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RESUMO 

 

O Planejamento e Controle da Produção torna-se cada vez mais importante para o 

desenvolvimento de uma organização com o passar do tempo, mesmo assim muitas 

Empresas não possuem um PCP em seu sistema organizacional, por retenção de 

custos e/ou por não conhecerem a ferramenta e perceberem o quanto é importante. 

Algumas Organizações, sem planejamento apropriado e de forma desorganizada, 

implementam o PCP, porém, não chegam aos resultados esperados, sucumbem na 

implementação, sem ao menos terem um período de adaptação adequado. O 

presente estudo, visa apresentar e descrever o Planejamento Controle da Produção, 

abordando os cuidados que devem ser tomados na implementação e os objetivos que 

podem ser alcançados com a implementação do mesmo. Para abordar o assunto e 

detalhar o Planejamento e Controle da produção, foi realizado um estudo bibliográfico 

de artigos, livros e sites especializados no assunto, contando com a experiência e 

conhecimento de diversos autores renomados. A proposta do estudo é, salientar a 

eficiência do PCP e a importância de uma organização interna de uma Organização, 

visando mitigar problemas com prazos, qualidades dos serviços ou produtos, diminuir 

gargalos e capacitar a organização para um mercado altamente competitivo.   

 

Palavras-chave: Planejamento; Organização; Planejamento e Controle da Produção; 

PCP. 

 

  



 

 

SPINATO, Diego. Gestão da produção: Sistema de Planejamento e Controle da 
Produção. 2017. 37 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Engenharia de Produção) – Centro Educacional Anhanguera, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

Production Planning and Control becomes increasingly important for the development 

of an organization over time, as do many unsatisfied PCP Companies in their 

organizational system, for cost maintenance and / or realize how important it is. 

Organizations, unplanned and unorganized planning, implementation of PCP, 

however, are not available for expected results, can not be implemented, without the 

shortest period for the appropriate adaptation period. The present study, the view and 

description, Production Control Planning, addressing health care, will be taken into 

account in the implementation and the objectives that can be achieved with the 

implementation of the same. In order to approach the subject and to detail the Planning 

and Control of production, a bibliographic study of articles, books and sites specialized 

in the subject was carried out, counting on an experience and knowledge of several 

renowned authors. A proposal of the study, an application of the practice and 

importance of an internal organization of an organization, aiming to mitigate problems 

with deadlines, qualities of services or products, reduce bottlenecks and enable an 

organization to a highly competitive market. 

 
 

Key-words: Planning; Organization; Planning and Production Control; PCP. 
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INTRODUÇÃO 

Muitas das empresas possuem problemas de organização interna, sofrem com 

a falta de planejamento a longo, médio e a curto prazo e até mesmo a falta de definição 

do seu processo produtivo, gerando descumprimento de prazos com os clientes, falta 

de controle das demandas de entrada e de saída. A falta de profissionalismo, 

principalmente das empresas de pequeno e médio porte, além da necessidade de 

reter custo, faz com que as empresas não invistam em profissionais qualificados e 

softwares capazes de reorganizar uma instituição e qualificar a estrutura interna.   

Desde o século XX existem os processos de produção a larga escala, com o 

decorrer dos anos foram se adequando de acordo com as ferramentas que iriam 

surgindo, assim, muitas organizações sobreviveram com o mínimo de estrutura 

interna, não houve um real investimento nesse quesito pensando no futuro. Hoje em 

dia com concorrência de mercado e clientes cada vez mais exigentes, faz-se 

necessário serviços e produtos de maior qualidade.  Com os fatos apresentados têm-

se duas alternativas a serem tomadas: 

 

1) Investir em pessoas, treinamentos e ferramentas apropriadas na 

organização interna, visando melhorar e definir o sistema produtivo. 

2) Implementar a ferramenta apropriada, no caso o PCP. 

 

A seguinte pesquisa justifica-se devido à grande quantidade de empresas e 

organizações, que vieram a fechar as portas ou cortar setores por inteiro nos últimos 

anos, devido à concorrência cada vez mais acirrada de mercado e consumidores mais 

exigentes. Assim, uma empresa bem estruturada, com uma organização interna 

definida, pode ajudar em serviços e produtos de qualidade, cumprindo prazos, 

evitando retrabalhos e diminuindo custos desnecessários.  

Nesse contexto surge a problemática, há uma grande barreira para a 

implementação do PCP, além do valor a ser investido, muitas das vezes são os 

próprios funcionários de uma organização impedem o bom funcionamento da 

ferramenta. Como que os relacionamentos entre os setores podem atrapalhar na 

implementação do PCP? 
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 O objetivo geral desse trabalho foi conhecer o Sistema de Planejamento e 

Controle de Produção (SPCP) ou também conhecido por Planejamento de Controle 

da Produção (PCP), apresentando as melhorias com a utilização, definir possíveis 

erros e demonstrando sua eficiência. Trata-se de uma ferramenta importante, se bem 

implementada, na organização interna de uma empresa, pois permite planejamentos 

de pequenos, médios e a logo prazos, redução de estoques, respostas mais rápidas 

e cumprimentos de prazos, requisitos fundamentais quando se pensa em um mercado 

altamente competitivo e clientes cada vez mais exigentes.  

