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Introdução 

Seja bem-vindo à disciplina Produção, do curso de Administração!  

Discutiremos a importância dessa disciplina para o Administrador, bem como identificaremos os diversos 

fatores que contribuem positiva e negativamente no desempenho das organizações em relação ao trabalho 

realizado. 

Ao longo da disciplina, responderemos uma série de questionamentos sobre o tema, bem como outros que 

podem vir a surgir, como, por exemplo:  

Qual a relação entre a Produção e a Administração? O que é um processo? O que é um modelo de 

transformação?  Qual a importância do arranjo físico para a realização de atividades adequadas? O que é 

produtividade e como medi-la? Quais os fatores relevantes envolvidos na produção? Como melhorar a 

produção?  

Pretendemos esclarecer e discutir todas as perguntas acima e outras mais. Acreditamos que, ao fim da 

disciplina, você, prezado (a) aluno, estará apto a respondê-las. Mas não apenas isso: ao final, você, além de 

obter o conhecimento teórico, entenderá como todos esses fatores o levarão a administrar adequadamente 

a Produção. 

Geralmente, quando se ouve falar em Produção, as pessoas pensam apenas em manufatura. Logo se imagina 

um local cheio de máquinas, muitas pessoas, insumos, produtos em fabricação, almoxarifados, caminhões, 

etc. Aliás, esse pensamento não está totalmente errado, no entanto, Produção não é só isso. Por exemplo, 

escolas, bancos, hospitais, escritórios também estão relacionados com os conceitos e técnicas que iremos 

abordar ao longo da disciplina Produção. 

Podemos dizer que produção consiste em adicionar valor aos bens ou serviços durante o processo de 

transformação para entregar aos clientes aquilo que eles esperam. Ela não é algo novo, pois acompanha o 

homem desde a antiguidade, como quando polia a pedra a fim de transformá-la em um utensílio doméstico. 

Dessa forma, vamos começar a 1º competência abordando sobre a evolução histórica da produção e 

conhecendo alguns conceitos importantes para toda a disciplina. Também abordaremos uma visão geral 



  
 
 
 
 
 

 

 

 6 

sobre sistemas de produção e entenderemos os conceitos de instrumentos e modos de produção, bem como 

a sua inter-relação.  

Na 2º competência, uma vez que já tivemos os conceitos básicos solidificados na competência anterior, 

discutiremos sobre os tipos de sistemas de produção, bem como a importância que o arranjo físico 

representa para uma adequada produção.   

Na 3º competência, detalharemos os conceitos de produtividade, eficiência e eficácia e conheceremos sobre 

as atividades de Planejamento e Controle de Produção - PCP. Entenderemos como mensurar esta 

produtividade e o conceito de indicadores. Também conheceremos sobre sistemas usados no PCP, sobre o 

MRP e a importância de usar técnicas para melhorar a produção. 

Encerramos a disciplina na 4º competência, quando falaremos sobre as boas práticas de produção. Para uma 

adequada e eficiente produção, é preciso levar em consideração uma série de fatores, como as condições de 

trabalho, garantir a qualidade do produto que chega ao cliente, a forma na qual as pessoas interagem no 

processo, a padronização das tarefas, entre outros. 

 

Bons estudos! 
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1.Competência 01 | Conhecer os instrumentos de produção  

O conceito de produção é muito maior do que uma ideia de algo fabril, de manufatura, apesar da 

sua evolução histórica estar diretamente ligada à história da indústria. Nesta primeira competência, 

vamos conhecer sobre esta evolução histórica, para entender como chegamos ao conceito atual. A 

base da nossa disciplina será sedimentada nesta competência, quando conheceremos alguns 

conceitos importantes para toda a disciplina, como os significados do modelo de transformação, de 

processo, eficiência e eficácia, entre outros. Por fim, conheceremos sobre os instrumentos de 

produção e suas características, bem como as operações de produção.  

 
 

Veja um rápido vídeo sobre a evolução da Produção, acessando o link a seguir: 
www.youtube.com/watch?v=KPWdkYNFQFA 

 
 

 
1.1 Evolução histórica 

Sempre existiram sistemas de produção: as pirâmides egípcias, a Grande Muralha da China e os 

aquedutos do Império Romano nos mostram indícios de produção dos povos da antiguidade.  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Figura 1 – Pirâmides do Egito 
Fonte: http://br.reocities.com/ 
Descrição: a foto mostra três pirâmides do Egito. Uma maior, no centro, e duas 
menores, todas cercadas pela areia do deserto. Formadas por grandes blocos de 
pedra, as primeiras foram encontradas ao noroeste de Mênfis.  
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Figura 2 – Muralha da China 
Fonte: http://br.reocities.com/ 
Descrição: parte da muralha da China, que começou a ser construída por volta de 
220 a.C. e foi concluída no século XV. Na foto, é possível perceber que a muralha é 
formada de pequenos tijolos cinza num formato tortuoso (não é em linha reta) e 
sobe as montanhas. Ela tem um grande espaço entre um muro e outro, de forma 
que as pessoas podem caminhar. Existem pequenos buracos no muro que provavel-
mente permitiam aos guardas espiarem o que acontecia do lado de fora e coloca-
rem as armas. É cercada por vegetação nativa quase até o topo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Aquedutos Romanos 
Fonte: www.infoescola.com/historia/aquedutos-romanos/ 
Descrição: aquedutos foram galerias construídas para conduzir água. Na foto, vemos 
parte de um aqueduto num lugar que se tornou uma praça, formado por colunas de 
tijolos, em formato de arcos muito altos, com pontas superiores redondas. São cerca 
de 12 colunas, que formam 11 arcos. No topo das colunas, acima dos arcos, foram 
colocados mais tijolos, de forma a deixar a construção plana e construíram arcos 
menores sobre os arcos maiores. Na foto, vemos a mesma quantidade de arcos 
maiores e menores, uns sobre os outros. Algumas pessoas passam por entre os 
arcos de baixo, que são tão grandes, que estas pessoas parecem formigas. O 
primeiro aqueduto a ser construído entre muitos deles foi o de Aqua Appia, no ano 
312 a.C. Assim como as fotos anteriores, é mais um exemplo de que a produção não 
é uma invenção moderna, já existia há muito tempo. 
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Com o passar do tempo, alguns homens começaram a ter destaque em certas tarefas, passando a 

produzi-las por encomenda. Surgiam, então, os artesãos e as primeiras formas organizadas de 

produção, pois havia prazo de entrega, preço dos bens ou serviços, etc. Vamos conhecer sobre a 

forma de produção artesanal?  

Neste tipo de produção, as etapas eram realizadas muitas vezes por uma única pessoa. Este artesão 

poderia até ter auxiliares, mas era ele quem conhecia todas as etapas para a confecção do produto, 

detinha as ferramentas e as matérias-primas necessárias para cumprir as etapas de produção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Produção artesanal 
Fonte: http://historianointerior.blogspot.com.br/2011/07/8-ano-resumo-do-capitulo-1-
do.html 
Descrição: forma organizada de produção, onde os artesãos trabalhavam com seus 
auxiliares para gerarem os produtos. Existem mesas, cadeiras, uma espécie de forno e 
ferramentas diversas, num ambiente pequeno, com duas janelas para ventilação e 
iluminação. Como se trata de um sistema de produção que teve seu auge por volta do 
ano 1700 d.C., as roupas são bem antigas, típicas do período, com aventais para todos, 
vestidos longos para as mulheres e suspensórios para os homens. Existem 10 pessoas na 
figura, entre mulheres e homens. Uma destas pessoas é um cliente, que está sendo 
atendido por uma mulher ajoelhada, que coloca um sapato no pé deste cliente. Todas as 
demais pessoas estão ocupadas. No canto esquerdo da figura, um rapaz corta o couro 
com um serrote. No exemplo acima, podemos ver a produção de sapatos, mas não era a 
única atividade realizada pelos artesãos. 

