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1. RESUMO 

O uso do planejamento e controle da produção permite que as empresas tenham 

uma visão ampla e estratégica de seus sistemas, possibilitando a integração de 

sua cadeia produtiva. O propósito desse trabalho é sugerir a implementação do 

planejamento e controle da produção dos elementos filtrantes por meio de um 

estudo de caso único e como complemento um estudo do layout e resolução de 

questões específicas de ergonomia. Com as informações coletadas e analisadas 

foi feito o estudo de tempos e movimentos dos postos de trabalho e também da 

capacidade do processo para elaboração de um programa de planejamento 

produtivo na ferramenta Excel, que está sendo desenvolvida.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Com o rápido avanço da globalização os mercados estão cada vez mais 

competitivos e buscam métodos, ferramentas e novas alternativas para gerenciar 

os seus recursos produtivos de forma eficiente e eficaz, para alcançar a 

excelência de seus sistemas de produção através do Planejamento e Controle da 

Produção que segundo Lustosa et al. (2008), são atividades essenciais para a 

sobrevivência das empresas.  

Este trabalho será desenvolvido em uma empresa de pequeno porte chamada 

Filtros XYZ (nome fantasia), localizada em São Paulo, especializada na 

fabricação de filtros industriais e elementos filtrantes sob encomenda. O estudo 

será focado em implementar o PCP no setor de elementos filtrantes, sugerir um 

layout novo para ter um fluxo organizado e solucionar problemas locais de 

ergonomia para ter maior produtividade, confiabilidade, velocidade e flexibilidade 

em seus processos, como consequência, uma maior lucratividade, melhora na 

imagem da empresa e aumento da satisfação dos clientes e dos funcionários.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é propor um estudo de viabilidade de implementação do 

planejamento e controle de produção do setor de elementos filtrantes, com a 



finalidade de obter os prazos das entregas dos pedidos de cada cliente, reduzir o 

número de atrasos e aumentar a confiança dos clientes em relação à empresa. 

 

4. METODOLOGIA 

O método de pesquisa adotada neste trabalho é o estudo de caso único, pois 

visa conhecer em profundidade o planejamento e controle da produção de filtros 

industriais da empresa Filtros XYZ. A pesquisa realizada tem natureza aplicada, 

porque tem o interesse em propor uma solução e, se possível aplicá-la na prática 

e, com propósito exploratório porque busca investigar o problema em atender a 

demanda da empresa sem atrasos ou com muita antecedência sobrecarregando 

os funcionários e a linha de produção. A abordagem se deu de modo qualitativo 

para a compreensão dos dados coletados através das técnicas de coleta como a 

entrevista semiestruturada, o questionário misto, a análise documental e a 

observação direta, com abordagem quantitativa para a análise dos relatórios de 

venda, produção, compra e estoque de matéria-prima, no estudo dos tempos dos 

postos, da capacidade e estoque do sistema e poder desenvolver com esses 

dados hipóteses, restrições, tabelas, quadros e gráficos. Quanto a limitação do 

trabalho, o estudo foi direcionado ao setor de bolsas (nome técnico: elementos 

filtrantes), pois este foi um assunto apontado pelo presidente da empresa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com os dados coletados em diversas visitas na empresa foi possível elaborar 

planos de ações para o estudo do PCP, do layout e de ergonomia do ambiente. 

Para a área de PCP foram desenvolvidos os seguintes itens: 

1. Mapeamento do processo; 

2. Tempo de operação dos postos; 

3. Tempo de entrega dos principais produtos; 

4. Capacidade produtiva da bolsa soldada e costurada; 

5. Cálculo da produção diária e mensal; 

6. Curva ABC; 

7. Fluxograma; 



Para o estudo do layout foram considerados os itens: 

1. Desenho do layout atual; 

2. Mapeamento do fluxo dos funcionários no local (Mapofluxograma); 

3. Classificação do sistema produtivo e do processo; 

4. Concepção de um novo desenho do layout; 

Para os aspectos ergonômicos e soluções pontuais foram apontados: 

1. Reciclagem do refugo de tecido; 

2. Uniforme para os funcionários; 

3. Reforma da mesa de corte; 

4. Criação de gavetas na mesa de corte; 

5. Mudança do pedal da máquina de solda; 

6. Aplicação de um painel com a produção semanal;  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Está em desenvolvimento um “programa” na ferramenta Excel que auxiliará o 

planejamento e controle de produção do setor de bolsas por meio da execução 

do plano de ação para o PCP descrito no item 5 e, para efeito de comparação e 

tomada de decisão da empresa será utilizado dois métodos de programação, 

sendo eles: média móvel e suavização exponencial simples (coeficiente a) de 

modo a prever demandas futuras de maior ou menor agressividade em sua 

variação. Quanto ao layout e aos problemas pontuais ergonômicos se for 

aprovado pelo diretor da empresa, os respectivos planos de ações (item 5) 

poderão ser efetivados, incluindo também a sugestão de implementar o 

programa de PCP desenvolvido neste trabalho.   
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