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RESUMO 

 

Diante de um mercado cada vez mais concorrido e a busca contínua por custos cada 
vez menores e redução quase que total dos desperdícios, além de um prazo de 
entrega mais enxuto, fica claro que as organizações necessitam de um diferencial 
para se manterem competitivas independente do setor na qual as empresas se 
encontram. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância do 
planejamento e controle da produção (PCP) dentro de uma organização, partindo 
dos conceitos de PCP e manufatura, através de uma revisão bibliográfica mostrando 
o seu papel fundamental na estratégia e competitividade das organizações, que tem 
como objetivo garantir o gerenciamento da produção e dos materiais, de modo a 
estabelecer uma maior flexibilidade no atendimento ao processo produtivo. Em 
suma, as fases e sistemas do planejamento e controle da produção auxiliam todo o 
processo produtivo, de modo que a utilização das técnicas e do planejamento 
adequado contribui diretamente na redução de custos e aumento da produtividade. 
 

Palavras-chave: Planejamento 1; Controle 2; Produção 3. 
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ABSTRACT 

Facing an increasingly competitive market and the continuous search for smaller 
costs and reduce total rubbish, almost beyond a deadline more lean, it is clear that 
organizations need a hoist to remain competitive regardless of sector in which 
companies meet. The present study aims to present the importance of the production 
planning and control (PCP) within an organization, based on the concepts of PCP 
and manufacture, through a bibliographical revision showing your key role in strategy 
and competitiveness of organizations, which aims to ensure the production and 
materials management, in order to establish a greater flexibility in meeting the 
production process. In short, the phases and the systems planning and production 
control help the entire production process, so that the use of the techniques and 
proper planning contributes directly in cost reduction and increased productivity. 

Key-words: Planning 1; Control 2; Production 3. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho apresenta uma análise geral dos principais processos de 

planejamento e controle da produção nas organizações. O objetivo principal é 

mostrar a importância do planejamento e controle nas indústrias e abordar o método 

de distribuição de matérias-primapara redução de custos da manufatura. O 

planejamento e controle têm como propósito garantir que a atividade / operação 

ocorra de maneira eficaz e produza bens e/ou serviços conforme o planejamento 

inicial.  

A visão sobre a manufatura tem mudado ultimamente, hoje ocorre um 

movimento crescente no papel da manufatura em que a preocupação em atingir os 

objetivos estratégicos de uma instituição tem sido o diferencial para competitividade 

do mercado. Os consumidores começaram a exigir maior produtividade, qualidade e 

variabilidade voltadas a um custo inferior e um prazo de entrega mais enxuto. Deste 

modo, o presente trabalho se justifica em mostrar os conceitos básicosde como um 

planejamento adequado contribui diretamente na produtividade. 

O estudo propõe analisar os meios do sistema de gestão da produção, e as 

formas de se planejar e controlar todo o processo de manufatura. O Planejamento e 

controle da produção tem a função de fornecer informações para controlar e 

comandar o sistema produtivo e proporcionar feedback dos processos a todos os 

setores da empresa. O PCP deve facilitar a integração entre os setores, ou seja, 

deve equilibrar os processos internos e externos da empresa. Isto torna possível 

uma análise criteriosa, ao comparar o planejado com o efetivamente realizado. 

O presente trabalho visa elucidar o funcionamento de uma empresa de 

manufatura, demonstrando a importância da aplicação do planejamento e controle 

da produção. Identificando quais são os problemas relacionados à aplicação 

incorreta e a não utilização do PCP. Diante desta necessidade, elaborou-se a 

seguinte questão-problema: Qual a importância do planejamento e controle da 

produção, com ênfase em custos, que sirva de referencial para as empresas 

manufaturadas, considerando as suas singularidades? 

Como objetivo geral compreende-se a necessidade da utilização das 

ferramentas do planejamento e controle da produção em empresas manufaturadas, 

identificando de que forma estas utilizações podem auxiliar no aumento da 

competitividade das organizações. Para atender o objetivo geral proposto nesta 
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pesquisa, têm-se os seguintes objetivos específicos para serem descritos: o conceito 

de manufatura, planejamento e controle de produção, suas fases e sistemas; o 

método de planejamento organizado de distribuição física dos materiais na fábrica 

para otimização de tempo e diminuição de custos; e a importância de um 

planejamento e controle da produção para as empresas manufaturadas. 

A metodologia utilizada no presente trabalho, a bibliográfica, têm como 

principal característica a consulta da bibliografia já publicada em formas de livros, 

sites de buscas e artigos publicados na internet. A pesquisa buscou elucidar os 

conceitos e importância do planejamento e controle da produção e melhores 

alternativas na distribuição de matéria-prima para o controle de produção tendo 

como objetivo a redução de custos na manufatura.  
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2. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇAO: CONCEITOS E 
DEFINIÇÕES 

 

2.1 CONCEITO DE MANUFATURA 
 

A manufatura é um processo de transformação de matérias-primas em um 

produto acabado e em condições de ser colocados à venda. A manufatura 

conhecida como indústria secundária engloba grande variedade no artesanato, 

tecnologia, entre outras. Porém, este termo é mais utilizado na produção industrial. 

Conforme Slack (2002), a produção trabalha em dois sentidos: parte da 

companhia produz bens e serviços para os consumidores externos, ou a produção 

como atividade, em que a transformação dos recursos como entrada para a 

produção de bens e serviços para os clientes internos ou externos. 

A produção manufatureira pode ser realizada manualmente ou através de 

máquinas, quando se é solicitado um maior volume de produção, onde se tem a 

divisão do trabalho (operacional), onde cada operário realiza a operação em que se 

foi estabelecida. 

 

2.1.1 Custos de manufatura 
 

O custo de manufatura é a somatória dos recursos que foram diretamente 

utilizados no processo de bens e serviços. Para realizar uma produção de um 

produto manufaturado, esta operação envolve custos, sejam eles diretos ou 

indiretos. 

Os custos diretos são aqueles que na fabricação de um produto entram 

diversos materiais, alguns fazem parte do processo como um todo (matéria-prima) e 

outros materiais integram fisicamente o produto. Em relação ao custo indireto, são 

os custos que não estão vinculados ao produto como um todo, mas são necessários 

para o cumprimento da produção.  

Conforme Moreira (2013), a racionalidade na gestão desses custos é 

justamente o esperado para o controle da produção e dos estoques dos produtos, o 

conhecimento desses custos é de suma importância dentro do sistema produtivo. 

O lucro advém da redução dos custos do produto a ser manufaturado, e uma 

das principais formas de redução de custos está associada à redução das perdas no 
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sistema de produção. Deste modo, a empresa que não se encaixa nesse modelo, se 

torna pouco competitiva no mercado. 

 

2.2 CONCEITO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) 
 

Conforme Slack (2002) o intuito do planejamento e controle é certificar que os 

processos de produção possam ocorrer de maneira eficaz e eficiente e que 

produzam serviços e produtos de acordocom os requisitos dos consumidores. 

O que é PCP? Planejamento e controle da produção, este se dedica as 

atividades mais voltadas à produção (operacionais), como emissão de ordens de 

fabricação, controle de matéria prima, programações da produção, controle de 

estoques, controle de Homem-hora (HH), entre outras.  

Por outro lado, a atividade de planejamento não se limita apenas ao nível 

operacional, esta auxilia o nível estratégico na tomada de decisões, tais como: 

capacidade produtiva, programação da logística, distribuição física, tempo de 

processamento, disponibilidade de produção, ressuprimento de matéria prima e 

previsão de demanda. 