 

Podemos considerar a produção artesanal como a primeira forma de produção organizada, uma vez 

que os artesãos estabeleciam prazos de entrega, consequentemente instituindo prioridades, 

atendiam especificações estabelecidas e fixavam preços para suas encomendas. A produção 

artesanal durou bastante tempo, porém foi substituída por uma nova forma de produção. Você 

sabe o que motivou essa mudança? 
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Figura 5 – Carro artesanal da empresa Panhard e Levassor (P&L) 
Fonte: http://ciadecarros.wordpress.com/2010/09/21/o-comeco 
Descrição: a foto mostra um modelo de carro produzido pela empresa Panhard e Levas-
sor, que é um exemplo da mudança da forma de produção. A primeira venda de um 
carro desta empresa ocorreu por volta de 1890. Aparecem ainda dois idosos sentados 
neste carro, um homem e uma mulher, ambos vestidos com roupas formais e escuras, 
características da época. O carro é todo aberto, bastante alto, cujas duas rodas 
dianteiras são menores do que as duas rodas traseiras, mas as pessoas não ficam 
inclinadas para frente porque o assento nivela a altura. O carro é preto e os aros das 
quatro rodas são amarelos. Os pneus são bem mais finos que os atuais. Saímos da era 
dos artesãos para a era industrial, onde as máquinas passaram a ter grande força e os 
homens interagiam com elas. 

A produção artesanal só começou a entrar em decadência com a Revolução Industrial. Com a 

descoberta da máquina a vapor por James Watt, tem início o processo de substituição da força 

humana pela força da máquina. Os artesões foram deixando de trabalhar em suas oficinas para 

serem agrupados nas primeiras fábricas. Então, foi isto o que provocou a mudança na forma de 

produção. 

Em meados de 1770, James Watt vendeu o seu primeiro motor a vapor na Inglaterra, o que 

disparou a chamada Primeira Revolução Industrial, substituindo a produção artesanal. A partir de 

então passou a ocorrer uma crescente mecanização das tarefas anteriormente executadas de forma 

manual.  
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Figura 6 – Motor a vapor de James Watt 
Fonte: www.explicatorium.com/James-Watt.php 
Descrição: a figura mostra o modelo de um motor a vapor que foi o símbolo do 
início da Revolução Industrial, quando a forma de produção artesanal começou a 
ficar para trás. É um motor bem artesanal, formado por uma grande roda, na 
qual estão ligados aros, roldanas e outras peças que proporcionam o girar dessa 
roda para gerar o movimento. 

Avanços tecnológicos importantes proporcionaram muitas mudanças e permitiram o 

desenvolvimento de economias de escala, tornando interessante o estabelecimento de “unidades 

fabris”.  

Com isso, surgiram novos conceitos como: 

– Padronização dos produtos; 

– Padronização dos processos; 

– Treinamento e habilitação da mão de obra direta; 

– Criação e desenvolvimento dos quadros gerenciais e de supervisão;  

– Desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle da produção; 

– Desenvolvimento de técnicas de planejamento e controle financeiro; 

– Desenvolvimento de técnicas de vendas. 

Os sistemas de produção anteriores a 1700 são chamados de sistemas caseiros, uma vez que a 

produção era normalmente realizada em casa ou em cabanas, onde os artesãos orientavam 

aprendizes a executar o trabalho manual dos produtos. O sistema caseiro foi substituído com a 
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novidade da Revolução Industrial na Inglaterra. O principal elemento revolucionário foi a 

descoberta da máquina a vapor por James Watt, mencionada anteriormente.  

 
Eficácia: trata do O QUE fazer, de fazer as coisas certas na hora certa. 

Eficiência: trata de COMO fazer. Fazer certo aquilo que se propõe a fazer. Produzir sem erros 
ou produzir mais com menos recursos (dinheiro, tempo, pessoas envolvidas, etc.). 

Exemplo: João e Maria precisavam comprar quatro tipos de frutas na feira. João comprou 
quatro tipos e gastou R$ 5,00; Maria também comprou os quatro tipos e gastou R$ 4,00. 
Ambos foram eficazes, mas Maria foi mais eficiente que João (utilizou menos recursos). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 – Visão da Revolução Industrial 
Fonte:http://historianovest.blogspot.com.br/2010/07/revolucao-industrial.html 
Descrição: cidade tomada por chaminés das indústrias, situação que era quase 
inexistente até então, uma vez que a produção artesanal era o modelo que 
imperava, fazendo uso de atividades manuais. As indústrias da figura são bem 
antigas e emitem realmente muita fumaça. Em frente às indústrias, há um rio, onde 
bebem água cavalos e vacas e há um homem sobre um cavalo, cuidando dos 
animais. Não é possível ver a sua expressão, mas será que ele está surpreso com 
tanta fumaça? Com o advento da Revolução Industrial, cada vez mais máquinas 
substituíram o trabalho artesanal e isso teve grande impacto em muitos fatores, um 
deles, o ambiente físico mostrado nesta figura. 

No fim do século 19, surgiram nos Estados Unidos alguns trabalhos de Frederick Taylor, que era um 

estudioso das formas de aumentar a produtividade em processos produtivos. Sua intenção era 

claramente ligada à eficiência, para tanto, desenvolveu a chamada Administração Científica, que 

consiste basicamente em quebrar as tarefas em subtarefas elementares e trabalhar excessivamente 

para tornar cada uma delas mais eficiente. Você já ouviu falar do Fordismo? O que Frederick Taylor 

tem a ver com isso? 

O termo “Fordismo” surgiu devido a uma pessoa chamada Henry Ford, que por volta de 1910 
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começou a desenvolver os princípios da produção em massa, a partir da percepção de um potencial 

mercado consumidor de baixa renda para automóveis e de que a produção artesanal não era a 

melhor maneira de produção para este tipo de consumidor, uma vez que os custos eram elevados. 

Ford aliou os conceitos da intercambiabilidade de peças (de Whitney) à Administração Científica (de 

Taylor) e acrescentou o conceito de linhas de montagem seriadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Produção em massa do carro “modelo T” Ford 
Fonte:http://aengenhariadeproducao.blogspot.com.br/2010/05/como-nasceu-engenha 
ria-de-producao.htm 
Descrição: parte de dentro de uma indústria automotiva, com uma série de carros mais 
modernos do que o Panhard e Levassor, porém bem mais antigos do que nossos carros 
atuais. A foto mostra que esses carros eram produzidos em grande quantidade 
sequencialmente, há uns seis carros em fila, passando por uma esteira, um atrás do 
outro. Não havia variação de modelo, cor ou outros detalhes, apenas uma grande 
produção do mesmo item. Todos os carros são pretos. 

Como resultado, conseguiu fabricar produtos padronizados, com pouca variedade que, a cada 

aumento de quantidade de produção, reduzia o custo desta. Dessa forma, Ford conseguiu liderar 

uma indústria que logo se tornou a maior do mundo, por ter sido o primeiro a dominar os princípios 

da produção em massa.  

Entre as principais características trazidas pela produção em massa, podemos destacar: 

– Linhas de montagem; 

– Posto de trabalho; 
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– Estoques intermediários;  

– Monotonia do trabalho; 

– Arranjo físico ou layout; 

– Balanceamento de linha; 

– Produtos em processo; 

– Motivação;  

– Sindicatos; 

– Manutenção preventiva. 