 A metodologia de pesquisa empregada, foi a descritiva, através de revisão 

literária dos principais assuntos envolvidos na implantação e no gerenciamento do 

PCP, pesquisando em livros, sites e artigos científicos, não se estabelecendo um 

período anual de investigação para livros, já para os artigos e em sites foi delimitado 

até 2010.  
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GESTÃO DA PRODUÇÃO  

1.1 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO  

O Sistema de produção em larga escala iniciou por volta do século XX. Com o 

passar do tempo e o desenvolvimento dos Sistemas de produção o PCP começou a 

ganhar forma, não muito convencional, porém uma ótima alternativa para a época. É 

importante salientar que o Henry Gantt, segundo Montana e Charnov (2010) foi um 

dos primeiros a desenvolver um sistema de PCP, baseado em gráficos e cálculos que 

eram feitos manualmente para programação da produção. Um dos marcos na história 

do Sistema de produção, foi implementado por Henry Ford na produção automotiva, 

na criação do primeiro automóvel conhecido como modelo T, que possuía apenas uma 

cor e com partes de madeira. 

Mais à frente, no período pós-guerra, na década de 1950 o sistema de produção 

apresentado por Henry Ford, não supria mais as necessidades, houve um aumento 

considerável com a quantidade de produtos e suas diversificações, dificultando o 

controle da produção manualmente. Diante dessa situação, era necessário a 

implementação de novas ferramentas que auxiliassem no controle da produção, 

porém somente na década de 1970, com entrada de computadores e seus softwares 

nas industrias foi que surgiu um novo horizonte, através do MRP. O MRP (Materials 

Requirements Planning) surgiu nos anos 60 com o significado Planejamento das 

Necessidades de Materiais, com o MRP é possível avaliar quanto material de 

determinado tipo é necessário e em que momento. Segundo Fusco, Sacomano, 

Barbosa e Azzolin (2003), o sistema MRP se baseia principalmente na lista de 

materiais, lead time, programação mestre, níveis de inventário e no conceito de lote 

econômico fazendo previsão de materiais necessários. 

A partir da implementação de softwares nas indústrias, logo o MRP foi 

melhorado e atualizado para atender as necessidades da indústria naquele momento. 

Na década de 80 surgiu o MRP II (Manufacturing Resources Planning) que significa 

Planejamento dos Recursos de Manufatura ou Planejamento dos Recursos de 

Produção.  O MRP II permite que as empresas avaliem as implicações de demanda 

futura nas áreas financeira e de engenharia, assim como as necessidades de 

materiais. Com isso foi possível reduzir os estoques e ter um maior controle através 

de sistemas de toda manufatura. 
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Figura 1 - Desenvolvimento do sistema de produção. 

 

Fonte: Vollmmann et al.,(2005) 

 

 Como esperado o tempo passou e o desenvolvimento da tecnologia um novo 

software surgiu, na década de 90, surge o sistema integrado de gestão ERP 

(Enterprise Resource Planning). Um sistema robusto e inovador que possibilitava 

integrar diversas áreas de uma organização permitindo automatizar e armazenar 

todas as informações de negócios. Esse sistema permite tomadas de decisões de 

forma rápida e precisa.  

1.2 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO  

O Planejamento estratégico busca nortear uma organização no caminho a ser 

percorrido, uma metodologia gerencial, busca maximizar os resultados das operações 

e minimizar erros nas tomadas de decisões. O Planejamento Estratégico, se tornou o 

foco de atenção da alta gerencia das empresas, volta-se para as medidas positivas 

que uma organização poderá tomar para enfrentar ameaças e aproveitar as 

oportunidades encontradas em seu ambiente. Empresas de todos os tipos estão 

chegando à conclusão de que essa atenção sistemática à estratégia é uma atividade 

muito proveitosa. Empresas pequenas, médias e grandes, todos os tipos de 



 

 

 

17 

organizações devem decidir os rumos que sejam mais adequados aos seus 

interesses. 

São muitas as razões para essa preocupação organizacional das empresas, 

umas mais evidentes que as outras. A rapidez na mudança com a utilização do 

Planejamento Estratégico é admirável e impressionante, essas mudanças ocorrem 

em todos os ambientes, econômico, social, tecnológico e político. Muitas das 

empresas acreditam que só poderão crescer e mudar de patamar no mercado com a 

implementação do planejamento estratégico, uma técnica comprovada para que tais 

ajustes sejam feitos com rapidez, inteligência e segurança.   

Um instrumento mais flexível e dinâmico, com relação ao já conhecido e arcaico 

Planejamento a longo prazo. Apesar de muitas empresas admitirem utilizar a ideologia 

do Planejamento estratégico, existem muitas dúvidas sobre este, principalmente como 

deve ser formulado. Segundo Igor Ansoff (1990), somente um número reduzido de 

empresas utiliza o verdadeiro Planejamento Estratégico. A grande maioria das 

organizações continua empregando as antiquadas técnicas do Planejamento a Longo 

Prazo, que se baseiam em extrapolação das situações passadas.  

