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1. RESUMO 

 

Este trabalho é uma revisão de literatura sobre o conceito de Planejamento e 

Controle da Produção nas empresas, levando em conta que após a globalização as 

empresas procuram meios que reduzam os custos, aumentem os lucros e cumpram 

a quantidade e o prazo de produção esperados, tornando os processos mais 

eficientes. Para tanto, novas técnicas e metodologias são necessárias para alcançar 

os objetivos propostos, como o Planejamento e Controle da Produção. A 

metodologia utilizada foi pesquisa descritiva com caráter exploratório tornando 

possível identificar os benefícios e falhas no processo, a funcionalidade e as etapas 

necessárias para um desenvolvimento otimizado do Planejamento e Controle da 

Produção. Desenvolvendo as atividades por meio de pesquisa junto àliteratura 

existente, justificada pela busca da aplicação dos conceitos, aprofundando os 

conhecimentos atuais e identificando os fatores que determinam ou contribuem para 

o gerenciamento da demanda. Foram encontrados muitos métodos de aplicação e 

gerenciamento do Planejamento e Controle da Produção, porém tudo o que foi 

observado e relatado nos leva a conclusão de que a utilização deste mecanismo 

altera, simplifica e oferece resultados significativos para as empresas que utilizam 

esta ferramenta. 

 

Palavras-Chaves:  Planejamento e Controle da Produção; Resultados; Eficiência. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é o setor responsável pela 

continuação do processo, ou seja, controlando as atividades de decisão tendo em 

vista o melhor emprego dos recursos da produção, que são fundamentais para 

agilizar os processos com a eficiência desejada, ou seja, os produtos serem 

executados no prazo e na quantidade certa, utilizando os recursos necessários. 

A busca pela redução dos custos e o aumento da eficiência foi por muito tempo 

prioridade da função de produção. Porém, com as mudanças econômicas, políticas 

e sociais fazem com que as organizações reconsiderem sua forma de organização 

de trabalho. Além da redução de custos, passa a ser observados os objetivos de 
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desempenho como qualidade, rapidez, confiabilidade e flexibilidade (LOPES & LIMA, 

2008). 

Portanto, o PCP relaciona-se com praticamente todas as funções para coletar 

dados de diversos setores e os transformar em informações para poder assim fazer 

as ordens de fabricação e ordens de compra.(MOLINA & REZENDE, 2006). 

O Planejamento e Controle da Produção geram e administram informações 

importantíssimas para um desempenho favorável ou desfavorável da organização, 

trazendo à tona a questão de qual modelo de PCP deve ser adotado para que a 

competitividade da empresa aumente de forma considerável.  

Para uma empresa se tornar competitiva é essencial que haja um bom 

planejamento e uma programação eficiente. A certeza nas datas de entrega e a 

diminuição da ociosidade de recursos estão entre as vantagens de uma boa 

programação. Nesse cenário, o processo de Planejamento e Controle de Produção 

torna-se fundamental nas empresas (NUNES, MELO& NIGRO, 2009). 

O presente trabalho se justifica pela necessidade encontrada nas empresas em 

manter sua competitividade e a necessidade de se ter um sistema de gerenciamento 

eficaz das informações produzidas por seus setores. Além der ser uma ferramenta 

capaz de controlar quase todo o sistema de produção envolvendo os demais 

departamentos ligados ao processo produtivo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este artigo tem por objetivo analisar o Planejamento e Controle da Produção, 

aprofundando o conhecimento e identificando onde obter melhor aproveitamento na 

área de produção por meio de uma revisão da literatura. 

Para tanto foram definidos os seguintes objetivos específicos: a) Verificar como 

ocorre o Planejamento e Controle da Produção nas organizações através da revisão 

literária;b) Identificar a função principal de um sistema de PCP funcional e eficaz.c) 

Definir quais são as etapas do PCP e sua aplicabilidade.d) Informar a metodologia 

dos PCPs de maneira simples e objetiva.e) Indicar como podem ser estabelecidas 

as melhorias do planejamento e controle de produção nas organizações. 
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4. METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada foi pesquisa descritiva de caráter exploratório, com 

abordagem dos dados para descrever da melhor maneira possível os objetivos, os 

benefícios e possíveis falhas no processo, a funcionalidade e as etapas necessárias 

para um desenvolvimento otimizado do Planejamento e Controle da Produção, e a 

utilização de uma linguagem e descrição de fácil compreensão e aplicabilidade. 

Desenvolvendo as atividades por meio da utilização da literatura existente, 

justificada pela busca da aplicação dos conceitos, aprofundar os conhecimentos 

atuais e identificar os fatores que determinam ou contribuem para o gerenciamento 

da demanda.  

Foram encontrados muitos métodos de aplicação e gerenciamento do 

Planejamento e Controle da Produção, porém tudo o que foi observado e relatado 

nos leva a conclusão de que a utilização deste mecanismo altera, simplifica e 

oferece resultados favoráveis as empresas que abordarem a sua utilização. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória objetiva principalmente aprimorar 

ideias ou descobrir intuições de maneira flexível. O caráter exploratório proporciona 

uma visão geral sobre o tema e não necessariamente esgota um caso/fato. Já o 

caráter descritivo refere-se à busca de conhecimento sobre uma realidade específica 

por meio da descrição das características de seu processo na população pesquisada 

sem intervenção que pudesse modificar tais características. 