A partir de 1927, último ano de produção do modelo T, Ford deparou-se com a demanda em queda. 

Isto ocorreu porque a empresa General Motors (GM) percebeu que o mercado apresentava uma 

nova característica: a necessidade de variedade. Desta forma, fazendo uso dos mesmos princípios 

da produção em massa, mas com um aumento na diversificação dos produtos, a GM passou a 

liderar o mercado de automóveis, oferecendo carros de cores e modelos variados com um preço 

um pouco maior do que Ford.  

A produção em massa fez uma revolução na indústria, conseguindo economias de escala (os 

produtos se tornaram acessíveis a um maior número de pessoas). No decorrer dos anos, no 

entanto, apareceram as deficiências deste modelo de produção, como a geração de grandes 

estoques, a padronização dos produtos, a alienação do trabalhador e os altos índices de 

desperdício. Então, o mundo partiu da produção em massa para o sistema Toyota de produção. 

A partir dos anos 50, surgia uma nova ideia de produção capaz de suprir as necessidades de ampla 

variedade e curta vida útil dos produtos, de qualidade assegurada, de trabalho de acordo com a 

demanda e redução dos custos. Era o sistema Toyota de produção, que começou a ser desenvolvido 

a partir de uma visita de Eiji Toyoda, filho do fundador e então diretor da Toyota, a uma fábrica da 

Ford nos Estados Unidos.  
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Toyoda voltou de lá com a certeza de que não poderia introduzir o modelo de produção americano 

(produção em massa) no Japão, devido às diferenças culturais, econômicas e geográficas e também 

por perceber alguns dos problemas daquele tipo de produção. Sendo assim, o sistema Toyota de 

produção, foi desenvolvido por Taiichi Ohno, engenheiro de produção da Toyota, pela necessidade 

de atender à demanda.  

Entre as principais características do sistema Toyota de produção, podemos citar: 

– Just in time; 

– Kanban (é uma palavra japonesa que significa literalmente registro ou placa visível);  

– Fluxo e nivelamento da produção;  

– Eliminação de desperdícios; 

– Células de produção; 

– Melhoria contínua (Kaizen); 

– Benchmarking. 

 
 

Em japonês, as palavras para JUST IN TIME significam “no momento certo”, “oportuno”.  Uma 
melhor tradução para o inglês seria o just in time, ou seja, em tempo, exatamente no 

momento estabelecido. In time, em inglês, significa “a tempo”, ou seja, “não exatamente no 
momento estabelecido, mas um pouco antes, com certa folga”. No entanto, o termo, 

conforme Shingo (1996), sugere muito mais que se concentrar apenas no tempo de entrega, 
pois isso poderia estimular a superprodução antecipada e daí resultar em esperas 

desnecessárias. Cada processo deve ser abastecido com os itens necessários, na quantidade 
necessária, no momento necessário – just-on-time, ou seja, no tempo certo, sem geração de 

estoque. (ROSSETTI et al., 2008, p. 1) 

 

O sistema Toyota de produção foi o modelo de produção que originou a chamada produção enxuta. 

A produção enxuta pode ser considerada uma espécie de “ocidentalização” do sistema Toyota de 

produção, na medida em que trouxe seus princípios e ferramentas para a realidade das empresas 

ocidentais, a fim de transformar empresas baseadas na produção em massa em empresas 
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“enxutas”, para sobreviver em tempos de variedade e restrição.  

 
Produtividade = __ Saídas___ 

                              Entradas 
É a relação entre os recursos utilizados e o resultado final. 

 

Ao longo desse processo de modernização da produção cresceu em importância a figura do cliente, 

em nome do qual tudo precisa ser feito. As empresas passaram a perceber que deveriam conquistar 

os seus clientes, oferecendo os produtos e serviços que estes desejavam, não simplesmente 

enviando produtos ao mercado. Podemos dizer que a busca da satisfação do consumidor é o que 

tem levado as organizações a se atualizarem com novas técnicas de produção, cada vez mais 

eficazes, eficientes e de alta produtividade.  

Assim, estamos caminhando para a produção customizada que, diante de certos aspectos, parece 

um retorno à produção artesanal, sem a figura do artesão, mas aliada às modernas técnicas e 

tecnologias da produção em massa e da produção enxuta. 

1.2 Conceitos iniciais 

Para entendermos melhor a nossa disciplina, é importante conhecermos o próprio conceito de 

produção, bem como memorizarmos os conceitos de modelo de transformação e processos. Você 

sabe o que significa um modelo de transformação? 

Por transformação, podemos entender como algo que se faz o uso de recursos para mudar o estado 

inicial de algo, transformando-o em algo desejado pelos consumidores. 

Independente de se produzir um bem ou um serviço, isso é feito por meio de um processo de 

transformação. Por transformação entende-se o uso de recursos para mudar o estado ou condição 

de algo para produzir os produtos/serviços (outputs). Assim sendo, qualquer atividade de produção 

pode ser vista conforme o modelo input (entrada) – transformação – output (saída) (Slack et. Al., 

2008). 
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Figura 9 – Modelo de Transformação 
Fonte: SLACK, N. et al. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2009. 
Descrição: adaptação feita pela autora deste caderno, com base no livro Administração da Produção. Ela 
apresenta a relação entre as entradas (input), que ao serem inseridas no ambiente são transformadas e 
geram as saídas (output) para serem entregues aos clientes. Estas saídas podem ser produtos ou 
serviços. A figura mostra dois quadrados do lado esquerdo: no primeiro quadrado, na parte superior, 
estão as entradas, com a descrição dos recursos transformadores, como materiais e informações. 
Abaixo deste quadrado, temos outro quadrado, que também descreve as entradas, mas os recursos de 
transformação, como instalações, máquinas e pessoas. Entre os dois quadrados há uma seta com o 
nome INPUT (que significa entrada, em Inglês) e aponta para o centro da figura, onde está o ambiente. 
No ambiente, temos um quadrado representando o processo de transformação. No lado direito deste 
quadrado do processo de transformação há uma segunda seta, desta vez apontando para o lado direito. 
Dentro dela está escrito o nome OUTPUT (que significa saída, em Inglês). Ela aponta para um último 
quadrado, onde estão escritos os nomes bens ou serviços, que são as saídas do processo de 
transformação. 

Detalhando ainda mais o conceito de modelo de transformação ou processo de transformação, 

deparamo-nos com o próprio conceito de processo. 
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Figura 10 – Detalhamento de processo no Modelo de Transformação 
Fonte: SLACK, N. et al. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2009. 
Descrição: adaptação feita pela autora deste caderno, com base no livro Administração da Produção. Há 
um círculo cor de laranja em uma parte da figura. Dentro do círculo está o ambiente e, 
consequentemente, o processo de transformação. A ideia é chamar atenção para o processo de 
transformação, aquele que muda o estado das entradas (input) para gerar as saídas (output). 

 
 

ATENÇÃO!  
A inter-relação entre os setores e funções é muito importante para aquelas organizações que 
desejam assegurar que programações sejam cumpridas, padrões sejam obedecidos e recursos 
sejam usados de maneira eficaz, de forma que as necessidades dos clientes sejam atendidas. 

 

Processo é o conjunto de meios e atividades inter-relacionados que transformam recursos 

(entradas) em produtos/serviços (saídas). Já conhecemos os conceitos de modelo de transformação 

e processo, mas o que isso tudo tem a ver com produção?  