1.2.1 Divisões do Planejamento Estratégico 

Baseando na missão/visão da organização, existem três níveis hierárquicos 

dentro de uma empresa onde se encontram estratégias de planejamento: o nível 

corporativo, o nível da unidade de negócios e o nível funcional. O nível corporativo 

define estratégias globais, a estratégia corporativa, apontando as áreas de negócios 

nas quais a empresa irá participar e a organização e distribuição dos recursos para 

cada uma destas áreas ao longo do tempo, com decisões que não podem ser 

descentralizadas. O nível da unidade de negócios é uma subdivisão do nível 

corporativo, no caso de a empresa atuar com unidades de negócios semiautônomas. 

Cada unidade de negócios terá uma estratégia de negócios, também chamada de 

estratégia competitiva, definindo como o seu negócio compete no mercado, o 

desempenho esperado, e as estratégias que deverão ser conduzidas pelas áreas 

operacionais para sustentar tal posição. O terceiro nível é o da estratégia funcional. 

Nesse nível, estarão associadas às políticas de operação das diversas áreas 
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funcionais da empresa, consolidando as estratégias corporativa e competitiva, 

(TUBINO 2007).  

Como resultados da definição de uma estratégia funcional são gerados os 

planos de ação dentro das três áreas básicas da empresa: O plano financeiro, o plano 

de marketing e o plano de produção, (TUBINO 2007). 

O planejamento e controle da produção, como setor de apoio à produção, atua 

dentro destes três níveis de decisões (estratégico, tático e operacional). No nível 

estratégico, colabora com a formulação de um plano de produção consolidado com o 

plano financeiro e o de marketing. No nível tático, desmembra o plano de produção, 

detalhando os bens e serviços que serão executados. E no nível operacional, 

programa e acompanha cada implementação deste plano-mestre, (TUBINO 2007).  

1.2.2 Sistemas produtivos 

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

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

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

um todo. As empresas geralmente são estudadas como um sistema que transforma, 

via um processamento, entradas (insumos) em saídas (produtos) úteis aos clientes. 

Este sistema é chamado de sistema produtivo, (TUBINO 2007). 

Segundo Vollman E.T. et at. (2006), o sistema produtivo é uma entidade que 

organiza um conjunto de recursos tecnológicos, econômicos, humanos, físicos e 

financeiros em materiais, equipamentos, instalações, processos e procedimentos, 

visando transformar recursos naturais, obtidos direta ou indiretamente através de seus 

fornecedores, em produtos adequados às necessidades de seus consumidores, 

agregando valor através do trabalho humano, de outros recursos naturais e de bens 

e serviços, ao mesmo tempo em que atende, em distintos graus e naturezas, às 

demandas sociais, econômicas e financeiras do universo de agentes envolvidos, 

assim planejamento é dividido em três níveis: longo, médio e a curto prazo. 
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1.2.3 Classificação dos sistemas de produção 

Os sistemas de produção são classificados de diversas maneiras com o intuito 

de facilitar a compreensão de suas características e a relação entre as atividades 

produtivas Lustosa (2008). 

 

Figura 2 - Classificações dos sistemas de produção. 

  
                  Fonte: Adaptado Lutosa et al., (2009) 
 

 Grau de padronização dos produtos: sistemas que produzem produtos 

padronizados, bens ou serviços que apresentam alto grau de uniformidade, 

geralmente são produzidos em grande escala, produzem produtos sob medida para 

clientes específicos. 

 

 Tipo de operações: processos contínuos envolvem a produção de bens ou 

serviços que não podem ser identificados individualmente. Normalmente são 

empregados quando existe uma alta uniformidade na produção e demanda fazendo 

com que produtos e processos produtivos sejam totalmente interdependentes, 

favorecendo a automatização, não existindo flexibilidade no sistema.  

 

- Processos discretos envolvem a produção de bens ou serviços que podem 

ser isolados, em lotes ou unidades, particularizando-os uns dos outros. 
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- Em massa são aqueles empregados na produção em grande escala de 

produtos altamente padronizados. 

 

- Receptivos em lotes se caracterizam pela produção de um volume médio de 

bens ou serviços padronizados em lotes, sendo que cada lote segue uma série de 

operações que necessitam ser programadas a medida que as operações anteriores 

forem realizadas. 

 

- Por encomenda o processo por projetos tem como finalidade o atendimento 

de uma necessidade específica dos clientes, com todas as suas atividades voltadas 

para esta meta. 

 

- Pela natureza do produto: Os sistemas de produção podem estar voltados 

para a geração de bens ou de serviços. Quando o produto fabricado é algo tangível, 

como um carro, uma geladeira ou uma bola, podendo ser tocado e visto, diz-se que o 

sistema de produção é uma manufatura de bens. Por outro lado, quando o produto 

gerado é intangível, podendo apenas ser sentido, como uma consulta médica, um 

filme ou transporte de pessoas, diz-se que o sistema de produção é um prestador de 

serviços. 
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PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO  

 Planejamento controle da Produção já é utilizado a bastante tempo, porém com 

o passar dos anos e o avançar da tecnologia vem sendo atualizando, mais dinâmico, 

flexível e sendo cada vez mais essencial no gerenciamento, planejamento e controle 

da produção de toda organização. Auxiliando também nas tomadas de decisões, afim 

de minimizar a possibilidade de erros. 