Guerrini et. al. (2014, pág. 9) afirmam que:  

O PCP tem como objetivo garantir a eficiência e eficácia para a 
coordenação de atores e recursos envolvidos. Na condição de uma das 
áreas das empresas, o PCP necessita de informações das áreas de 
marketing, suprimentos, engenharia, qualidade e manutenção. As atividades 
do PCP dizem respeito a identificar os sistemas de produção, prever 
vendas, administrar estoques e programar atividades. 

Para uma empresa se tornar competitiva necessita que os departamentos 

financeiros, marketing e produção estejam interligados ao PCP, para que os 

programas possam ser implementados nas atividades operacionais (chão de 

fábrica). 

As atividades de PCP podem ser implementadas e operacionalizadas através 

dos seguintes sistemas: MRP, MRPII, ERP e JIT. 

 

2.3 SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
 

Segundo Dias (2010, pág. 110), os sistemas de planejamento e controle da 

produção são os responsáveis por gerar as informações utilizadas no planejamento 
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e controle do dimensionamento dos estoques, da capacidade produtiva e fluxo de 

materiais. 

Vollmann et al. (2006, pág. 28) define como a tarefa essencial do sistema de 

PCP: 

...gerenciar com eficiência o fluxo de material, a utilização de pessoas e 
equipamentos e responder às necessidades do cliente utilizando a 
capacidade dos fornecedores, da estrutura interna e, em alguns casos, dos 
clientes para atender à demanda dos clientes. 

Vale frisar que os sistemas de controle não tomam suas próprias decisões, e 

é sim uma ferramenta que dá suporte aos gestores na tomada de decisão. Corrêa & 

Gianesi (1993) relatam que com a utilização de um sistema de planejamento e 

controle eficaz propicia diversos benefícios à empresa. 

Com os avanços tecnológicos de informações oportunizaram diversos 

desenvolvimentos de softwares para gerenciamento de operações na área industrial, 

com o intuito de monitorar o fluxo de materiais e posteriormente os recursos 

humanos, instalações, maquinários, etc. 

 

2.3.1 Material requeriments planning (MRP) 
 

O sistema MRP (Material Requeriments Planning – Planejamento das 

necessidades de materiais) teve seu início nos anos 60 nos EUA, com o objetivo de 

auxiliar as empresas no cálculo das necessidades. Segundo Dias (2010, pág.110), o 

MRP, é um sistema que estabelece uma série de regras e procedimentos decisórios, 

de forma a atender às necessidades produtivas numa seqüência de tempo.  

Ainda Segundo Dias (2010, pág. 111), é indicado apresentar os objetivos do 

MRP como sendo: Garantir a disponibilidade de materiais, produtos e componentes 

para atendimento ao planejamento da produção e às entregas dos clientes; manter 

os nível mais baixo possível dos inventários; planejar a atividade manufaturada, de 

suprimento e programação de entregas. 

O MRP é uma ferramenta importante que auxilia no planejamento das 

necessidades da empresa, fazendo com que se programe e produza no momento 

certo. Martins et al. (2006) 

O processo começa a partir da informação de “quando” e “quanto” o cliente 

deseja consumir. A Figura 1 mostra a operação do sistema MRP. 



 

 

 

16 

Figura 1 - Sistema MRP 

 

Fonte: Dias (2010, pág. 112) 

 

Vollmann et al. (2006, pág. 224) afirma que: 

Além das estradas do programa mestre de produção, o MRP requer duas 
entradas básicas. Uma lista de materiais, para cada número de peça, quais 
outros números de peças são necessários como componentes diretos. A 
segunda entrada básica para o MRP é o status do estoque. 

O programa mestre de produção fornece para o MRP quais produtos serão 

produzidos num determinado horizonte de planejamento. As informações são 

provenientes de lista  de materiais que fornecem quais são os itens “pais” e “filhos”. 

O programa MRP transforma a demanda do produto final em necessidades brutas 

para cada item ou componente, a partir disto, são calculadas as necessidades 

líquidas e liberadas as ordem de compra e/ou fabricação. 

Em concordância com Dias (2010, pág.112), uma importante concepção do 

sistema MRP é o da natureza da demanda, que pode ser considerada em 

dependente ou independente. A demanda  de um item é chamada desta forma 

quando este item vai fazer parte ou transforma-se em outro, ou seja, é dependente 

porque depende dos planos de produção de outro item, que é chamado de Pai. 

A demanda chamada independente quando não se identificam claramente os 

pais daquele item ou quando simplesmente não sem tem cálculos para determiná-

los, mas sim através de previsões, como é feito nos produtos acabados. 

 

2.3.2 Manufacturing resources planning (MRP II) 
 

Os conceitos de planejamento das necessidades de materiais, o MRP, 

propiciaram a extensão de novos recursos do processo de manufatura. No intuito de 
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deixar claro de que se tratava de uma extensão do conceito foi dado o novo nome 

de MRP II (Manufacturing Resources Planning  - Planejamento dos recursos de 

manufatura) Corrêa et al (2001). 

Na Figura 2 elucida através de um fluxograma o funcionamento do MRP II: 

Figura 2 - Fluxuograma de Funcionamento do MRP II 

 

Fonte: Gaither & Frazier (2001, Apud Esteves, V.R. pág. 24) 

O MRP II é formado de procedimentos de planejamento agrupado em 

funções. Para Corrêa et al. (2001) “estas funções estão normalmente associadas a 

módulos de pacotes de softwares comerciais”. 
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Corrêa et al. (2001 pág. 138) afirmam que: 

...com a popularização do uso da técnica MRP, fez com que pesquisadores 
percebessem que a mesma técnica do cálculo de necessidades poderia ser 
utilizada, com pequeno esforço adicional, para calcular também as 
necessidades de outros recursos como equipamentos ou mão-de-obra, 
requerendo apenas algumas informações adicionais. 

Os mesmos autores mencionados anteriormente listam cinco módulos 

principais no MRP II que serão descritos a seguir: 

a) Módulo de Cálculo de Necessidades de Materiais (MRP) 

É o módulo que, com base na decisão da produção dos produtos acabados, 

calcula as necessidades dos materiais, ou seja, quantidade e término de cada ordem 

de produção. È utilizado informações do cadastro de estruturas dos produtos. 

b) Módulo de Cálculo de Necessidades de Capacidade (CRP) 

O módulo CRP calcula as necessidades de capacidade para cada centro, 

período a período com base nos roteiros de produção, onde é possível identificar os 

excessos de necessidade de capacidade (estouros) ou ociosidade. 

c) Módulo de Planejamento Mestre de Produção (MPS) 

É o responsável por elaborar o plano de produção de produtos finais e tem 

como objetivo auxiliar a decisão dos usuários, para que as decisões de curto e 

médio prazo estejam coerentes com as decisões de longo prazo. 

d) Cálculo de Capacidade de Recursos Críticos (RCCP) 

Através de uma análise do RCCP (rough cut capacity planning) é possível 

garantir que o MPS seja ao menos viável em termos de capacidade, permitindo um 

cálculo rápido, ainda que grosseiro. 

e) Módulo de Controle de Fábrica (SFC) 

É o módulo responsável pelo seqüenciamento das ordens, por centro de 

produção, dentro de um horizonte de planejamento e pelo controle da produção 

propriamente dita, no nível chão de fábrica. 

O MRP II diferencia-se do MRP pelo tipo de decisão de planejamento (como 

produzir), enquanto o MRP orienta as decisões (o que, quanto e quando). O MRP II 

prevê uma seqüência hierárquica de cálculos, verificações e decisões. 

2.3.3 Enterprise resources planning (ERP) 
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Um sistema chamado ERP tem a pretensão de suportar todas as 

necessidades de informação para a tomada de decisão gerencial de um 

empreendimento como um todo. 