Produção consiste em adicionar valor aos bens ou serviços durante o processo de transformação. A 

função produção é o centro dos sistemas produtivos, sendo responsável por gerar os bens ou 

serviços comercializados pelas empresas. Dessa forma, seguindo a visão das empresas orientadas 

por processos, a interação entre todos os setores é extremamente importante para que a empresa 

atinja bons resultados. Quando cada setor entende o seu papel e a reação que as suas atividades 

causam aos demais setores, fica mais fácil que todos definam as suas metas de acordo com o 

objetivo final da empresa: satisfazer o cliente para alcançar lucro. 
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Nos sistemas de produção de manufatura, as entradas e as saídas são tangíveis e a transformação é 

física, e o cliente ou consumidor final normalmente não participa do processo de transformação em 

si, pois recebe o produto depois de pronto. Como exemplo, podemos mencionar este computador 

no qual você está vendo as aulas.  

Já nos sistemas de operações de serviços, as entradas e saídas podem ser intangíveis e as 

transformações podem ser não físicas. O cliente ou consumidor faz parte do processo de 

transformação, uma vez que os serviços só ocorrem quando o cliente o solicita. Como exemplo, 

podemos mencionar o atendimento de um Call Center.  

Agora que você já conheceu o conceito de produção, que tal mergulhar um pouco mais naquilo que 

compõe esse conceito?  

1.3 Detalhes sobre o processo de produção 

O processo de produção é composto por três elementos: trabalho, matéria-prima e instrumentos 

de produção. Vamos analisar mais detidamente: 

1.3. A – Trabalho 

É a atividade realizada pela pessoa que, utilizando os instrumentos de produção, transforma a 

matéria-prima num bem. De acordo com a execução, o trabalho pode ser classificado como:  

• Trabalho qualificado: para ser realizado precisa de certo grau de aprendizagem, como o 

trabalho de um técnico mecânico, por exemplo.  

• Trabalho não qualificado: pode ser feito praticamente sem aprendizagem. Como exemplo, 

temos o trabalho de servente de pedreiro.  

1.3.B – Matéria-prima 

Os objetos que, no processo de produção, são transformados para constituírem o bem final são 

chamados de matéria-prima. Ex: as matérias primas de uma costureira são o tecido, a linha, os 

botões, os colchetes, etc. Todos estes elementos passam a constituir a roupa, de uma maneira ou 
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de outra; se faltar um destes produtos, a costureira não poderá confeccionar o vestido.  

 
Antes de serem matérias-primas, esses elementos encontram-se na natureza em forma de 

recursos naturais. Recursos naturais são os elementos da natureza acessíveis e que podem ser 
incorporados à atividade econômica do homem. 

 

 
 

1.3.C – Instrumentos de produção 

Todas as coisas que, direta ou indiretamente, possibilitam transformar a matéria-prima num bem 

final são chamadas instrumentos de produção. 

 Ex: no caso da costureira, os instrumentos de produção são a tesoura, a agulha e a máquina de 

costura.  

Agora, conhecendo os três elementos que compõem o processo de produção, você acha que 

podemos produzir algo sem algum deles? 

 
 
 

 
Figura 11 – Relação entre trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção. 
Fonte: www.ebah.com.br/content/ABAAAAMrwAF/processoproducao 
Fonte: inter-relação entre os três elementos que formam o processo de produção. 
Num formato triangular, em cada ponta do triângulo está escrito um elemento: no 
topo, o elemento trabalho; na ponta direita, o elemento instrumentos de produção 
e, na ponta esquerda, está escrito o elemento matéria-prima. Cada ponta do 
triângulo tem uma seta, que dá a ideia de que os três elementos interagem uns 
com os outros para que a produção possa acontecer. 

Como você deve ter percebido, sem matéria-prima e sem instrumentos de produção não se pode 

produzir nada. Eles são os meios materiais para realizar qualquer tipo de trabalho. Por isso, são 

chamados meios de produção. Segundo a teoria de Karl Marx, meios de produção são conjuntos 

formados por meios de trabalho e objetos de trabalho – ou tudo aquilo que está no meio da relação 

entre o trabalho humano e a natureza, no processo de transformação da própria natureza. 

 Competência 01 



  
 
 
 
 
 

 

 

 21 

Os meios de produção incluem os instrumentos de produção: edifícios de instalação (fábricas, 

armazéns, silos, etc.), infraestrutura (abastecimento de água, fornecimento de energia, transportes, 

telecomunicações, etc.), máquinas, ferramentas, etc.  

Os objetos de trabalho são os elementos sobre os quais o trabalho humano é aplicado, são recursos 

naturais, tais como terra ou matérias-primas. 

Segundo a teoria marxista, a força de trabalho humana e os meios de produção constituem as 

forças produtivas, as quais, juntamente com as relações de produção (sociais e técnicas), 

constituem o modo de produção – escravagista, capitalista, etc.  

 

 
FORÇAS PRODUTIVAS =MEIOS DE PRODUÇÃO + HOMENS (RELAÇÕES DE PRODUÇÃO) 

 
 

Cada modo de produção corresponde a uma estrutura social – ou seja, um modo de organização da 

sociedade – e um determinado padrão de relações entre os membros da sociedade. Ao modo de 

produção capitalista, por exemplo, corresponde uma estrutura de classes, na qual a propriedade 

dos meios de produção determina a posição da burguesia como classe dominante. Então, vamos 

conhecer um pouco mais sobre os modos de produção? 

1.3.D – Modos de produção  

O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza 

e os distribui. O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e pelas 

relações de produção existentes nessa sociedade.  

 
 

MODO DE PRODUÇÃO = FORÇAS PRODUTIVAS + RELAÇÕES DE PRODUÇÃO 
 
 

 

Portanto, o conceito de modo de produção resume claramente o fato de que as relações de 

produção são o centro organizador de todos os aspectos da sociedade. Veja agora os tipos de modo 
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de produção:  

• Modo de produção primitiva:  

O modo de produção primitiva designa uma formação econômica e social que abrange um período 

muito longo, desde o aparecimento da sociedade humana. A comunidade primitiva existiu durante 

centenas de milhares de anos, enquanto o período compreendido pelo escravismo, pelo feudalismo 

e pelo capitalismo mal ultrapassa cinco milênios.  

Na comunidade primitiva os homens trabalhavam em conjunto. Os meios de produção e os frutos 

do trabalho eram propriedade coletiva, ou seja, de todos. Não existia ainda a ideia da propriedade 

privada dos meios de produção, nem havia a oposição proprietários x não proprietários.  

As relações de produção eram permeadas por relações de amizade e ajuda entre todos; elas eram 

baseadas na propriedade coletiva dos meios de produção, a terra em primeiro lugar.  

Também não existia o Estado. Este só passou a existir quando alguns homens começaram a dominar 

outros. O Estado surgiu como instrumento de organização social e de dominação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12 – Modo de produção primitivo 
Fonte: http://marcelgois.blogspot.com.br/2008/04/modo-de-produto-
primitivo.html 
Descrição: exemplo de modo de produção primitiva, onde cerca de cinco 
homens trabalhavam juntos para gerar produtos que seriam consumidos pela 
comunidade, sem donos ou senhores. Os homens estão vestidos como 
egípcios antigos, com saias brancas acima de joelho, como se fossem as 
nossas cangas de praia, e lenços brancos protegendo a cabeça. Três deles 
seguram conchas artesanais e derramam grãos no chão, formando uma 
pequena pilha de grãos, de onde outros dois homens vestidos da mesma 
forma fazem algum tipo de trabalho neste material. 
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• Modo de produção escravista/escravagista:  

Na sociedade escravista, os meios de produção (terras e instrumentos de produção) e os escravos 

eram propriedade de um senhor. O escravo era considerado um instrumento, um objeto, assim 

como um animal ou uma ferramenta. Assim, no modo de produção escravista, as relações de 

produção eram relações de domínio e de sujeição: senhores x escravos. Um pequeno número de 

senhores explorava um grande número de escravos, que não tinham nenhum direito.  