  Russomano Russomano, (2000, p. 49), afirma que o planejamento e controle 

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

Especificamente, se constituem do planejamento, do sequenciamento de operações, 

da programação, da movimentação, da coordenação, da inspeção, do controle de 

materiais, métodos, ferramental e tempos operacionais. Ainda nesse sentido, Lima 

Junior (1999) afirma que o sistema de planejamento é a união de dois sistemas: 

programação e controle. Salienta ainda que o sistema de planejamento não é uma 

tarefa de predizer o futuro, mas sim a coleta de informação para a tomada de decisão, 

nesse sentido é muito utilizada por gestores e funções da alta hierarquia que 

necessitam tomar decisões no dia a dia.  

  O mercado cada vez mais competitivo, aumenta a preção fazendo com que, 

erros sejam inaceitáveis para as organizações, segundo Elsevier (2008), na busca por 

excelência, percebe-se a influência de três funções do PCP: o planejamento, a 

programação e o controle. Ao comandar, coordenar e controlar o processo produtivo 

tais funções são imprescindíveis para a sobrevivência da empresa.  

   O PCP pode ser definido como sendo um conjunto de atividades gerenciais 

a serem executadas, para que se concretize a produção de um produto (PIRES, 1995). 

Sacomano (2007) denomina PCP como Programação e Controle da Produção, 

definindo como um conjunto de funções inter-relacionadas que objetivam comandar o 

processo produtivo e coordená-lo com os demais setores administrativos da empresa. 

O planejamento e controle de produção (PCP), é uma função administrativa que 

segundo Chiavenato (2011), determina quais os objetivos a serem atingidos, o quê, e 

como deve ser feito para alcança-los da forma a tornar o processo eficiente e menos 

operoso. 

  Por outro lado, Slack (2008), define o PCP como a conciliação do potencial da 

operação de fornecer produtos e serviços com a demanda de seus consumidores. 
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Também conceitua que a aplicação de um conjunto de atividades divididos, garante 

que a operação na produção ocorra de forma contínua. O planejamento e controle 

requerem a conciliação do suprimento e da demanda em termo de volume, tempo e 

qualidade. 

   Tubino (2009) expressa que a produção precisa ser pensada em torno de 

prazo onde haja tomada de decisão. Desta forma o PCP participa de forma integrada, 

na formulação de projetos, processos também de forma contínua, na administração e 

manutenção da cadeia produtiva. 

   O PCP possui a responsabilidade, também, de medir e corrigir o desempenho 

para assegurar que os planos sejam executados da melhor forma possível, ou seja, 

conforme o que foi planejado e organizado (SACOMANO, 2007). 

   O Planejamento e Controle da Produção (PCP) engloba todos os setores de 

uma organização, colhendo dados e informações importantes para o processo, com o 

objetivo de filtrar todas as informações e planejar os próximos passos e controlar os 

fluxos.  

    Conforme Tubino (2009) e Chiavenato (2004), para atingir seus objetivos, o 

PCP administra as informações vindas das diversas áreas do sistema produtivo, onde 

as principais são: 

 

a) Engenharia do produto: são as informações contidas nas listas de materiais 

a serem utilizados conforme desenho e produto; 

 
b) Engenharia do processo: essa área funciona conforme planejada e 

programada a atividade de produção pelo PCP; 

 

c) Suprimentos e compras: o PCP programa materiais e matéria-prima que 

devem comprados dos fornecedores e estocados; 

 

d) Recursos humanos: o PCP estabelece as atividades de recrutamento, 

seleção e treinamento de pessoal, programando toda a mão-de-obra no processo de 

produção; 

 

e) Financeiro: o PCP se baseia nos cálculos financeiros para estabelecer os 

níveis de estoques de matéria-prima e produtos acabados; 
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f) Marketing: o PCP se baseia na previsão de vendas para elaboração do plano 

de produção da empresa, planejando a quantidade necessária para suprir as 

entregas. 

 

g) Manutenção: plano de manutenção e reparos de máquinas e equipamentos. 

 

Figura 3 - Fluxo de informações do PCP. 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2012)  

      

1.3 PLANEJAMENTO E CONTROLE  

O propósito do planejamento e controle segundo Slack (2008) resume-se em 

garantir que os processos de produção ocorram eficaz e eficientemente, que 

produzam produtos e serviços conforme requeridos pelos produtores. E cita que 

planejamento e controle abordam objetivos estratégicos da produção em termos da 

conciliação entre os requisitos do mercado e os recursos da produção. “A finalidade 

do PCP é aumentar a eficiência e eficácia do processo produtivo da empresa”. 

Chiavenato, (2011). 



 

 

 

24 

Chiavenato (2011) destaca que planejamento e controle são, respectivamente, 

a primeira e a última etapa do processo administrativo. O planejamento determina os 

objetivos e como atingi-los de forma eficiente; o controle verifica e assegura o 

desempenho. 

