 

preocupação da empresa em relação ao meio ambiente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A implantação de um Planejamento e Controle de Produção (PCP) é importante dentro 

de uma empresa, principalmente nos dias atuais devido à grande concorrência. O 

funcionamento eficiente do PCP é de grande importância, uma vez que a empresa pode ganhar 

tempo significativo a partir de uma programação confiável e com uma sequência correta da 

produção, controlando para que tudo ocorra da maneira como foi planejado. 

O objetivo principal deste trabalho foi identificar em que medida o processo de 

implantação do PCP na empresa Sim Agroindustrial contribui para melhores resultados no 

processo produtivo e organizacional. É imprescindível reforçar a ideia de que a gestão, a 

organização, a racionalização dos processos, a programação, são atividades vitais para a 

empresa obter vantagem competitiva no seu mercado de atuação. 

Quanto aos objetivos específicos que tratam de fazer um levantamento sobre o 

processo de produção antes da implantação do PCP fica evidente que vários trabalhos eram 

feitos manualmente; as máquinas eram antigas e havia a necessidade de pessoas para 

transformar o produto; os projetos eram desenvolvidos em folhas, tudo isso causava perda de 

tempo e os gargalos na produção. Até mesmo as ordens de serviço eram preenchidas 

manualmente. 

Com a implantação do PCP, identificou-se algumas mudanças na empresa, sendo que, 

foram adquiridas máquinas modernas que agilizaram o processo de fabricação, através de 

softwares que auxiliam a produção com peças exatas, maior qualidade e mínima quantidade 

de erros. O layout foi remodelado para facilitar o caminho do produto desde a entrada da 

matéria-prima até a saída do produto final; a empresa foi realocada em setores e as ordens de 

serviço, que eram preenchidas a mão, foram modernizadas e preenchidas através de sistemas 

online. Um dos maiores benefícios foi a mudança de cultura da empresa pois agora trabalha 

com maior planejamento e organização. 

Algumas dificuldades foram encontradas no momento do processo de implantação do 

PCP. Após as tomadas as decisões e planejadas as mudanças, teve início o processo de 

implantação e organização do chão de fábrica, sendo que, a maior dificuldade foi com relação 

a aquisição das novas máquinas, que por serem modernas e computadorizadas tem um elevado 

custo par aquisição. Com a instalação das máquinas, os operadores precisaram se deslocar 

para outras cidades a fim de realizarem cursos e capacitações, isso gerava custos com 

deslocamento e estadia dos funcionários além de ter que se ausentar de seu posto de trabalho. 
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Mas para uma empresa que planeja seu crescimento, entende-se que esse processo era 

inevitável pois a modernização e alterações a esse nível, impreterivelmente passam pela 

necessidade de sair da sua zona de conforto, bem como também é ciência da empresa que após 

a implantação existe uma curva de aprendizagem que somente ao fim desta, conseguirá colher 

plenamente os benefícios de todas as melhorias implantadas. 

A implantação do PCP trouxe melhorias no processo de produção para a empresa, o 

chão de fábrica ficou moderno, organizado e acessível, as máquinas, utensílios e estoque 

foram alocados adequadamente para a boa funcionalidade do processo, a melhoria do layout 

reduziu o tempo necessário para o deslocamento de peças e funcionários, além da organização 

da empresa. Contudo, a aquisição das novas máquinas foi o que mais mostrou resultados após 

a implantação, pois o tempo de serviço foi diminuído e a empresa pode atender a mais clientes 

e fabricar um volume maior de peças e equipamentos, consequentemente suas vendas também 

aumentaram. 

Portanto, após concluir este trabalho pode-se dizer que todos os objetivos foram 

alcançados, uma vez que ficou comprovado que o processo de implantação do PCP na empresa 

Sim Agroindustrial contribuiu para melhores resultados tanto no processo de produção quanto 

na sua organização. 
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