Os senhores eram proprietários da força de trabalho (os escravos), dos meios de produção (terras, 

gado, minas, instrumentos de produção) e do produto de trabalho.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 13 – Modo de produção escravista 
Fonte: http://novahistorianet.blogspot.com.br/2009/01/colonizao-do-brasil.html 
Descrição: exemplo do modo de produção escravista, onde as pessoas trabalhavam 
para um senhor. Sendo escrava, uma pessoa não podia usufruir do fruto do seu 
trabalho, nem tinha liberdade para produzir algo que não fosse para o seu senhor. Há 
muitas pessoas trabalhando na figura, aparentemente todos homens. Dois homens se 
ajudam para juntar e carregar cana-de-açúcar no lado esquerdo da foto. Próximos 
deles, percebemos outros dois carregando um jarro pesado, preso a um pedaço de 
madeira que eles apoiam nos ombros. Do outro lado, há uma espécie de roldana e 
muitos homens fazem força para que se mova. Quase no centro, há um caldeirão e um 
homem que enche dois jarros com o líquido deste caldeirão, provavelmente para os 
homens descritos há pouco voltarem e carregarem mais.  
 

 
• Modo de produção asiático:  
 

O modo de produção asiático predominou no Egito, na China, na Índia e também na África do 

século passado.  
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Tomando como exemplo o Egito, no tempo dos faraós, vamos notar que a parte produtiva da 

sociedade era composta pelos escravos, que eram forçados, e pelos camponeses, que também 

eram forçados a entregar ao Estado o que produziam.  

Fatores que determinaram o fim do modo de produção asiático:  

• A propriedade de terra pelos nobres;  

• O alto custo de manutenção dos setores improdutivos;  

• A rebelião dos escravos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Modo de produção asiático 
Fonte: http://wotsir.blogspot.com.br/p/modo-de-producao-primitivo-o-de.html 
Descrição: exemplo do modo de produção asiático, onde existiam escravos ou 
pessoas mais humildes, que podemos chamar de camponeses. A figura mostra 
algumas moradias usadas naquela época, altas e quadradas, com algumas janelas 
na parte superior. As construções estão cercadas por palmeiras e grama. À frente 
dela, há uma plantação cor de areia, provavelmente trigo, e muitas pessoas 
trabalhando. Dois homens estão entre bois, fazendo com que os animais usem a 
força para puxar materiais. Outros homens colhem trigo ou enchem os cestos. À 
frente deles, está um filete de rio e foi aberta uma vala para permitir que sua água 
irrigasse a plantação. Mais próximo da margem do rio, existe um homem 
enchendo um balde d’água num poço, outro remando dentro de uma canoa e 
algumas mulheres e crianças lavando roupa ou coletando água.  Os escravos não 
tinham direito ao que produziam e, mesmo os camponeses, que eram pessoas 
livres, precisavam dar muito do que produziam ao Estado. Nesse modo, o Estado, 
de certa forma, vivia daquilo que era produzido pelos escravos ou dos pagamentos 
feitos pelos camponeses. 
 

• Modo de produção feudal:  

A sociedade feudal era constituída pelos senhores X servos. Os servos não eram escravos de seus 

senhores, apenas os serviam em troca de casa e comida. Trabalhavam um pouco para o seu senhor 
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e outro pouco para eles mesmos.  

Num determinado momento, as relações feudais começaram a dificultar o desenvolvimento das 

forças produtivas. Como a exploração sobre os servos no campo aumentava, o rendimento da 

agricultura era cada vez mais baixo. Na cidade, o crescimento da produtividade dos artesãos era 

freado pelos regulamentos existentes e o próprio crescimento das cidades era impedido pela ordem 

feudal. Já começavam a aparecer relações capitalistas de produção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15 – Modo de produção feudal 
Fonte: www.ebah.com.br/content/ABAAAAMrwAF/processo-producao 
Descrição: exemplo do modo de produção feudal, onde os servos serviam aos seus 
senhores, porém não era uma relação de escravidão. Há uma arca grande, bem 
decorada, coberta por uma bonita toalha, sobre a qual duas mulheres preparam 
alimentos para serem servidos. Os servos ainda precisavam entregar boa parte do 
que produziam aos senhores, muitas vezes para ter onde morar, mas também 
podiam ficar com uma parte do que produziam para eles. 

 

• Modo de produção capitalista:  

O que caracteriza o modo de produção capitalista são as relações assalariadas de produção 

(trabalho assalariado). As relações de produção capitalistas baseiam-se na propriedade privada dos 

meios de produção pela burguesia, que substituiu a propriedade feudal, e no trabalho assalariado, 

que substituiu o trabalho servil do feudalismo. O capitalismo é movido por lucros, portanto temos 

duas classes sociais: a burguesia e os trabalhadores assalariados.  

O capitalismo compreende quatro etapas:  

Pré-capitalismo: o modo de produção feudal ainda predomina, mas já se desenvolvem relações 
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capitalistas.  

Capitalismo comercial: a maior parte dos lucros concentra-se nas mãos dos comerciantes, que 

constituem a camada hegemônica da sociedade; o trabalho assalariado torna-se mais comum.  

Capitalismo industrial: com a revolução industrial, o capital passa a ser investido basicamente nas 

indústrias, que se tornam a atividade econômica mais importante; o trabalho assalariado firma-se 

definitivamente. 

 Capitalismo financeiro: os bancos e outras instituições financeiras passam a controlar as demais 

atividades econômicas, através de financiamentos à agricultura, à indústria, à pecuária e ao 

comércio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Modo de produção capitalista 
Fonte: www.ebah.com.br/content/ABAAAAMrwAF/processo-producao 
Descrição: duas pessoas ao redor de uma mesa de madeira que é comprida, 
porém estreita. Existe comida e bebida sobre a mesa e a mulher serve ao 
homem, que está sentado em um banco. A figura traz um exemplo do modo 
capitalista de produção, quando passou fortemente a haver dois papéis: a 
burguesia e os trabalhadores. Ora, mas você pode estar se perguntando “já 
não era assim antes?”. A diferença no modo capitalista é que estes 
trabalhadores passaram a ser assalariados. Eles não mais produziam para 
entregar aos seus senhores, mas eles produziam por um salário. 
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• Modo de produção socialista:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17 – Modo de produção socialista 
Fonte: Blog Crise Social (2013) 
Descrição: rua de paralelepípedos e alguns trilhos de trem. Sobre eles, quatro 
homens carregam sobre cabeça quatro sacos bem pesados cada, cheios de grãos. 
Algumas pessoas passam ao lado ou atrás deles. A foto apresenta um exemplo de 
modo de produção socialista, onde as pessoas produziam os bens para a 
coletividade. A ideia é que a população tenha satisfeita as necessidades de 
alimentação, educação, saúde, entre outras e, para isso, a as pessoas entregam o 
que produzem para que isso seja compartilhado entre todos ou para que o Estado 
possa administrar o que foi entregue em prol da sociedade. 

A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção, isto é, os meios de 

produção são públicos ou coletivos, não existindo empresas privadas. A finalidade da sociedade 

socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população: emprego, 

habitação, educação, saúde. Nela não há separação entre proprietário do capital (patrão) e 

proprietários da força do trabalho (empregados). Isto não quer dizer que não haja diferenças sociais 

entre as pessoas, bem como salários desiguais em função de o trabalho ser manual ou intelectual.  