Após a análise da literatura foram selecionadas as ideias centrais e definidoso 

objetivo geral e os objetivos específicos a serem alcançados com os estudos e o 

desenvolvimento da pesquisa e do trabalho em si, buscou-se utilizar uma linguagem 

simplificada e de fácil compreensão, pois até mesmo empresas que estão 

ingressando no mercado se estiverem bem estruturadas e com um PCP e sua 

concepção claras podem obter sucesso e competitividade mais facilmente. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Planejamento e Controle da Produção 

 

O PCP é um elemento chave no desdobramento da estratégia da empresa. A 

maior variedade de produtos, o menor tempo de entrega aos clientes e a 

sazonalidade da demanda, são fatores que aumentam a complexidade do problema 

de planejar, assim é necessário ter um processo muito bem estruturado e um 

sistema bastante robusto para otimizar a eficiência das operações. 

 Para Chiavenato (2008), o planejamento e controle são, ao mesmo tempo, a 

primeira e a última etapa do processo administrativo, com esta ferramenta determina 

os objetivos e como chegar até eles da melhor forma; verifica e garante o 

desempenho. A união do planejamento e controle é comparar o programado e o 

realizado, é acrescentar a qualidade, flexibilidade e oferecer melhor preço. 

O PCP determina informações necessárias para o dia a dia, de forma que a 

empresa possa reduzir os conflitos entre os setores e melhorar a comunicação entre 

as áreas determinada pela à mesma. 

Os principais fatores que influenciam na produtividade das empresas, o PCP é 

o mais importante e eficaz, com isso devem se adaptar com as condições do 

mercado exigido acompanhando as tendências, pedidospelos clientes, que sempre 

mudam constantemente afetando o tempo disponível para a tomada de decisões 

que nos últimos tempos tem influenciado com êxito,  valorizado o setor de produção 

e suas demandas desejadas.  

Portanto o PCP tem um papel muito crucial dentro da indústria, pois por meio 

dele a empresa se tornará competitiva no mercado. 

Segundo Berto (2012) Planejar e Controlar são funções essenciais em uma 

empresa, pois é onde ocorre a consulta dos pedidos em carteira e a viabilidade dos 

produtos a serem fabricados e para garantir que o planejamento está sendo eficaz 

deve haver um controle de produção. 

 

5.2. Processos Utilizados no PCP 

 

O planejamento realizado por este ambiente estará concluído quando forem 

respondidas as seguintes indagações: 
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Quadro 1 – Tipos de questionamentos do PCP e suas especificações. 

Indagações Especificações 

O que produzir? Determinação do produto a ser feito. 

Quanto produzir? Quantificação da produção. 

Com que produzir? Definição do material a ser usado. 

Como produzir? Determinação do processo (modo de fazer). 

Onde produzir? Especificação dos equipamentos. 

Com quem produzir? Quantificação da mão de obra. 

Quando produzir? Estipulação do prazo de execução. 

Fonte:  Albert (2011). 

 

Assim que a empresa determinar e definir todos os questionamentos que estão 

relacionados a estruturação e desenvolvimento do PCP este deve ser estruturado e 

monitorado constantemente para que a sua eficácia seja atingida da melhor forma 

possível e a empresa atinja não somente as metas do PCP mas suas metas de 

expansão e competitividade. 

O PCP, no planejamento, deve obedecer a uma sequência na obtenção de 

suas metas.  

 

Quadro 2 - Etapas a serem seguidas em um PCP 

Etapas Descrição 

Etapa 1 

Receber previsão de vendas da área comercial, 

expressando intervenção de vendas por produto em um 

determinado período (consumo). 

Etapa 2 Verificar nível de estoque atual (estoque inicial). 

Etapa 3 

Quantificar nível desejável de estoque futuro, definindo a 

quantidade que ficará estocada após cumprir a demanda 

prevista (estoque final). 

Etapa 4 
Quantificar a produção a ser cumprida, que então passa 

a constituir-se na meta de produção do período. 

Etapa 5 

Verificar o estoque de matéria-prima e os insumos 

diversos, determinando itens a serem adquiridos pelo 

setor de suprimentos, necessários para a obtenção da 
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meta de produção estabelecida. 

Etapa 6 

Calcular, em função do nível de produção e das horas 

previstas de trabalho, a necessidade de equipamento e 

de mão-de-obra ou, ainda, em função dos equipamentos 

disponíveis, calcular as horas de trabalho necessárias ao 

entendimento do plano de produção. 

Etapa 7 
Definir prazo para início e término da produção 

quantificada. 

    Fonte: Albert (2011). 

 

Cada etapa do PCP deve ser planejada e desenvolvida prezando seus 

detalhes e objetivos para ser cumprida e estruturar o PCP conforme os objetivos 

gerais esperados pela empresa. 