Conforme Oliveira (2007), o propósito do planejamento pode ser definido como 

o desenvolvimento de 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 modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz. 

 Já controlar a produção objetiva fazer com que ocorra o previsto no 

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

1.4 PREVISÃO DE DEMANDA  

   A previsão de demanda é muito importante, pois é o início de todo o processo 

seja para bens ou produtos, a previsão de demanda assume um papel ainda mais 

importante quando a empresa adota uma estratégia de produção para estoque. Ter o 

controle das demandas é fundamental para o decorre de todo o processo.  Segundo 

Tubino (2009), a previsão de demanda é a variável mais importante na definição de 

um sistema de produção, em especial para as funções desenvolvidas pelo PCP. Os 

passos que devem ser seguidos para obtenção de um modelo de previsão da 

demanda, são o objetivo, a coleta e a análise dos dados, a seleção da técnica de 

previsão, a obtenção das previsões e o monitoramento do modelo. A previsão da 

demanda é a base para o planejamento estratégico da produção, vendas e finanças 

de qualquer empresa. As previsões têm uma função muito importante nos processos 

de planejamento dos sistemas de produção, pois permitem que os administradores 

destes sistemas antevejam o futuro e planejem adequadamente suas ações.  

 As previsões são usadas pelo PCP em dois momentos distintos: para planejar 

o sistema produtivo e para planejar o uso deste sistema produtivo. No primeiro caso, 

previsões agregadas ao longo prazo são usadas para elaborar estrategicamente o 

plano de produção, definindo que família de produtos e serviços oferecer ao mercado. 

No segundo caso, previsões detalhadas de médio e curto prazo são empregadas para 

planejamento mestre e programação da produção no sentido de utilizar os recursos 
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disponíveis, envolvendo a definição de planos de produção e armazenagem. Tubino 

(2009). 

Para implantar um processo de previsão da demanda, além da base de dados 

e dos recursos computacionais, a empresa necessita de modelos de previsão de 

demanda. De forma geral, esses modelos podem ser classificados em qualitativos e 

quantitativos. No primeiro grupo, estão as técnicas baseadas no consenso de 

opiniões. Por outro lado, os métodos quantitativos caracterizam-se pelo emprego de 

técnicas estatísticas para a obtenção das previsões (VOLLMAN E.T. et at.,(2006). 

1.5 ETAPAS DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

Segundo Chiavenato (2008), o Planejamento e Controle da Produção 

apresenta três etapas primordiais. Pode-se descrevê-las detalhadamente como: 

  

Primeira etapa: Projeto de produção 

Procura definir como o sistema de produção funciona e quais as suas 

dimensões, com o propósito de estabelecer os parâmetros do PCP. Chiavenato, 

(2008, p.39). 

 

Segunda etapa: Planejamento da produção 

Nesta fase, tudo precisa ser planejado antecipadamente para evitar 

desperdícios, perdas de tempo, atrasos ou antecipações desnecessárias. Chiavenato 

(2008, p.49). 

 

Terceira etapa: Controle da produção 

Esta fase acompanha, avalia e regula as atividades produtivas, para mantê-las 

dentro do que foi planejado e assegurar que atinjam os objetivos pretendidos. 

Chiavenato, (2008, p.98). 

    

Para Tubito (2009) as atividades do PCP são exercidas nos três níveis 

hierárquicos de planejamento e controle das atividades produtivas de um sistema de 

produção, que são:  
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a) Nível estratégico: nesse nível são definidas as políticas estratégicas de longo 

prazo da organização, o PCP participa da formulação do planejamento da produção 

conforme as estimativas de vendas e disponibilidade de recursos; 

 

b) Nível tático: são estabelecidos os planos de médio prazo para a produção, 

onde o PCP desenvolve o plano-mestre de produção de produtos finais; 

 

c) Nível operacional: corresponde aos programas de curto prazo, no qual o PCP 

lida com a programação da produção, bem como a executa, acompanhando e 

verificando o controle da produção de uma forma geral, Silva (2009). 

 

      Portanto, segundo Tubino (2009), as funções desenvolvidas pelo PCP em 

um processo de produção, ao serem definidas como planejamento e metas, é 

necessário definir etapas para atingi-las, direcionando as ações dos recursos 

humanos sobre os físicos e acompanhar com o decorrer do processo, sendo possível 

a correção de possíveis erros, na figura abaixo é possível ter uma visão geral das 

etapas do PCP. 

 
Figura 4 - Etapas do PCP. 

 
Fonte: Adaptado de Tubino(2009)  

 

Ou seja, por meio do PCP é determinado o que vai ser produzido, quanto vai 

ser produzido, como vai ser produzido, onde vai ser produzido, quando vai ser 
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produzido e quem vai produzir. Isso ocorre devido à utilização eficiente dos meios de 

produção, dos quais atingem-se objetivos planejados, nos prazos determinados. 

