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1. RESUMO 

Esse trabalho apresenta uma maior compreensão sobre o Planejamento e Controle 

da produção, como ferramenta que auxilia nos processos administrativos, 

direcionando a produção de pequenas empresas para atingir metas, reduzir custos, 

aumentar capacidade de produção entre outros. Para que as empresas consigam 

acompanhar as tendências do mercado, é necessário aderir a novos métodos, a fim 

de evitar problemas futuros como estoque em excesso, gargalo de produção, 

retrabalhos e atraso de entregas. Foram analisados processos produtivos que 

apresentavam dificuldades na gestão da produção e com a aplicação da metodologia 

de organização que o planejamento e controle da produção (PCP) traz, foi possível 

ver a melhora na produtividade nas empresas. A aplicação dessa gestão é feita no dia 

a dia, mantendo-se sempre o controle dos processos, o que permite garantir a 

organização dos setores e ganho na produtividade. 

2. INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, as empresas procuram cada vez mais a redução de custos, 

seja por meio do controle financeiro, do tempo ou da mão de obra. Isso acontece 

porque está cada vez mais difícil alcançar resultados positivos no final do mês. Diante 

disso, empresas buscam por ferramentas onde atuam na melhoria dos processos 

produtivos. 

Algumas empresas que foram utilizadas como base para esse trabalho 

apresentaram muita dificuldade na organização dos itens a serem produzidos, onde 

produzem de forma exagerada sem nenhuma programação, perdendo tempo com 

processos e retrabalhos que poderiam ser evitados se houvesse planejamento. Com 

base nos problemas apresentados, o estudo em questão visa implantar as possíveis 

soluções e organizações dos processos que levam ao controle correto da produção. 

O (PCP) auxilia nos principais pontos que as empresas deverão se atentar ao 

produzir um determinado produto. Planejar é conseguir analisar o que temos no 

presente e o que se quer no futuro, traçando-se metas para atingir objetivos 

(CORRÊA, 2010). Essa ferramenta trabalha basicamente com os tópicos: o que 

produzir, quando e quanto produzir, onde produzir e quem vai produzir. 

3. OBJETIVO 

 O trabalho em questão tem como objetivo principal avaliar um processo 



produtivo de empresas de pequeno porte, onde possuem menos recursos e aplicar a 

ferramenta PCP, a fim de organizar e aumentar os ganhos produtivos, apenas com 

métodos de controle e processos. 

4. METODOLOGIA 

 Para a realização desse trabalho, foram estudadas empresas de pequeno e 

porte, comparando suas documentações e experiência de profissionais que atuam 

diretamente na programação e organização da produção. Foi realizado pesquisas na 

internet, livros e materiais explicativos que as empresas utilizam como guia de 

informações. Realizamos entrevistas com gerentes, supervisores e operadores a fim 

de entender qual seu ponto de vista em relação aos processos produtivos e como 

cada um deles tratava o desperdício de tempo, processo e materiais, através de 

perguntas abertas foi descoberto os problemas diários enfrentados por cada uma 

delas e acompanhado através de pesquisas em campo. Utilizou-se ferramentas como 

Planejamento dos Recursos da Empresa (ERP), 5W2H, ISHIKAWA. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para desenvolver esse trabalho, foram estudadas empresas de pequeno porte, 

comparando-se suas documentações e a experiência dos profissionais que atuam 

diretamente na programação da produção. Foram verificados todos os tipos de 

documentações, fluxos entre outros, para entender o processo de cada empresa. 

Utilizando o método ERP (Planejamento dos recursos da empresa) foi possível aplicar 

as ferramentas necessárias para organização. Foi realizado entrevistas com gerentes 

a fim de entender qual seu ponto de vista em relação aos processos produtivos e como 

cada um deles tratava o desperdício de tempo, processo e materiais. 

Através do estudo realizado nas empresas e conteúdos bibliográficos, foi 

possível identificar as dificuldades que pequenas empresas possuem para administrar 

seu processo produtivo. Com isso, identificamos a possibilidade de aplicação das 

ferramentas de PCP que atuam em conjunto com o método ERP. Para obter uma 

gestão eficaz da administração da produção é necessário o envolvimento de todas as 

áreas de atuação, operadores, supervisores gerentes e diretores. (LAUGENI, 2005). 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Com a organização da produção foi possível reduzir a quantidade de setup 

diário de 3 para 1 por máquina, devido a organização dos pedidos de vendas, controle 

da matéria prima e data de entrega dos pedidos. Também conseguimos ganhar em 

mão de obra 3 operadores, pois após o planejamento, sobraram pessoas que foram 

destinadas a fazer outros trabalhos. Com a criação de fichas para atendimento da 

manutenção das máquinas, foi possível reduzir em 40% o tempo de máquina parada.  
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