 

5.3. Tecnologia da Informação 

 

A Tecnologia da Informação (TI) tem como prioridade buscar e trazer 

informações com margens de erros pequenas, podendo abordar um sistema de 

soluções providas por recursos de computação, visando um armazenamento, 

transmissão, acesso, segurança e o uso das informações com clareza e otimização. 

  Tecnologia da Informação é a área da informática que trata, organiza com 

precisão, ou seja, com a classificação da informação de forma a permitir a tomada 

de decisão atingindo um objetivo com êxito.  

Essa ferramenta pode contribuir para aumentar ou diminuir as liberdades tanto 

privadas, quanto públicas, tornando-se um instrumento de predominância, nas 

operações. 

A Tecnologia da Informação (TI) vem apoiando as atividades ligadas à 

produção. Inicialmente, a TI oferece suporte desde tarefas mais simples até o 

desenvolvimento de produtos e processos. A TI possibilita novas alternativas de 

estratégias de operações e de negócios para o Planejamento e Controle da 

Produção, a exemplo disso, estão os sistemas MRP, MRP II e ERP. Porém, existem 

dúvidas quanto aos resultados alcançados com os investimentos em TI, sendo 

assim, torna-se necessário avaliar os impactos dessas aplicações nas operações 
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abordando os resultados relativos aos objetivos, metas e requisitos da área de 

produção da empresa (LAURINDO et. al.,2002). 

Como o PCP necessita de coletar e repassar as informações entre vários 

setores da empresa a TI facilita o trabalho e a organização dos dados que 

precisaram ser trabalhados e repassados e ainda pode possibilitar o acesso a tais 

informações e aos resultados deste processo de vários lugares e por todos os 

interessados em acompanhar o desenvolvimento e a eficácia do PCP em questão. 

Segundo (LAURINDO, CARVALHO, PESSOA E SHIMIZU, 2002; aptuHEIZER 

& RENDER, 1999; SLACK, 1993) as decisões do uso da Tecnologia da Informação 

(TI) é necessário para aprimorar o sistema da informatização do PCP, assim 

tornando-se mais importante, para o crescimento do planejamento estratégico, 

quando estabelece da operação just-in-time passa a ser um fator de vantagens 

mostrando-se eficiente, utilizando essa ferramenta obtém respostas rápidas em 

curto prazo, podendo assim atender as necessidades dos clientes, cujo traz uma 

diferenciação para a empresa. 

 

6. RESULTADOS 

 

O processo de administrar é o processo de aprimorar e colocar o conhecimento 

à ação, como foi mencionado diversas vezes por Peter Drucker, desta forma o PCP 

é uma importante ferramenta, no entanto deve ser implantada com um bom suporte 

de Tecnologia da Informação e com a política destinada ao aprimoramento 

constante, principalmente para incorporar novas tendências e somar ao 

desenvolvimento organizacional. 

Com o resultado deste, pode-se concluir que essa ferramenta só veio para 

trazer uma otimização do trabalho, da desenvoltura e da melhoria contínua, nas 

empresas podendo assim trazer uma abordagem clara e ampla de como 

desempenha a função do planejamento e controle da produção, contudo fornecendo 

uma eficácia nos setores, ou seja, adaptando as empresas com mudanças, e 

tomada de decisão, portanto sendo crucial e importante os objetivos estratégicos. 

No entanto, vale ressaltar que o aprimoramento é algo que deve estar 

embutido na cultura das empresas, e está completamente enganado aquele que 

acredita que apenas a implantação de uma nova técnica ou ferramenta será 
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suficiente para suprir as necessidades dos consumidores na atualidade. Diante 

desta premissa recomenda-se a observação do processo de gestão de forma 

integrada e interdependente, sempre em busca do crescimento organizacional. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em conta que a maioria das empresas desenvolvem apenas o Plano 

Mestre de Produção, o conhecimento do PCP mostra a eficácia de um plano um 

tanto minucioso e que compara o programado e o realizado. Quando a empresa 

conhece e entende os benefícios deste planejamento começa a considerar os 

benefícios a curto e longo prazo e consequentemente adota juntamente com o Plano 

Mestre o Planejamento e controle de produção como requisito para o sucesso e 

alcance de seus objetivos. 

Este trabalho desenvolveu de forma sucinta uma revisão literária sobre 

Planejamento e controle de produção, discriminando sua estruturação, como deve 

ser feito o seu desenvolvimento e a importância que esta ferramenta teórica 

reproduz nas etapas de produção e eficáciano alcance dos objetivos da empresa e 

ainda um aprimoramento significativo nos processos produtivos como diminuição de 

perdas, diminuição de custos, replanejamento e melhorias na forma e tempo de 

trabalho para êxito no cumprimento dos prazos e consequentemente um lucro maior 

nos processos de produção.  

Contudo, considera-se que para que a empresa obtenha um PCP que atenda 

às suas necessidades é preciso conhecer as funcionalidades e especificações deste 

método minucioso, que fará parte da rotina do processo de produção e fornecerá 

subsídios necessários para as mudanças e melhorias na empresa tornando-a mais 

competitiva. 
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