 

Corrêa et al. ( 2001, pág. 392) explica o conceito de ERP: 

É basicamente composto por módulos que atendem as necessidades de 
informação para apoio à tomada de decisão de setores outros que não 
apenas aqueles ligados à manufatura: distribuição física, custos, 
recebimento fiscal, faturamento, recursos humanos, finanças, contabilidade, 
entre outros, todos integrados entre si e com os módulos de manufatura, a 
partir de uma base de dados única e não redundante. 

Uma maneira de se entender o processo evolutivo dos sistemas de controle 

pode ser observado na Figura 3 apresentada por Corrêa apud Ribeiro (2006): 

 

Figura 3 - Processo de evolução dos sistemas 

 

Fonte: Corrêa (1999, apud Ribeiro, Patrícia.K.P. pág.28). 

 
Evidentemente, como hoje o escopo de abrangência de um sistema ERP 

supera em muito a abrangência de um sistema MRP II, muitas empresas optam por 

não iniciar a implantação dos ERP’s pelos módulos de manufatura, mas pelos 

módulos administrativo-financeiros. Por ser um facilitador na integração entre as 

várias áreas e setores funcionais da organização. Na Figura 4 mostra a estrutura 

conceitual dos sistemas ERP e sua evolução desde o MRP. 
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Figura 4 - Estrutura conceitual dos sistemas ERP, e sua evolução desde o MRP 

 

Fonte: Corrêa et al (2001, pág.400) 

Essa grande base de dados, depois de estabelecida, pode ser manipulada 

por várias lógicas. Isto varia de empresa para empresa, em algumas empresas a 

lógica do MRP II pode ser mais interessante, já para outra empresa pode ser mais 

interessante adotar uma lógica de programação finita. 

 

2.4 FILOSOFIA DE CONTROLE JUST IN TIME 
 

O Just in time (JIT) é uma filosofia de manufatura, ou seja, uma forma de 

abordar, entender e conduzir as atividades manufatureiras de uma organização. 

Esta filosofia tem como base a eliminação planejada e sistêmica do desperdício 

levando a um melhoramento contínuo da produtividade. O Just in time refere-se a 

produzir sempre a peça ou (produto em geral) certa, no lugar certo, “na hora certa” 

(MOREIRA, 2013). 

Este sistema foi implementado pela Toyota na tentativa de melhorar a 

coordenação da produção com a demanda sem a necessidade de se preocupar com 

estoques cheios e  atrasos na entrega dos produtos aos clientes. 
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O JIT tem como princípio básico atender de forma rápida e flexível a variada 

demanda de mercado, neste ambiente se faz tão necessário quanto a outros saber 

os níveis necessários de recursos a fim de se manter competitivo em termos de 

custos e produtividade. 

A Figura 5 mostra a contextualização do Just in time com outras disciplinas 

associadas ao processo produtivo. 

Figura 5 - O sistema JIT 

 

Fonte: Lustosa (2008, pág. 27) 

Para que o JIT aconteça é muito importante que as pessoas envolvidas 

tenham sempre comprometimento e motivação na execução das atividades em uma 

melhoria contínua (VOLLMANN et al., 2006). 

Diante da busca incessante nas inovações dos processos foram criadas 

algumas táticas que seriam típicas dos sistemas Just in Time, tais como: 

Preocupação com desperdício, ênfase no melhoramento contínuo, redução no 

Setup, ênfase na ordem e arranjo do local de trabalho, nivelamento da produção e 

respeito por pessoas. 

 

2.4.1 Sistemas “puxados” e “empurrados” 
 

As operações tradicionais manufaturadas utilizam o sistema do tipo 

“empurrado”. Baseiam se na idéia de que é melhor antecipar as necessidades 

futuras de produção e preparar-se para elas. Os sistemas tradicionais produzem 

antecipadamente para se ter os produtos no lugar quando a demanda ocorrer. Os 

produtos são empurrados por meio desse sistema e são estocadas em antecipação 

à demanda (MOREIRA, 2013) 
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Um problema nesse sistema é que a demanda pode não se materializar e 

também existem custos associados em se ter estoques de produtos esperando pelo 

consumo.  

O JIT utiliza um sistema “puxado” ao invés de um sistema “empurrado” para 

mover os produtos por meio das instalações. Para Moreira (2013, pág. 507) “a lógica 

de um sistema puxado é simples: a comunicação no JIT começa ou com a última 

estação de trabalho ou com o cliente - e depois trabalha para trás por meio do 

sistema”. 

Neste caso cada estação requisita da estação de trabalho prévia somente a 

quantidade necessária de produtos a serem utilizados. Se os produtos não são 

requisitados, eles automaticamente não são produzidos. Deste modo, os estoques 

excessivos não são gerados. 

 

2.4.2 Característica da manufatura Just in time 
 

Para conseguir o seu grande objetivo, isto é, fornecer a quantidade certa de 

produto na hora certa, com o nível certo de qualidade, no lugar certo, com a maior 

produtividade e o menor custo possível, são levados em consideração algumas 

características de trabalho que são fundamentais, que de certa forma se 

transformam em objetivos parciais e que permitem que se cheguem ao objetivo 

principal (MOREIRA, 2013). 

Para atender o que os clientes querem, na quantidade certa e na velocidade 

adequada, a produção em pequenos lotes se torna fundamental. A produção em 

lotes é flexível, pois permite produzir diferentes composições ou grande diversidade 

de produtos rapidamente. 

Moreira (2013, pág. 509) afirma que: 

A produção em lotes pequenos, feitos na hora certa em que são 
demandados pelos clientes, leva a estoques menores, quer sejam de 
matérias-primas, de materiais semiprocessados ou de produtos acabados. A 
visão que se tem do estoque, é de um desperdício, porque o estoque 
consome recursos. De maneira direta, ele eleva os custos, porque o 
processo destina materiais, capacidade e tempo para gerar produtos que 
não dão retorno imediato na forma de vendas. Também de forma indireta, 
ele eleva os custos, quando se destina espaço para armazéns-e tempo de 
trabalhadores e de computadores para acompanhar os níveis de estoque. 
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Para produzir em lotes pequenos têm se o custo de preparação de máquinas, 

ou seja, os custos de setup. Este tipo de produção exige que constantemente as 

máquinas sejam preparadas, incorrendo-se a cada vez, o custo de setup. 

Os sistemas de produção em massa fabricam em grande quantidades de um 

mesmo produto antes de passar à produção para um outro produto devido ao alto 

custo de setup, incorrido no equipamento para uma nova produção. 

Conforme Moreira (2013), a manufatura Just in time tem obtido grande 

sucesso na redução dos custos de preparação (setup), reduções de horas para 

segundos têm sido alcançadas. Os setups mais rápidos aumentam as taxas de giro 

de capital da empresa em maquinários, por meio da maximização do seu tempo 

produtivo. 

A manufatura Just in time tem como princípio de combater o problema de 

instabilidade da demanda realizando pequenos ajustes, adotando um plano de 

produção e conservando-o por determinado período. 

Para satisfazer a demanda e deixar os estoques baixos, uma programação 

nivelada é desenvolvida mantendo-se a mesma composição de produtos 

diariamente. Os produtos são fabricados em pequenas quantidades, em grande 

contraste com a produção em massa, que manda produzir grandes quantidades de 

um mesmo produto em um dia e grandes quantidades de outro produto no dia 

seguinte (MOREIRA, 2013). 

A força de trabalho no Just in time deve ser flexível, os trabalhadores devem 

ser multifuncionais. Um trabalhador que faz apenas uma tarefa não é muito 

adequado ao ambiente Just in time, que requer pessoas mais flexíveis. Os 

trabalhadores da produção são obrigados continuamente a checar e monitorar  a 

qualidade do processo de produção. 