1.6 VANTAGENS DO PCP 

  O Planejamento e controle da produção - PCP quando implementado de 

maneira adequada, oferece a empresa uma vantagem competitiva.  Em resumo, o 

PCP é uma função de apoio gerencial, que com as informações das mais diversas 

áreas da organização garante a utilização eficiente dos recursos produtivos, obtendo 

produtos (bens e serviços) em quantidade certa, com qualidade, nos prazos e locais 

certos e com o mínimo custo possível, podendo oferecer uma enorme gama de 

vantagens para uma organização. 

 Dos diversos objetivos, requisitos e funções do PCP é possível extrair algumas 

vantagens da aplicação de um sistema de PCP em uma empresa, quais são: 

a) Redução dos níveis de estoques; 

b) Redução das inspeções de controle de qualidade; 

c) Redução dos índices de falhas e retrabalho; 

d) Redução do manuseio de materiais; 

e) Eliminação de procedimentos que não agregavam valor ao processo; 

f) Maior integração entre as áreas da empresa; 

g) Maior integração com os fornecedores; 

h) Maior eficiência e eficácia no emprego dos recursos da empresa; 

i) Maior agilidade na reação às mudanças no ambiente, baseada no 

melhor desempenho global da empresa; 

j) Maior confiabilidade junto ao cliente; 

k) Maiores índices de produtividade global; 

l) Maior lucratividade (SOUZA, 2009). 

 

  O PCP é fundamental na gestão empresarial e tem como principal 

característica a complexidade nos processos de decisões, mantendo estreita relação 

com as funções vitais da empresa como base nos recursos de informações. 



 

 

 

28 

 O funcionamento eficiente do PCP é fundamental para uma organização, visto 

que, além de organizar todo o processo produtivo e auxiliar principalmente a gerência 

nas tomadas de decisões, a organização consegue se planejar pensando no futuro.  

 

1.7 POSSÍVEIS FALHAS NO PCP 

 

  Como o PCP é uma ferramenta que envolve todos os setores de uma 

empresa, o principal motivo para o seu fracasso é a má comunicação entre os 

mesmos. Para que o PCP flua de forma eficaz é necessário que os setores falem a 

mesma língua e remem para o mesmo sentido, sempre em busca dos mesmos 

objetivos, para que problemas de relacionamento não prejudiquem a implementação 

do PCP. 

  Autores como Jones (1967, p. 864), são bastante críticos, indicando a 

necessidade de olhar novas maneiras de ajudar os gerentes a tomarem as decisões, 

pois relatam que os exemplos de sucesso na aplicação de modelos ótimos de PCP 

são escassos. Outra dificuldade apontada é, por envolve uma grande integração entre 

os setores de uma organização, para o funcionamento adequado do PCP, segundo 

Ricardo Carmelito (2008) uma das maiores dificuldades para o desempenho da função 

PCP refere-se a relacionamentos. Uma harmonização entre os setores envolvidos, 

esse é um dos principais desafios para se obter sucesso na implementação do PCP. 
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FERRAMENTAS DO PCP 

1.8 PLANEJAMENTO AGREGADO DE PRODUÇÃO  

 O planejamento agregado de produção - PAP tem a ideia de harmonizar os 

recursos produtivos da organização com a demanda agregada, em um horizonte de 5 

a 18 meses aproximadamente, que pode ser considerado um processo de médio 

prazo. Através dessa adequação, a empresa define uma estratégia de operações que 

pode ser, por exemplo, adequar os recursos necessários ao atendimento da demanda, 

atuar na demanda a fim de que os recursos disponíveis possam atendê-la e adotar 

uma estratégia mista, ou seja, atuar tanto nos recursos como na demanda.  

  Com PAP se busca dimensionar recursos como: mão-de-obra pouca 

especializada, contratos de fornecimento e materiais básicos, cuja obtenção exige 

menor antecedência do que a necessária para se conseguir os recursos que são 

objetos do planejamento estratégico, como novas instalações, equipamentos 

essenciais e básicos, competência em novas tecnologias, novas linhas de produtos e 

novas parcerias (LUSTOSA et al., 2008).E é utilizado pelas empresas para gerenciar 

os recursos humanos e equipamentos, visando atendimento à demanda de mercado. 

Isto é feito estabelecendo simultaneamente os volumes de produção e de estoques 

(JUNIOR 2009). 

 Para Vollman E.T. et at.,(2006), consiste na elaboração do plano de produção 

para um período de longo prazo, conciliando a previsão da demanda com a 

capacidade de produção e com os recursos disponíveis. Sua função é, com base na 

previsão de vendas de longo prazo, visualizar com que capacidade de produção o 

sistema deverá trabalhar para atender seus clientes. 

   Para Junior (2009) existem dois tipos de Planejamento Agregado. O primeiro, 

denominado de Plano de Produção que é uma previsão de como a produção se 

comportará em termos de volume e estoques para atendimento da demanda de 

mercado projetada pela empresa, considerando-se todas as restrições operacionais. 

O segundo faz uma previsão do comportamento do contingente de mão de obra e dos 

regimes de trabalho a serem adotados pela empresa. O planejamento agregado pode 

ser considerado como um nível de planejamento intermediário entre o planejamento 

estratégico e operacional, ou seja, no nível tático, o que lhe confere a responsabilidade 



 

 

 

30 

pela integração do nível estratégico com o operacional e dentro do nível tático, sendo, 

portanto, elemento chave no processo de planejamento 37 empresarial. 