Por aqui, concluímos a primeira competência. A seguir, você estudará a segunda competência, 

quando conhecerá os tipos de sistema de produção e também sobre o local físico onde tudo 

acontece: o layout. 
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2.Competência 02 | Desenvolver o conhecimento de técnicas de 
localização, layout e arranjos físicos de produção 

Na primeira competência, conhecemos o conceito de produtividade, você se lembra? Sendo assim, 

podemos concluir que quanto mais produtiva uma empresa conseguir ser, melhor para ela. Nessa 

competência, iremos conhecer o significado de sistema de produção e porque o arranjo físico é 

relevante para que esse sistema seja eficiente e eficaz. 

A escolha de um arranjo físico adequado para o tipo de produção e para os recursos envolvidos é 

muito importante para alcançar uma boa produtividade. O contrário também é verdadeiro: caso a 

empresa cometa um erro na escolha do arranjo físico, pode trazer para si prejuízo, devido a fluxos 

longos, complicados e que só encarecem a produção. 

Nessa segunda competência iremos aprender que o layout interfere diretamente na produtividade 

da empresa. Uma das principais vantagens de um arranjo físico bem feito é permitir o melhor 

desempenho dos funcionários e dos equipamentos, fazendo com que o trabalho flua de forma mais 

fácil. 

2.1 Sistemas de produção 

Um sistema de produção é um conjunto de partes ou subsistemas interligados, cujo objetivo é 

transformar entradas (inputs) em saídas (outputs) na forma de bens e/ou serviços, através de um 

processo pré-definido.  

Cada empresa adota um sistema de produção para realizar suas operações e produzir seus 

produtos/serviços da melhor maneira possível, garantindo com isso sua eficiência e eficácia 

(CHIAVENATO, 1991, pg.13). Segundo Chiavenato (1991), “sistema de produção é a maneira pelo 

qual a empresa organiza seus órgãos e realiza suas operações de produção, adotando uma 

interdependência lógica entre todas as etapas do processo produtivo, desde o momento em que os 

materiais saem do almoxarifado até chegarem ao depósito como produtos acabados”.  
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Devemos sempre ter em mente que a interdependência entre os setores é muito grande e 

extremamente importante: qualquer alteração em um deles provoca influência sobre os demais. 

Todos os setores devem trabalhar de maneira coordenada, balanceada e ajustada entre eles.  

2.2 Tipos de sistema de produção 

A classificação dos sistemas de produção é geralmente baseada no fluxo do produto e é de grande 

importância ao permitir a classificação de uma grande variedade de técnicas de planejamento e 

gestão da produção. São vários os tipos de sistemas de produção, mas seguem abaixo as 

classificações mais comuns: 

a) Sistemas de produção contínua ou fluxo em linha:  

Consiste em um sistema de produção onde o equipamento produtivo é organizado em uma 

sequência, conforme os passos envolvidos na fabricação de um produto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18 – Sistema de produção contínua/em linha 
Fonte: http://pt.slideshare.net/manoeloliver1/traado-do-sistema-de-produo 
Descrição: desenho gráfico de um sistema contínuo, onde as máquinas se colocam uma após a 
outra, de forma sequencial, possibilitando o fluxo do sistema de produção. Há uma seta na figura 
e na ponta esquerda que representa a entrada, o nome da máquina 01, em seguida máquinas 02, 
03 e 04, todas elas divididas por um traço. Na ponta da seta, está a palavra “saída”. 

 

- Apresentam uma sequência linear para fazer o produto ou o serviço; 

- Produtos padronizados que fluem entre os postos de trabalho numa sequência prevista;  

- Deve haver balanceamento das etapas para que as mais lentas não retardem a velocidade do 
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processo.  

 

→ Este gpo de sistema pode ser dividido em dois gpos: 
 

 
a.1) Produção em massa (exemplos: indústria automobilística, têxtil, etc.);  
 
- Fabricação em larga escala de poucos produtos com grau de diferenciação relativamente pequeno; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19 – Indústria de produção em massa - têxtil 
Fonte: www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/Documentos/Biblioteca 
/PDFs/FIEMG/MeioAmbiente/2014/CartilhasPublica%C3%A7%C3%B5es/FI-0054-14-
CARTILHA-PRODUCAO-MAIS-LIMPA-INTRANET.pdf 
Descrição: parte do processo produtivo de uma indústria têxtil, que se enquadra no 
sistema de produção em massa, produzindo em larga escala, ou seja, grande quantidade. 
A produção em massa é um dos tipos do sistema de produção contínuo. Existe um 
corredor, onde estão duas pessoas observando a máquina, e tanto do lado esquerdo 
quanto do direito estão dispostas as partes da máquina por onde passam os fios que 
compõem os tecidos. É um galpão bem iluminado, com muitas lâmpadas fluorescentes. 

 
a.2) Produção contínua (exemplos: indústrias químicas, celulose, aço, etc.)  

 
Características: 

 

- Alta eficiência e inflexibilidade; 

- Grandes volumes de produção; 

- Padronização dos produtos; 
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Figura 20 – Produção contínua: indústria de celulose 
Fonte: www.portaldoreflorestamento.com.br/eucalipto-%E2%80%93-fonte-de-
materia-prima-para-o-papel-e-celulose.html 
Descrição: área de produção de papel onde estão organizadas bobinas de papéis muito 
grandes. O espaço para demarcar onde as bobinas devem ficar está pintado em linhas 
amarelas no chão e, no centro de cada espaço, há um pequeno suporte que apoia cada 
bobina deitada. Há um homem fazendo um trabalho em frente a uma das bobinas, o 
que nos dá a dimensão do tamanho de cada bobina, já que é quase da altura deste 
homem. Vimos que o sistema de produção contínuo se divide em produção em massa 
e produção contínua. A foto mostra um exemplo de produção contínua, que é uma 
fábrica de celulose, caracterizada por volumes grandes de produção e pouca 
flexibilidade no processo.  
 

 
Fatores a serem analisados quando da adoção de Sistema de Fluxo em Linha: 
 

- A competição forçará o uso da produção contínua por causa da eficiência; 

- Risco de obsolescência do produto; 

- Risco de mudança tecnológica no processo de produção (tempo de amortização). 

 

b) Sistemas de produção Intermitente (por lotes ou por encomenda): 
 

Quando dizemos que algo é intermitente, isso significa que sofre interrupções em seu ciclo. Sendo 

assim, as situações intermitentes de produção são aquelas nas quais as instalações devem ser 

suficientemente flexíveis para manejar uma vasta variedade de produtos e tamanhos, ou onde a 

natureza básica da atividade impõe mudanças importantes dos insumos. A empresa deve ter 

capacidade de produzir itens diferentes e em quantidades que podem variar. Esse tipo de sistema 

pode ser em lotes ou por encomenda. 
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b.1) Em lotes  

É caracterizado por produzir uma quantidade limitada de um tipo de produto de cada vez. Cada lote 

é previamente dimensionado para assim poder atender a um determinado volume de vendas 

previsto para certo período de tempo. Desse modo, os lotes de produção são produzidos um após o 

outro. Neste tipo de produção o plano de produção é feito antecipadamente, podendo, assim, a 

empresa melhor aproveitar seus recursos com maior grau de liberdade, ao contrário do que ocorre 

no sistema de produção sob encomenda, no qual o plano de produção é feito após o recebimento 

do pedido ou encomenda.  