Os trabalhadores devem agir sobre a informação de sua coleta diária. Moreira 

(2013, pág.511) relata que “a chave na solução de problemas é dar aos 

trabalhadores autoridade e incentivo para resolver problemas”. 

O conceito de qualidade refere-se ao descobrimento da última causa de um 

problema de qualidade. O objetivo não é apenas identificar o problema e sim 

descobrir sua causa fundamental, pois se a causa não for localizada, o problema 

continuará se repetindo. 
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Segundo Moreira (2013), a qualidade de um produto deve ser determinada no 

mesmo instante em que ele é feito, pois em nenhum outro instante a inspeção o fará 

melhor. Isto é um dos pilares da manufatura JIT: o conceito de qualidade na fonte. 

É um tipo de arranjo que reúne todos os equipamentos necessários para a 

completa produção de uma família de peças similares, ligando as operações em um 

processo particular. A base da tecnologia de grupo se reflete no conceito de famílias 

ou grupo de peças similares. 

É um importante aspecto da busca contínua da qualidade na manufatura. 

Envolve regulares inspeções e manutenção desenhada para manter as máquinas 

em funcionamento, evitando paradas desnecessárias. 

No processo JIT, os fornecedores influenciam no desempenho, na medida em 

que se depende deles para entrega dos insumos que satisfaçam ou excedam os 

requisitos quantidade certa e qualidade na fonte. 

Segundo Moreira (2013), os fornecedores transformam-se em fonte de 

conhecimento por intermédio de um extensivo trabalho em um produto específico ou 

processo. Deste modo, os fornecedores podem entender melhor um produto 

particular ou processo do que seu cliente. 

O conceito de melhoria contínua é parte integral da filosofia JIT. Exige que a 

empresa deva continuar e trabalhar ativamente para melhorar, sem considerar 

qualquer melhoria como definitiva. O Kaizen aplica-se a todos os aspectos principais 

do JIT, desde reduzir número de defeitos até diminuir custos de setupe tamanhos de 

lote. 

O envolvimento das pessoas é fundamental para o sucesso da filosofia JIT, 

que devem ser participantes ativos para atingir as necessidades dos consumidores, 

desde o desenvolvimento de melhorias no processo até ter-se certeza de que os 

padrões de qualidade são atingidos em qualquer nível. 

No sistema de produção em massa, os estoques gerados são usados como 

defesa contra peças com defeitos. Em contra partida, na produção Jus in time, 

procura-se obter a qualidade na primeira produção. Desta maneira, os trabalhadores 

são encorajados a identificar e corrigir os problemas e pesquisá-los até sua última 

fonte de consulta. 

 



 

 

 

25 

No Just in time procura-se eliminar os passos desnecessários em todos os 

processos ou subprocessos envolvidos. Isto se chama simplificação. Conjuntamente, 

um esforço de padronização é levado a substituir qualquer método de trabalho 

inconsistente por padrões, de aprendizado fácil e à prova de erros. 

O ambiente com ordem e simplicidade é considerado altamente importante. 

Um ambiente organizado cria uma mente tranqüila e leve, enquanto um ambiente 

desorganizado cria idéias desorganizadas. 

Os principais desafios de uma produção enxuta estão relacionados à 

compatibilização da sua produção com os sistemas ERP para não ocorrer 

distribuição física de matéria-prima de maneira ineficiente e conseqüentemente 

estoques “inchados” e obsoletos. 
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3. PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS: DISTRIBUIÇÃO 
FÍSICA 

 

3.1 CONCEITO DE ARMAZENAGEM DE MATERIAIS 
 

Conforme Dias (2010, pág. 144), o almoxarifado, depósito, ou armazém estão 

diretamente ligados à movimentação das cargas. A influência dos maquinários e 

sistemas para a armazenagem no requisito produtividade industrial pode ser 

observada em todas as frentes. Um método considerado ideal para estocar matéria-

prima, peças em processamento ou produtos acabados permite a redução dos 

custos de operação, melhoria da qualidade e ritmo mais acelerado do trabalho. 

Moreira (2013, pág. 447) afirma que: 

Entende-se por estoque quaisquer quantidades de bens físicos que sejam 
conservados, de forma improdutiva, por algum intervalo de tempo; 
constituem estoques tanto os produtos acabados que aguardam venda ou 
despacho, como matérias-primas e componentes que aguardam utilização 
na produção 

Para tal, a função de administração de estoques é garantir que o processo 

produtivo não pare, pois funciona como amortecedor em caso de problemas durante 

o processo produtivo. 

Conforme entendimento de Dias (2010), o dinheiro investido nesses 

equipamentos pode ser recuperado à curto prazo pelo melhor aproveitamento da 

mão-de-obra e demais maquinários. Entretanto, as condições de trabalho que vão 

determinar as reais possibilidades de melhoria. O sistema de almoxarifado deve 

estar adaptado as condições específicas de armazenagem e da organização. 

Ainda segundo Dias (2010), o uso de métodos que são aplicados atualmente 

com sucesso e tendo um desenvolvimento futuro torna muitas vezes impeditivo 

devido a pouca flexibilidade de alguns equipamentos que podem torná-los 

economicamente inviável em se tratando de redução das vendas. 

Um correto sistema de estoque influi no aproveitamento da matéria-prima e os 

meios de movimentação, que tem como intuito evitar a rejeição de peças por batidas 

e/ou impactos, isto faz com que se evitem as perdas de material no manuseio e 

torna impeditivos extravios (DIAS, 2010). 

Segundo Ballou (1993), as companhias hoje em dia estão com a cultura de 

estoque mínimo, ou seja, minimizando a necessidade de armazenagem de produtos 
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através do conceito JIT. Este conceito tem como princípio básico de ajustar o 

produto para ser atendimento no tempo certo e na quantidade certa.  

Os investimentos em estoques englobam itens dos mais diversos. Entretanto 

é possível classificar esses itens em grandes grupos, podendo o estoque total de 

uma empresa determinada ser constituído de qualquer combinação desses tipos 

básicos. Conforme Moreira (2013), os tipos são os seguintes:Matérias-primas, peças 

e outros itens comprados de terceiros, peças e outros itens fabricados internamente, 

material em processo (produtos semiacabados ou montagens parciais e produtos 

acabados. 

 

3.1.1 Funções de armazenagem de materiais 
 

Conforme percepção de Dias (2010), os depósitos prestam quatro principais 

classes de serviços aos usuários, conforme abaixo: 

Abrigo de produtos - Armazenagem de produtos, gerados pelo 

desbalanceamento entre a oferta e demanda. Armazéns propiciam proteção aos 

produtos, além de longa lista de serviços, tais como: manutenção de registros, 

reparos e estoques rotativos. 

Consolidação – Onde as cargas são agregadas e então transportadas até o 

seu destino em apenas um carregamento. 

Transferência – Este tipo é muito usual pelas empresas no uso de depósitos, 

onde o propósito é desagregar ou fracionar quantidades transferidas em volumes 

maiores para menores quantidades. 

Agrupamento – Empresas com uma linha extensa de produtos, geralmente se 

compras uma linha completa pelos clientes. Obtêm-se economias pela 

especialização de cada linha produtiva e entregando esses produtos em um 

depósito. Neste caso, os itens são agrupados conforme os requisitos. 