  De maneira semelhante, os recursos serão planejados de forma agregada. Ao 

levar adiante suas atividades de planejamento, os gerentes de produção estarão 

preocupados principalmente em atingir as metas financeiras. Orçamentos serão 

desenvolvidos, que identifiquem as metas de custos e receitas que se pretende 

alcançar, (SLACK et al., 2002). 

  Para empresas com grande variedade de produtos ou serviços, é impraticável, 

embora desejável, a programação exata da produção x demanda para cada caso 

individualmente. O que se faz na prática é converter todos os produtos para uma 

unidade de medida comum, tal como peso ou volume, por exemplo. A designação de 

Planejamento Agregado advém da necessidade de unificar os produtos, (MOREIRA, 

D.A,1993). 

1.9 PLANO MESTRE DE PRODUÇÃO  

 O programa-mestre de produção (MPS - Master Production Schedule), ao 

contrário, equivale a versão desagregada do plano de produção, detalhando os 

volumes a serem fabricados para cada tipo de produto. Segundo Gianesi (2009), o 

planejamento-mestre é um plano operacional, parte de um plano mais amplo e 

abrangente, que é o plano de vendas e operações, antigamente chamado de plano 

agregado de produção. De acordo com Corrêa, (2009) o planejamento-mestre da 

produção coordena a demanda do mercado com os recursos internos da empresa de 

forma a programar taxas adequadas de produção de produtos finais. O programa 

mestre de produção é um programa gerado a partir do plano agregado de produção, 

onde este plano deve se desdobrar para que o programa mestre de produção se 

desenvolva (SENAI, 2004). 

             O PMP serve também para avaliar as necessidades imediatas de capacidade 

produtiva, além disso, servirá também para definir compras eventualmente 

necessárias, bem como estabelecer prioridades entre os produtos na programação 

(ROCHA, 2011) 

  O plano mestre de produção contabiliza as necessidades de produtos finais, 

determinado a quantidade, período de tempo e quais deverão ficar pronto. Para isso 
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acontecer, são utilizados informações e dados sobre a demanda, os produtos em 

carteira e do nível de estoque dos produtos. 

De acordo com o dicionário APICS (Sociedade Americana de Controle de 

Produção e Inventário), 7ª edição, de 1992, o plano mestre da produção é: 

 

Uma declaração do que a empresa espera manufaturar. É o programa 
antecipado de produção daqueles itens a cargo do programador-mestre. O 
programador-mestre mantém esse programa que, por sua vez, torna-se uma 
série de decisões de planejamento que dirigem o planejamento de 
necessidade de materiais (MRP). Representa o que a empresa pretende 
produzir expresso em configurações, quantidades e datas específicas. O 
programa-mestre não é uma previsão de vendas, que representa uma 
declaração de demanda. Este programa deve levar em conta a demanda, o 
plano de produção, e outras importantes considerações, como solicitações 
pendentes, disponibilidade de material, disponibilidade de capacidade, 
políticas e metas gerenciais. É o resultado do processo de programação 
mestre, o programa é uma representação combinada de previsões de 
demanda, pendencias, o programa mestre em si. O estoque projetado 
disponível e a quantidade disponível para promessa. 

 

De acordo com Corrêa et al. (2010), o MPS converte a previsão de demanda e 

a carteira de pedidos em um plano de produção para produtos finais. Steinrücke e 

Jahr (2012) adicionam que ao realizar essa conversão, o MPS precisa respeitar as 

restrições de capacidade e disponibilidade de componentes. 

A cada ciclo de planejamento, no MPS é definido quais produtos acabados 

fabricar, em qual quantidade e em qual período (FERNANDES; GODINHO FILHO, 

2010). O plano mestre necessita ser preciso, ser alimentado com dados atualizado e 

bem administrado, caso alguma informação seja desalinhada das demais pode 

impactar na produção e no estoque da empresa, gerando retrabalho e/ou 

investimentos desnecessários.  

1.10 PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO  

 A partir do plano mestre da produção, inicia-se a programação da produção. A 

programação da produção leva em consideração a estimativa de vendas, carteira de 

pedidos, disponibilidade de material, capacidade disponível, entre outros fatores, de 

forma a estabelecer, com antecedência, a melhor estratégia de produção 

(RUSSOMANO,2000).  

 Para Chiavenato (2004) “a programação da produção corresponde ao 

detalhamento do Plano de produção e a sua transformação em ordens de produção 
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ou compra que deverão ser executadas cotidianamente pelas respectivas seções 

envolvidas”. E ainda cita que os objetivos da programação da produção são os 

seguintes: Coordenar todos os setores envolvidos direta e indiretamente no processo 

produtivo; garantir a entrega dos bens ou produtos acabados na data prevista; garantir 

disponibilidade de matéria-prima e componentes para produção.  