 Você sabia que este tipo de produção em lotes é utilizado por uma infinidade de indústrias, tais 

como têxteis, de cerâmica, de eletrodomésticos, de materiais elétricos, materiais químicos, etc.?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 – Produção em lotes – indústria de eletrodomésticos 
Fonte: www.odiariodaregiao.com/caixa-financiara-linha-branca-e-movel-a-cliente-d 
o - minha-casa-minha-vida 
Descrição: o sistema de produção intermitente se divide em “por lotes” ou “por 
encomendas”. A foto mostra a linha de produção de uma indústria de máquinas de 
lavar, que estão dispostas uma ao lado da outra, seguindo provavelmente para a 
outra etapa do processo em que serão encaixotadas. Há algumas caixas menores e 
fechadas em frente às máquinas. Numa parte superior, como um mezanino, 
existem várias máquinas acomodadas. Sabemos que eletrodomésticos se 
enquadram no sistema de produção intermitente do tipo “por lote”, não é? É 
programada a produção de um lote, em seguida outro lote, depois outro lote e, 
assim, sucessivamente. Entre muitos fatores, o lote é bastante importante para 
uma empresa localizar para onde enviou certos produtos, bem como tudo o que foi 
usado na confecção. 
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b.1) Por encomenda 

Este tipo de fabricação contratada ou feita sob encomenda é produzido especialmente a pedido de 

um freguês, tais como turbinas, ferramentas, maquinaria especial, navios, etc. Os pedidos são em 

geral de natureza não repetitiva e as quantidades podem variar de uma a centenas de unidades. 

Neste tipo de produção, cada pedido usualmente gera uma grande variedade de operações, e o 

andamento em geral não segue nenhum plano padronizado ou rotineiro. É a encomenda ou o 

pedido efetuado que vai definir como a produção deverá ser planejada e controlada, sendo esta 

etapa do planejamento e controle de produção muito complexa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22 – Produção por encomenda – construção de navio 
Fonte: http://diariodopresal.wordpress.com/2010/05/07/ petrobras-recebe-o-primeiro-
navio-suezmax-construido-no-brasil-em-mais-de-uma-decada 
Descrição: área de construção de um navio, onde há um deles sendo construído no 
centro da foto e, ao redor dele, existe uma grande estrutura de ferro na cor laranja, 
usada para levantar ou retirar grandes blocos de peças. O espaço é tão grande que a 
foto foi tirada do alto, mas é possível ver veículos, pessoas e máquinas ao redor do navio 
em construção. Este produto se enquadra no sistema de produção intermitente do tipo 
“por encomenda”. O sistema de produção intermitente se divide em “por lotes” ou “por 
encomendas”. Imaginem se uma empresa decidisse produzir vários navios sem nenhuma 
encomenda prévia e estocasse os mesmos em algum lugar. Não seria um prejuízo para 
ela? Afinal, além de ser um produto muito caro, nem todo mundo deseja comprar, não 
é? E, ainda, onde esta empresa iria arranjar todo o espaço necessário para estocar os 
seus navios à espera dos compradores, como faz uma empresa que produz por lotes? É 
por isso que este tipo de produto trabalha com produção sob encomenda, onde a 
empresa começa a produzir mediante uma demanda, uma encomenda de algum cliente. 

Como podemos observar no que foi descrito acima, o tipo de bem que vai ser produzido é o que 

normalmente determina o sistema de produção a ser adotado pela empresa. Em muitos casos, dada 

à diversidade de produtos que uma empresa fabrica ou produz, estas empresas apresentam 

misturas desses sistemas de produção. Se o produto é de grande porte e depende da encomenda 
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do cliente, então o sistema adotado será a produção sob encomenda. Se, por outro lado, há uma 

grande variedade de produtos que entram e saem da produção, e que a empresa vende após 

estocar, então o sistema adotado será a produção em lotes. Já se há um ou mais produtos que 

permanecem em produção por um longo tempo e que a empresa os vende após estocá-los, 

certamente o sistema adotado será de produção contínua.  

c) Sistemas de produção de grandes projetos sem repetição: 

Produto único, não há rigorosamente um fluxo do produto, existe uma sequência predeterminada 

de atividades que deve ser seguida, com pouca ou nenhuma repetição. 

- Cada projeto é um produto único; 

- Não há um fluxo do produto; 

- Produção em baixos volumes e grande variedade; 

- Processo de longa duração, com início e fim bem definidos;  

- Tarefas com pouca ou nenhuma repetição; 

- Intervalos de tempos diferentes. 

Em alguns casos, a mesma empresa pode usar mais de um tipo de sistema, dependendo de sua 

demanda ou das características dos seus produtos. Decidir os tipos de sistemas ou operações a 

utilizar afeta diretamente as definições sobre o layout da produção. Veremos no próximo tópico um 

pouco mais sobre este assunto. 

2.3 Arranjo físico (layout)   

Antes de tudo, é importante que você saiba: a palavra inglesa layout significa, em Português, 

desenho, esquema, exposição. Muitas vezes, já podemos encontrar a grafia em Português “leiaute”, 

que trouxe para o nosso idioma a sonoridade da palavra inglesa. Mas o layout não se restringe 

apenas a um desenho ou maquete, pois o mais importante é o desenho no plano físico. 
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De acordo com Slack et al (2009, p. 182-183):  “o arranjo físico de uma operação ou processo é 

como seus recursos transformadores são posicionados uns em relação aos outros e como as várias 

tarefas da operação serão alocadas a esses recursos transformadores”.  

Arranjo físico, então, pode ser considerado como a manifestação física de um tipo de processo, 

daquele desenho que falamos acima. Sendo assim, para simplificar, vamos usar o termo “arranjo 

físico” como o mesmo significado de layout, tudo certo? Planejar o layout da instalação significa 

planejar a localização desde as máquinas, até os banheiros e, ainda, os fluxos de materiais e pessoas 

que circulam na empresa. 

Você sabia que arranjo físico não é somente uma disposição racional das máquinas ou móveis? 

Também é o estudo das condições humanas de trabalho (iluminação, ventilação, etc.), de 

corredores eficientes, de como evitar controles desnecessários, armários e bancadas, etc. O 

planejamento de um arranjo físico é recomendável a qualquer empresa, grande ou pequena. Com 

um bom arranjo físico é possível obter resultados surpreendentes na redução de custos de 

operação e no aumento da produtividade e eficiência. Lembra-se do significado dessas duas 

palavras que vimos na primeira competência? Na implantação de uma nova empresa esse 

planejamento é muito importante.  

O arranjo físico preocupa-se com a localização física dos recursos de transformação. De maneira 

simples, definir o arranjo físico é decidir onde colocar todas as instalações, máquina, equipamentos 

e pessoas. É uma das características mais evidentes de uma operação produtiva porque é aquilo 

que a maioria de nós percebe quando entra em alguma empresa. Também determina a maneira 

segundo a qual os recursos fluem através da operação.  

Na figura a seguir você poderá perceber que o arranjo físico pode ser aplicado a qualquer tipo de 

negócio, em qualquer tipo de empresa. 
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Figura 23 – Layout de um ambiente não fabril 
Fonte: www.jlcarneiro.com/arranjo-fisico-layout 
Descrição: desenho físico de certo espaço e de alguns elementos que estão nele, como 
móveis, máquinas e até a posição das pessoas, entre outros. Podemos ver o desenho 
de um ambiente não fabril, onde dentro de um quadrado que representa este 
ambiente estão desenhados 5 espaços. Em cada um dos espaços, podemos ver a 
disposição dos móveis e o local das portas. Por exemplo, num deles há uma cama 
desenhada, com criado-mudo, TV, mesa com cadeiras e armário. Por meio deste 
desenho, é possível organizar depois fisicamente tudo o que está desenhado no plano 
real. 
 