 

3.2 DISTRIBUIÇÃO FÍSICA 
 

A distribuição atenta-se principalmente com bens acabados e semi-acabados, 

quer dizer, que a organização propicia para vender. Desde o momento em que o 

produto é finalizado até o momento em que o comprador toma posse dele, estes são 

de responsabilidade da área logística, que deve mantê-los no depósito fabril e 
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transportá-los até depósitos externos ou até mesmo diretamente ao cliente 

(BALLOU, 1993) 

 Ainda conforme Ballou (1993), a área de logística preocupa-se em garantir a 

disponibilidade dos produtos e liberá-los conforme requerimento dos clientes, de 

maneira que cheguem até o seu destino com qualidade. 

Na Figura 6 apresenta de maneira simples algumas alternativas básicas de 

distribuição física 

 

Figura 6 - Fluxos típicos no canal de distribuição 

 

Fonte: Ballou (1993, pág.41) 

A administração da distribuição física é desenvolvida em três níveis: 

Estratégico, tático e operacional. O nível estratégico é definido de maneira mais 

global, com idéias em longo prazo, seleção de locais de armazenamento, modelos 

de transporte e o sistema de processamento dos pedidos. 

No nível tático é o molde para o médio e curto prazo, onde será definida a 

utilização dos caminhões, equipes de manuseio, dispositivos para transmissão de 

informações e que buscam atender os moldes do nível estratégico. 

A administração operacional define-se nas tarefas diárias da organização que 

devem desempenhar através de ordens de supervisores a fim de garantir que os 

produtos fluam através do canal de distribuição até o cliente final.Isto inclui dados 

como, carregar caminhões para entrega, relatórios diários, preparar pedidos para 

ressuprimento de estoques. 
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3.2.1 Conceito de distribuição física 
 

Segundo Dias (2010), os fatores de lucratividade já não podem apenas ser 

definidos em você cotar bem o produto e comprá-lo a um preço justo, estocar de 

maneira a evitar prejuízos e no mínimo custo possível, melhorar prazos de 

pagamentos das matérias-primas. No decorrer dos últimos anos, a distribuição 

tornou-se uma das questões mais importante a serem trabalhadas pelas 

organizações, pois ela define que os altos custos nesse processo são primordiais 

para rentabilidade da empresa. 

Ainda segundo o mesmo autor, a Figura 7 mostra que a distribuição 

concentra-se nos fluxos a partir de depósitos dos produtos finalizados até o cliente. 

 

Figura 7 - Sistema Logístico 

 

Fonte: Dias (2010, pág.462) 

 
Um dos conceitos aplicados à distribuição física é obter o produto correto, na 

quantidade correta, na hora certa e com o menor custo possível. 

Para que isto ocorra é necessário um planejamento que consiga  quantificar a 

natureza e toda a extensão de demanda dos seus produtos dentro de um longo 

prazo e desenvolver um método que satisfaça as demandas previstas (DIAS, 2010). 

Conforme Dias (2010, pág. 462) um sistema de controle não deve ser 

ignorado ou até mesmo aplicado de maneira incorreta. É importante obter registros 

diários e contínuos para que através de feedback consiga evitar ruídos de 

informações e até mesmo prejuízos em produtos. 
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Na Figura 8 mostra a relação das seqüências de operações entre 

planejamento e controle: 

 
Figura 8 - Fluxo do sistema logístico 

 
Fonte: Dias (2010, pág. 463) 

 
Através do planejamento e controle do fluxo logísitco é possível mitigar 

possíveis rúidos de informações, danos aos produtos e redução de custos. O 

gerenciamento e manuseio é de suma importância dentro do processo produtivo. 

 
3.2.2 Manuseio e acondicionamento de materiais 

 

Mercadorias nem sempre são produzidas no local onde são consumidas. Para 

tal, essa distância entre consumidores e fornecedores é necessário transporte e 

acondicionamento do material de maneira correta, a fim de evitar danos ou perdas 

do produto (BALLOU, 1993) 

Ballou (1993, pág. 172) afirma que: 

O manuseio ou movimentação interna de produtos e materiais significa 
transportar pequenas quantidades de bens por distâncias relativamente 
pequenas, quando comparadas com distâncias na movimentação de longo 
curso executadas pelas companhias transportadoras. Essa atividade é 
executada em depósitos, fábricas e lojas, assim como no transbordo entre 
modais de transporte. Seu interesse concentra-se na movimentação rápida 
e de baixos custos das mercadorias. 
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Como a atividade de manuseio ocorre diversas vezes podem ocorrem 

algumas ineficiências em qualquer viagem e que conseqüentemente gera prejuízos 

se aplicados a diversos produtos. 

Com um processo de melhor acondicionamento e um transporte que possa 

ser de maneira mais racional, estes custos tendem-se a reduzirem ao menor 

possível. 

O processo de gerenciamento e manuseio é fundamental. Produtos 

entreguem com danos promovem insatisfação por parte dos clientes e pode haver 

falta de interesse em uma compra futura. 

 

3.2.3 Movimentação de materiais 
 

Na maior parte dos processos industriais, o material é o componente que se 

movimenta. Os custos dessa movimentação influem diretamente no produto e 

conseqüentemente no custo final. Para que a matéria-prima seja transformada 

existem três elementos básicos nesse processo, que são: homem, máquina e 

material (DIAS, 2010). 

 Os processos necessitam de insumo, que para se suprirem de forma a 

alcançarem o seu objetivo final, o produto final vem transportar a demanda relevante 

na movimentação de materiais. 

Dias (2010) relata que para um sistema de movimentação dos materiais, este 

deve atender a uma série de finalidades básicas, tais como: Redução de custos de 

mão de obra; Redução de Custos de Materiais – Um acondicionamento melhor evita 

desperdícios com transportes e evita custos de armazenagem; Redução de custos e 

despesas gerais -  Com os processos de transporte e estoque racionalizados caem 

outros custos como limpeza, organização e evita desperdícios de pessoal; Aumento 

da produção – Só é possível se intensificar o fornecimento da matéria-prima, porém 

só é eficaz se aplicado métodos de transporte e armazenagem que fluem com maior 

rapidez a chegada dos insumos; Aumento da capacidade de armazenagem – 

Trabalhar com prateleiras altas que através de empilhadeiras consigam explorar o 

máximo da estocagem, facilitando assim o aumento do espaço; Melhor distribuição 

de armazenagem – Através de cargas unitárias é possível um melhor 

acondicionamento e distribuição os materiais. É possível com a aplicação de 

estantes, corredores e paletes. A base do sistema de movimentação é fornecer 
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práticas que consolidem o conhecimento para a seleção do melhor equipamento e 

que seja funcional, operacional e viável economicamente. 

As economias que se podem obter depende muito do grau de conhecimento 

dos integrantes da equipe, isto se deve a escolha correta do equipamento, 

aplicações e limitações de cada processo. 

 

 



 

 

 

33 

4. A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
 

4.1 ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 
 

Conforme Moreira (2013) a administração da produção e operações são 

atividades para a produção de um bem físico ou prestação de serviço e que através 

das técnicas utilizadas auxiliam às tomadas de decisão na função de produção 

(empresas industriais) ou Operações (empresas de serviços). 

A administração da produção e operações é a maneira de utilizar os melhores 

recursos do sistema produtivo, no intuito de alcançar os objetivos e metas traçadas 

no planejamento estratégico. 

Conforme entendimento de Gaither e Frazier (2002) a função organizacional 

gerencia o sistema de produção transformando os insumos em bens ou serviços da 

organização. Onde os insumos vão desde a matéria-prima até tecnologia, 

informações e outros. 

Slack et al. (2009, pág. 36) afirma o papel da função produção: 

A administração da produção pode “fazer ou quebrar” qualquer empresa. 
Não só porque a função da produção é grande e para muitas empresas 
representa o grosso dos bens e a maior parte dos funcionários, mas 
também porque é a função que agrega competitividade à empresa ao 
fornecer a habilidade de resposta aos consumidores e ao desenvolver as 
capacitações que a colocarão à frente dos concorrentes no futuro. 