  A emissão e liberação das ordens de produção formam a base de informações 

para a coordenação da programação da produção. É a última atividade do PPCP antes 

do início da produção, e esta etapa permite aos diversos setores produtivos e de 

apoio, a executarem suas tarefas de forma coordenada e conforme planejado 

(FURLANETTO, 2004). 

1.11 PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADE DE MATÉRIAIS - MRP 

 O MRP é um sistema de gerenciamento computadorizado que tende a gerar 

informações através de registros diários preenchido por todos os setores da 

organização e previsões. Auxilia no controle de estoques da demanda dependente, 

ou seja, produções em elaboração que necessitam agregar operações ou peças 

durante o ciclo produtivo. Auxilia também com informações dos níveis de estoques de 

matérias primas comparada com os frequentes inventários para conferir a veracidade 

dos mesmos.  

 O MRP (materials requirements planning), tanto pode significar o planejamento 

das necessidades de materiais como o planejamento dos recursos de manufatura. Ao 

longo do tempo, o conceito de MRP desenvolveu-se de um foco na gestão de 

operações que auxiliava o planejamento e o controle das necessidades de materiais 

para se tornar, em anos, mais recentes, um sistema corporativo que apóia o 

planejamento de todas as necessidades de recursos do negócio (SLACK et al., 2002). 

 De acordo com Davis, Aquilano e Chase (p. 505, 2001), “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”. 
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1.12 JUST IN TIME  

  Desenvolvido no Japão o sistema JIT (Just-in-time) cujo o significado é: tempo 

exato ou “no momento exato” é um método que não utiliza estoque, ou seja, tudo é 

produzido, transportado ou comprado no momento exato, não existe uma reserva de 

determinado produto ou de componentes para criação de produtos. As compras, 

transportes e entregas dos produtos acabado é no momento exato da sua conclusão. 

Neste sentido Shingo (1996) afirma que o just-in time garante a entrega final dentro 

de um período estabelecido, resultando com frequência em superprodução e 

produção antecipada. 

 O Just in Time surgiu no Japão, no princípio dos anos 50, sendo implementado 

pela Toyota Motor Company, a qual procurava um sistema de gestão que pudesse 

coordenar a produção com a procura específica de diferentes modelos de veículos 

com o mínimo atraso.  

1.13 KABAN  

 O Kanban (Cartão) é uma ferramenta mais usual, geralmente em grandes 

indústrias e na Construção Civil para conclusão de serviços setoriais, é um sistema 

simples que possui a lógica de supermercado, ou seja, ele é visual. É um método de 

gestão de materiais através da utilização de cartões, onde cada centro produtivo 

produz só o que é requisitado pelo centro produtivo posterior, no momento exato e 

nas quantidades necessárias, reduzindo tempo de espera, diminuindo estoques, 

melhorando a produtividade e interligando todas as operações em um fluxo uniforme, 

por muitas das vezes sendo confundido com o Just in time, pela semelhança. Para 

Shingo (1996) o sistema Kanban é um meio para viabilizar o método do JIT (jus-in-

time). O sistema Kanban está definido em seis etapas: transporte ou retirada de 

apenas o número necessário de peças, produção de apenas a quantidade indicada 

no Kanban, nada é transportado e nada é produzido sem Kanban, os cartões 

acompanham as peças o tempo todo servindo como etiquetas de identificação, 

somente deverá ser transportado para a próxima etapa, peças boas ou de qualidade 

desejada e o número de cartões tendem a reduzir ao longo do tempo com o objetivo 

de continuação da melhoria contínua. 
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O sistema Kanban também criado no Jápão pela montadora Toyota na década 

de 40, baseado nos supermercados americanos, onde as prateleiras são abastecidas 

à medida que os produtos estão sendo consumidos. O seu desenvolvimento baseou-

se na teoria de que tudo o que exceder a quantidade mínima de materiais, peças, 

equipamentos e operários (horas de trabalho), necessária para fazer um determinado 

produto é desperdício e portanto, só aumenta os custos em todo o sistema. 

.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo abrangente sobre o 

Planejamento e controle da Produção, abordando a importância da estruturação 

interna para o desenvolvimento futuro e a qualificação das organizações, perante aos 

seus clientes e a grande concorrência de mercado, cada vez mais acirrada.  

Primeiro passo do trabalho foi demonstrar os primeiros sistemas de produção 

ainda no século XX e o desenvolvimento das ferramentas e dos softwares 

organizacionais, como: MPR, MPR III e ERP, com o passar dos anos. Chegando aos 

dias atuais, com o surgimento de novos sistemas de modelos de produção para larga 

escala. 

Em seguida, trata da importância do Planejamento e Controle da produção para 

uma Organização, uma ferramenta de auxilio gerencial nas decisões e no 

planejamento estratégico. Menciona também as previsões das demandas e os pontos 

positivos e os possíveis problemas na utilização do PCP.  

A última parte do trabalho foram apresentadas algumas das ferramentas 

auxiliares ao PCP. Ferramentas para gerenciamento de recursos, gerenciamento, 

controle e programação da produção, ferramentas destinadas a controle de estoque 

e o Kanban, uma ferramenta muito utilizada nas industrias para controle das 

demandas organizando as entradas e saídas da demanda. 
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