Nota-se que os autores consentem que a administração da produção é 

responsável pela organização de todas as atividades que fazem parte do processo 

de transformação de bens e/ou serviços. 

 

4.2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
 

Toda companhia pretende produzir, teoricamente, baseado em um 

planejamento no intuito de obter seus objetivos. As idéias não vêm ao acaso ou 

feitas de maneiras desordenadas. As indústrias têm a necessidade de se planejar 

antecipadamente e controlar seus recursos para que tudo ocorra dentro do 

estimado. Assim o Planejamento e controle da Produção (PCP)visa contribuir para o 

aumento da eficiência e a eficácia da empresa por meio da administração da 

produção. 
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Para produzir e bem é necessário planejar, organizar, dirigir e controlar. 
Para atender os requisitos de eficiência e eficácia, a produção precisa 
repousar em um sistema de planejamento e controle confiável. Há muita 
atividade a ser planejada, organizada e coordenada para que a produção 
ocorra da melhor maneira possível. (Chiavenato, Idalberto. Administração 
da Produção: uma abordagem introdutória). 

O PCP está presente para responder, de forma mais ágil e precisa as 

mudanças, tanto internas como externas da companhia. O planejamento e controle 

de produção é focado no controle dos recursos e dos fluxos de informações. 

(LOPES, LIMA, 2008). 

Ao gerir a produção, as empresas buscam melhores resultados, que são 

medidos através de análises da performance, ou seja, as empresas buscam 

melhorar sua qualidade, reduzir seus custos e aumentar a produtividade. Essas 

medidas de performance podem variar conforme a empresa e/ou produto e estão 

atreladas à: eficácia e eficiência. 

O planejamento e controle da produção define as quantidades a produzir, a 

gestão de estoques, a emissão das ordens de produção, programação de estoques 

e o monitoramento da produção. O PCP tem como principal função o controle e 

planejamento das atividades de fabricação (RUSSOMANO, 1995). 

Tubino (2000, pág.23) afirma que “as atividades de PCP são desenvolvidas 

por um departamento de apoio a produção, dentro da gerência industrial, que leva 

seu nome”.  

Para a competitividade de uma organização o seu planejamento e controle se 

tornam peça fundamental dentro da organização. É necessário que os 

departamentos financeiros, marketing e de produção estejam atrelados ao PCP. Na 

Figura 9 mostra a estrutura operacional dos sistemas produtivos. 

Figura 9 - Estrutura operacional dos sistemas produtivos 

 

Fonte: Tubino (2000) 
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Qualquer produção é necessário planejamento e controle, mesmo ocorrendo 

variações nos detalhes. As operações variam de uma para outra, sendo que umas 

são mais difíceis que outras para se obter o planejamento. Uma série de 

informações precisa estar disponível e de forma coerente para facilitar as tomadas 

de decisões. 

Conforme entendimento de Donaire (1995), as empresas têm a necessidade 

de analisar freqüentemente (o que, como e para quem produzir) levando em 

consideração todas as variações dos ambientes organizacionais. O PCP está 

disposto a responder as seguintes questões: O que produzir? Quando Produzir? 

Onde Produzir? Como produzir? Com o que produzir? Com quem produzir? 

O planejamento é o responsável por determinar os planos, ou seja, o que 

deverá ser feito e a fase de controle por comparar se o que foi realizado está 

conforme o planejado. 

Conforme Tubino (2000), em um sistema de produção, as atividades 

exercidas pelo PCP, podem ser divididas em três níveis hierárquicos: nível 

estratégico, nível tático e nível operacional. No nível estratégico é a visão de futuro 

da organização, onde são criadas as estratégias com pensamento em longo prazo. 

No nível tático tem-se o envolvimento mais limitado, onde os planos de médio prazo 

são estabelecidos para a produção. No último nível, o operacional, é de onde saem 

às ações e metas definidas pelo nível tático com o objetivo de atingir as decisões 

estratégicas. Neste nível é realizado o acompanhamento e controle da produção 

garantindo que todas as tarefas sejam executadas de acordo com os parâmetros 

estabelecidos. Na Figura 10 é apresentado o papel do PCP e o direcionamento das 

etapas de programação e execução das atividades: 
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Figura 10 - O setor de PCP 

 

Fonte: Tubino, 2000, p.89 

O planejamento e controle da produção que vai estabelecer quando, onde, o 

que e qual recurso irá produzir, sendo definido pela fase de planejamento e a fase 

de controle acompanha se o realizado foi feito conforme planejado. 

 
 
4.2.1 Finalidade e funções do PCP 

 

O PCP é um grande aliado na interação dos setores e faz com que as 

informações se cruzem de maneira eficaz com o intuito de seguir os parâmetros para 

a produção de bens e serviços propostos. È de suma importância no auxílio das 

tomadas de decisões, devido ao apoio à produção e do gerenciamento das 

informações. Deste modo, atua para atingir os objetivos da empresa (LUSTOSA et. 

al, 2008). 

A principal finalidade do PCP é aumentar a eficiência e eficácia do setor 

produtivo. Consiste em atuar fortemente sobre os meios de produção e certificar que 

os objetivos da produção sejam alcançados de maneira ordenada e sem perder a 

qualidade. 
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O PCP atua em todo o processo produtivo, seja antes no planejamento das 

atividades, estoques, pessoas e materiais. Durante e depois controlando todo o 

funcionamento do processo produtivo, afim de que este não saia do planejado e 

corrigindo eventuais desvios de produção. 

Para uma empresa se tornar competitiva, o PCP se torna peça fundamental, 

pois todo o processo está intimamente interligado ao departamento e faz com que os 

outros setores tenham maior facilidade aos programas de PCP no ambiente fabril. 

As principais inter-relações do planejamento e controle da produção são: 

Engenharia industrial: O PCP trabalha em conjunto com a programação do 

funcionamento dos equipamentos fornecidos pela engenharia 

Compras e Suprimentos: o PCP programa todos os materiais que devem ser 

utilizados na produção e passa para o setor de suprimentos a necessidade da 

demanda. Deste modo, a área de suprimentos trabalha conforme a demanda do 

planejamento. 

Recursos Humanos: O PCP fornece ao setor de RH a quantidade necessária 

de mão-de-obra para atender os objetivos e estratégias da empresa, dento do 

contexto produtivo. 

Vendas: A área de vendas trabalha juntamente com o PCP, fornecendo a 

previsão de vendas, para o PCP elaborar o seu plano de produção e atender os 

clientes dentro do prazo. 

Financeiro: O financeiro fornece os dados necessários de acordo com as 

necessidades da empresa e o PCP estabelece os níveis de estoques dos produtos 

acabados e de matérias-primas. 

Produção: O PCP tem sua principal ligação no chão de fábrica, onde se 

planeja e controla todo o processo fabril e estabelece o cumprimento das atividades 

que foram estabelecidas, emite ordens de produção e controla o Homem-hora (HH). 

 

4.2.2 Etapas do PCP 
 

De acordo com Pires (2004), o planejamento e controle da produção trata das 

atividades independentes. Abaixo estão as atividades mais comuns do PCP na parte 

literária e mais usual pelas empresas na prática: 
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Carteira de Pedidos e previsão de vendas – O planejamento da produção 

inicia-se com dados que determinam quantos e quais produtos devem ser 

produzidos e quando devem ser finalizados. 

Planejamento Agregado da Produção (PAP)– Consiste no estabelecimento 

dos níveis gerais da produção, capacidades e estoques num período de médio e 

longo prazo, devendo, portanto estar integrado com o planejamento estratégico e e 

financeiro da empresa. 

Programa Mestre da Produção (PMP) – Estabelece quando e em que 

quantidade cada produto deverá ser produzido em um certo horizonte de 

planejamento. È um referencial para a produção, pois trabalha com informações 

desagregadas. 

Planejamento das necessidades de materiais  -  Nesta etapa são definidas as 

chamadas necessidades de itens-filhos para cada produto a ser produzido. Isto é 

feito geralmente com base nas necessidades totais advindas da lista de materiais, 

pelo que foi determinado no programa mestre da produção e pelas informações 

favorecidas pelo controle de estoques. 

Programação da Produção – Trata da definição dos prazos e como a fábrica 

irá operar diariamente. Onde se tem um horizonte de curtíssimo prazo. 

Planejamento e controle da capacidade – Através de parâmetros, o 

planejamento procura estabelecer quais os níveis de produção para melhor 

atendimento a demanda, geralmente em médio e longo prazo. 

Controle da Produção – Consiste no monitoramento e acompanhamento da 

produção, no intuito de verificar se o realizado está de acordo com o planejado. De 

modo geral, acumula dados para ações futuras. 

Segundo entendimento de Slack et al.(1999), no setor gerencial onde são 

tomadas as decisões dos níveis e onde se tem o compilado das informações, 

alteram-se do maior para o menor nível hierárquico, quando é passado de decisões 

de longo prazo para curto prazo. 

No Quadro 1, com os tipos de informações de inputs ede outputs para cada 

nível de planejamento é possível apresentar segundo seu horizonte de 

planejamento, conforme Junqueira (2003, pág. 35): 
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Quadro 1 - As decisões no planejamento de produção 

Horizonte Entradas Função do PCP Saídas 

Longo 
Prazo 

- Pesquisa de 
Mercado 

- Previsões de 
longo prazo 

Planejamento 
de Recursos 

COMO 
PRODUZIR 

- Linhas de produtos 

- Processo de fabricação 

- Políticas de atendimento ao 
cliente 

Médio 
Prazo 

- Previsões de 
demanda de 
médio prazo 

- Planos de 
utilização de 
mão de obra 

Plano de 
Produção 

O QUE E 
QUANTO 
PRODUZIR 

- Necessidade de materiais 

- Plano de estocagem 

- Planos de entrega 

- Níveis de utilização de mão de 
obra 

Curto 
Prazo 

-Prazos de 
Entrega 

- Prioridade de 
atendimento 

Programação 
da produção 
QUANDO 
PRODUZIR 

-  Ordens de produção 

- Tamanho de lotes 

- Utilização de horas extras 

Curtíssimo 
Prazo 

- Ordens de 
Fabricação 

- Critérios de 
seqüenciamento 

Liberação da 
produção 
ONDE E QUEM 
PRODUZIR 

- Seqüência de tarefas 

- Requisição de recurso 

- Designação de tarefas 

- Controle de dados 

Fonte: Junqueira (2003). 

 
Alteram-se significativamente, do maior nível hierárquico para o menor, 

quando vamos de um nível decisório em longo prazo para um de curto prazo. 

Entretanto, essa divisão é uma tentativa de separar atividades e focar as ações na 

tomada de decisão. 

 

4.2.3 Os sistemas produtivos 
 

Para Harding (1981, p.24), um sistema de produção “é um conjunto de partes 

inter-relacionadas, as quais, quando ligadas, atuam de acordo com padrões 

estabelecidos sobre inputs (entradas) no sentido de produzir outputs (saídas)”. 

Concomitantemente Moreira (2013) define um sistema como um conjunto de 

operações e/ou atividades relacionadas na produção de bens ou serviços. 

Um sistema de produção está sempre se comunicando com outros sistemas 

que fazem parte da organização e tem por finalidade ser o facilitador do 

entendimento das características de cada modelo de produção. 
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Tubino (1997, pág.23) mostra a associação entre o Planejamento e controle 

da produção e o sistema produtivo: 

Em um sistema produtivo, ao serem definidas suas metas e estratégias faz-
se necessário formular planos para atingi-las, administrar os recursos 
humanos e físicos com base nesses planos, direcionar a ação dos recursos 
humanos sobre os físicos e acompanhar esta ação, permitindo a correção 
de prováveis desvios. No conjunto de funções dos sistemas de produção 
aqui descritos, essas atividades são desenvolvidas pelo Planejamento e 
Controle da Produção (PCP). 

Na Figura 11 observam-se dois tipos de saídas do sistema produtivo, os 

produtos diretos e indiretos. Os diretos que estão relacionados à produção de bens e 

serviços e os indiretos que são a geração de impostos, remuneração e salário dos 

funcionários, desenvolvimentos tecnológicos, impacto sobre a sociedade e 

empregados. 

Figura 11 - Modelo de Sistema de Produção 

 

Fonte: Gaither & Frazier, 2001, pág. 15 

No sistema produtivo ocorre a transformação de um insumo ou input no 

sistema em uma saída, que pode ser a criação de um produto (bens de consumo), 

tangível ou intangível (bens de serviços). Consiste em agregar valor aos bens e 

serviços durante esse processo. 
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4.2.3.1 Classificação dos sistemas produtivos 

 

De acordo com Tubino (1997), os sistemas produtivos são classificados de 

três formas conhecidas: 

Grau de Padronização - Os que produzem produtos padronizados e sob 

medida com alto grau de uniformidade e são produzidos em grande escala. 

Geralmente consegue obter produtos em estoque atendendo à necessidade do 

cliente. 

Pelo tipo de operação - Os sistemas classificam-se em processos contínuos e 

discretos, relacionando-se o último em sistemas repetitivos em massa, lote e por 

projeto. Nos processos em massa realiza a produção em grande escala dos 

produtos extremamente padronizados, já nos processos em lote a produção é em 

médio volume de bens e serviços e o em projeto é voltado para um cliente específico 

em que a produção é feita através de encomenda, onde se tem uma estreita ligação 

com o cliente. 

No Quadro 2 mostra uma comparação entre os sistemas produtivos 

categorizados pelo tipo de operação. 

Quadro 2 - Comparação entre os sistemas produtivos segundo o tipo de 
operações 

Operações Contínuo  
Repetitivo 
em massa 

Repetitivo 
em lote 

Projeto 

Volume da 
Produção 

Alto Alto Médio Baixo 

Variedade de 
Produtos  

Pequena Média Grande Pequena 

Flexibilidade  Baixa Média Alta Alta 

Qualificação da 
MOD 

Baixa Média Alta Alta 

Layout 
Por 

Produto 
Por 

Produto 
Por 

Processo 
Por 

Processo 

Capacidade 
Ociosa 

Baixa Baixa Média Alta 

Lead Times Baixo Baixo Médio Alto 

Fluxo de 
Informações 

Baixo Médio Alto Alto 

Produtos Contínuos Em lotes Em lotes Unitários 
Fonte: Adaptado de Tubino (1997, pág.29) 
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Pela natureza do produto - Sistemas geradores de bens ou serviços.  

Tubino (1997, pág.29) declara que: 

Quando o produto fabricado é algo tangível, como um carro, uma geladeira 
ou uma bola, podendo ser tocado e visto, diz 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 que o sistema de produção é um 
prestador de serviços. 

Para Moreira (2013, pág. 8) “Distinguem-se no sistema de produção alguns 

elementos constituintes fundamentais. São eles os insumos, o processo de criação 

ou conversão, os produtos ou serviços e o subsistema de controle”. 

Na Figura 12 apresenta os elementos do sistema de produção, onde é 

realizada a entrada dos insumos passando pelo processo de conversão e com a 

saída dos produtos e/ou serviços: 

Figura 12 - Elementos do sistema de produção 

 

Fonte: Moreira (2013) 

 
Moreira (2013, pág.8) afirma que: 

O sistema de controle é a designação genérica que se dá ao conjunto de 
atividades que visa assegurar que programações sejam cumpridas, que 
padrões sejam obedecidos, que os recursos estejam sendo usados de 
forma eficaz e que a qualidade desejada seja obtida. O sistema de controle, 
pois promove a monitoração dos três elementos do sistema de produção. 

Os sistemas de produção não funcionam isoladamente, este sofre restrições 

e/ou influências tanto internas ou externas que podem afetar o desempenho da 



 

 

 

43 

produção. É necessário que o planejamento estratégico esteja em conjunto com a 

produção, a fim de mitigar os riscos do processo produtivo. 

 

4.2.4 Planejamento estratégico de manufatura 
 

Diante de um mercado cada vez mais competitivo se desenvolve cada vez 

mais a consciência da importância de um planejamento racional das atividades 

manufaturadas. Segundo afirma Moreira (2013, pág. 12), “... qualquer planejamento 

que se pretenda estratégico parte da determinação de objetivos, políticas e planos 

da organização para o longo prazo”. 

Segundo Corrêa et al. (2001, pág.22) elucidam a idéia de que para cumprirem 

seu papel no suporte ao atingimento dos objetivos devem ser capazes de apoiar o 

tomador de decisões logísticas a: Planejar as necessidades futuras de capacidade 

produtiva da organização; planejar os materiais comprados; planejar os níveis 

adequados de estoques de matérias primas, semi-acabados e produtos finais, nos 

pontos certos; programar atividades de produção para garantir que os recursos 

produtivos envolvidos estejam sendo utilizados, em cada momento, nas coisas 

certas e prioritárias; ser capaz de saber e informar corretamente a respeito da 

situação corrente dos recursos (pessoas, equipamentos, instalações, materiais) e 

das ordens (de compra e produção); ser capaz de prometer os menores prazos 

possíveis aos clientes e depois fazer cumpri-los; ser capaz de reagir eficazmente. 

Na Tabela 1 mostra um resumo dos relacionamentos das principais funções 

dos sistemas de administração da produção e os seus aspectos de desempenho: 
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Tabela 1 - Relação entre funções do sistema de administração da produção e 
aspectos competitivos 

# Custo Velocidade Confiabilidade Flexibilidade Qualidade Serviço 

1 x x x       

2 x           

3 x x x x     

4 x x x       

5     x   x x 

6 x   x       

7   x   x     

Legenda: 
1. Planejar as necessidades futuras da capacidade de produtiva da organização. 

2. Planejar os materiais comprados. 

3. Planejar os níveis adequados de estoques de matérias-primas, semi-acabados e produtos 

finais, nos pontos certos. 

4. Programar atividades de produção para garantir que os recursos produtivos envolvidos 

estejam sendo utilizados, em cada momento, nas atividades certas e prioritárias. 

5. Ser capaz de saber e de informar corretamente a respeito da situação corrente dos 

recursos (pessoas, equipamentos, instalações, materiais) e das ordens (de compra e 

produção). 

6. Ser capaz de prometer os menores prazos possíveis aos clientes e depois fazer cumpri-los 

7. Ser capaz de reagir eficazmente. 

Fonte: Adaptado de Corrêa et al. (2001, pág. 36) 

 

Tubino afirma (1997, pág.33) que: 

...o planejamento estratégico busca maximizar os resultados das operações 
de modo a reduzir os riscos nas tomadas de decisões das empresas. O 
impacto de suas decisões visa garantir o atendimento de sua missão que é 
a razão de ser da empresa. Para efetuar um planejamento estratégico, a 
empresa deve entender o limite de suas forças e habilidades no 
relacionamento com o  meio ambiente, de maneira a criar vantagens 
competitivas em relação à concorrência, aproveitando-se de todas as 
situações que lhe trouxerem ganhos. 

Nesta etapa são estabelecidas as estratégias corporativas e a missão da 

companhia. A estratégia é um conjunto de decisões, diretrizes que direcionam o 

caminho a ser seguido. Chiavenato (2003, pág. 38) mostra que a estratégia 

necessita ser colocada em prática por todos os membros da organização, ou seja, a 

estratégia deverá relacionar-se com todo o meio ambiente interno e externo. 

 

4.2.5 Objetivos da programação e controle da produção 
 

Conforme Moreira (2013), a partir do momento em que o Plano Mestre de 

Produção diz o que se deve fazer o PCP programa e controla a produção para 
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atendê-lo. Programar e controlar a produção são as atividades consideradas 

operacionais que encerram um ciclo de planejamento mais longo. 

Ainda conforme Moreira (2013) afirma que os objetivos da programação são 

os seguintes: permitir que os produtos tenham a qualidade especificada; fazer com 

que máquinas e pessoas operem com níveis desejados de produtividade; reduzir os 

estoques e os custos operacionais; manter ou melhorar o nível de atendimento ao 

cliente. 

Moreira (2013, pág.364) relata que: 

Reduzir custos operacionais requer que sejam reduzidos os estoques de 
produtos acabados, de matérias-primas e de material em processo 
(produtos semiprocessados); por sua vez atingir a produtividade desejada 
de pessoas e máquinas pode exigir um grau de ocupação desses recursos 
que acabe levando ao aumento dos estoques, 

Controlar a produção indica assegurar que as ordens de produção serão 

cumpridas de maneira correta e na data correta. O PCP tem papel fundamental e 

dispõe de informações que relata periodicamente sobre o andamento da produção, 

material em processo, quantidades produzidas de cada produto, como está à 

utilização de cada equipamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo deste trabalho tem a ponderação de destacar todo o processo de 

planejamento e controle da produção, de maneira que a utilização do método do 

PCP é de suma importância dentro de uma organização, pois é através dele  que a 

produção consegue atingir os cumprimentos do setor gerencial e a torna mais eficaz 

no seu processo produtivo. Assim podemos considerar que as ferramentas utilizadas 

pelo PCP são de grande valia para a competitividade e sobrevivência de uma 

empresa. 

Com base no estudo, o PCP determina quando e como as atividades devem 

ser executadas e fornece suporte entre as áreas.O Planejamento e controle da 

produção é um grande aliado na interação dos setores e faz com que as 

informações se cruzem de maneira mais rápida e eficaz. O PCP atua em todo o 

processo produtivo, seja no planejamento das atividades, estoques, pessoas e 

materiais, ou controlando todo o funcionamento do processo produtivo, afim de que 

este não saia do planejado em termos de custos e produtividade.  

A área do PCP nas organizações tem a função de planejar, controlar e 

coordenar todos os recursos manufaturados, ou seja, necessários à fabricação. Este 

emite as ordens de fabricação, realiza a demanda de matéria-prima para o setor de 

compras, realiza a programação de estoques e o monitoramento da produção. Para 

isso, necessita de informações de outras áreas daempresa para elaborar o 

planejamento. 

Então, pode considerar que os sistemas de planejamento e controle da 

produção são os responsáveis por gerar as informações utilizadas no planejamento 

e controle do dimensionamento dos estoques, da capacidade produtiva e fluxo de 

materiais.Os sistemas têm a grande importância de dar suporte á todas asoperações 

nas empresas, pois estes funcionam como apoio a decisão e tambémpermitem 

avaliar os sistemas complexos, podendo gerar vários cenários, parafacilitar a tomada 

de decisão. 

Desta forma, o estudo propõe a continuidade de desenvolvimento e 

asrecomendações de pesquisa futuras nesta área. 
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