O planejamento do arranjo físico envolve decisões sobre a disposição das unidades produtivas em 

uma organização. Você sabia que uma unidade produtiva não é apenas um conjunto de máquinas, 

mas pode ser qualquer coisa que utilize espaço: uma pessoa ou uma equipe, um balcão, uma 

máquina, uma estação de trabalho, um departamento, uma escada, um depósito e assim por 

diante? O objetivo do planejamento do arranjo físico é permitir que os funcionários e os 

equipamentos funcionem com mais eficácia. 
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Figura 24 – Layout de uma fábrica 
Fonte: www.weiku.net/weiku-brasil/site/port/tecnico/maquinario.htm 
Descrição: esta figura está sendo apresentada para que o aluno conheça mais um modelo 
de layout, dessa vez de uma fábrica, onde está desenhado dentro de um grande quadrado 
um ambiente fabril que mostra onde é a entrada de materiais, onde ficam as máquinas, 
móveis e demais itens necessários para ocorrer a produção, até a demarcação de onde é a 
saída dos produtos acabados. Isso ajuda a empresa a avaliar, ainda no papel, se o fluxo é o 
melhor, se oferece algum obstáculo ou impedimento que atrapalhe a produtividade antes 
de colocar tal desenho em prática. Esse desenho dá a ela uma chance de alterar algo que 
seja preciso antes de torná-lo real, o que ajuda a economizar tempo e dinheiro.  
 

As escolhas de um arranjo físico podem ajudar consideravelmente a comunicação dos planos de 

produto e das prioridades competitivas de uma organização. Se um varejista planeja elevar a 

qualidade de suas mercadorias, o arranjo físico da loja deve transmitir mais exclusividade e luxo.  

O arranjo físico possui muitas implicações práticas e estratégicas. Alterar um arranjo físico pode 

afetar uma organização e o modo como ela atinge suas prioridades competitivas ao: 

• Facilitar o fluxo de materiais e informações; 

• Aumentar a utilização eficiente de mão de obra e equipamentos; 

• Aumentar a conveniência do cliente e as vendas em uma loja varejista; 

• Reduzir os riscos para os trabalhadores; 

• Aumentar a moral dos funcionários;  
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• Melhorar a comunicação.  

 
 

A mudança de arranjo físico pode ser cara, por isso as empresas hesitam em fazê-la 
frequentemente. O melhor é estudar bem para não cometer erros de julgamento quanto à 

definição do arranjo. 

 

Se o arranjo físico estiver errado, pode levar a padrões de fluxo longos e confusos, estoques de 

materiais, filas de clientes formando-se ao longo da operação, tempo de processamento longo e 

altos custos. 

A primeira decisão a ser tomada é definir o tipo de processo (leva em consideração volume e 

variedade). Em seguida, selecionar o tipo básico de arranjo físico, que é a forma geral do arranjo de 

recursos produtivos da operação. Há muitas formas de se arranjar os recursos produtivos de 

transformação e podemos encontrar vários tipos de arranjos físicos, mas os quatro mais comuns 

são:  

• Arranjo físico posicional 

Também conhecido por arranjo físico por posição física, é aquele em que o produto permanece 

estacionário em uma determinada posição e os recursos de transformação se deslocam ao seu 

redor, executando as operações necessárias. Este arranjo é utilizado quando, devido ao porte do 

produto ou à natureza do trabalho não é possível outra forma de arranjo. São dois os casos básicos 

em que o arranjo por posição fixa é amplamente utilizado:  

1. Quando a natureza do produto, como peso, dimensões e/ou forma impedem outra forma de 

trabalho: projetos de grandes construções, como estradas, arranha-céus, pontes, usinas 

hidroelétricas, construções em estaleiros, atividades agropecuárias, atividades de extrativismo. 

2. Quando a movimentação do produto é inconveniente ou extremamente difícil. Este é o caso de 

cirurgias, tratamento dentário, trabalhos artesanais como esculturas e pinturas, montagem de 

equipamentos delicados ou perigosos, etc. 
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Figura 25 – Arranjo físico posicional ou de posição física 
Fonte: www.ebah.com.br/content/ABAAAAMrwAF/processo-producao 
Descrição: desenho de arranjo físico posicional, quando o produto permanece estacionário em uma 
determinada posição e os recursos de transformação se deslocam ao seu redor, executando as operações 
necessárias. Há no centro da figura uma máquina transformadora desenhada e, ao seu redor, do lado 
esquerdo, há uma pessoa que procede a movimentação do equipamento operando uma grande alavanca. Na 
em sequência, uma segunda pessoa faz outra atividade num subconjunto fora desta máquina e uma terceira 
pessoa leva o que é gerado desta atividade para dentro da máquina. Do lado direito, vemos uma quarta 
pessoa que, saindo do lado esquerdo, leva uma peça para a máquina operar. Em seguida, uma quarta pessoa 
que leva um carrinho de componentes para regular a máquina e uma sexta pessoa que opera a máquina. 
Imaginem um prédio sendo construído, ele não poderia se movimentar para outras etapas, não é? Então, a 
saída é este arranjo físico, onde as pessoas, máquinas e materiais se movimentam até o produto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 – Exemplo de arranjo físico posicional 
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/1228014 
Descrição: exemplo prático do arranjo físico posicional, onde os elementos como máquina, 
equipamentos, empilhadeiras, materiais e pessoas se locomovem ao redor do produto, que 
nesse caso é um avião. Isso possibilita a produção de um tipo de produto como este, cuja 
movimentação é difícil ou as suas dimensões influenciam na movimentação. 
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• Arranjo físico por processo 

As necessidades e conveniências dos recursos transformadores que constituem o processo na 

operação dominam a decisão sobre o arranjo físico. Processos similares ou com necessidades 

similares são localizados juntos, onde será percorrido um roteiro de processo a processo, de acordo 

com as necessidades. 

O arranjo físico por processo agrupa, em uma mesma área, todos os processos e equipamentos do 

mesmo tipo e função. Por isso, é conhecido também como arranjo funcional. Este arranjo também 

pode agrupar em uma mesma área operações ou montagens semelhantes. Os materiais e produtos 

se deslocam procurando os diferentes processos de cada área necessária. É um arranjo facilmente 

encontrado em prestadores de serviço e organizações do tipo comercial. Alguns exemplos: 

hospitais, serviços de confecção de moldes e ferramentas, lojas comerciais, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 – Arranjo físico funcional ou por processo 
Fonte: www.ebah.com.br/content/ABAAAAMrwAF/processo-producao 
Descrição: arranjo do tipo funcional, que pode agrupar em uma mesma área operações ou montagens 
semelhantes. São apresentados materiais e produtos se deslocam entre o layout procurando os diferentes 
processos de cada área necessária. A figura é dividida ao meio, na parte de baixo há duas pessoas fazendo o 
processo de corte. No lado esquerdo, outras duas pessoas executam o processo de fazer furos na peça, 
usando furadeiras. Existe uma pessoa fazendo inspeção de qualidade, lançando os resultados em um 
computador. Ao lado esquerdo dessa pessoa, há quatro pessoas montando as peças em uma bancada. Na 
parte superior da figura, está o outro lado da área produtiva. Começando pelo lado esquerdo, existem duas 
pessoas fazendo atividades em uma peça, alinhadas em frente às pessoas que faziam a montagem. Seguindo 
em linha para o lado direito, há alguns tanques e, na sequência, quatro pessoas trabalhando nos tornos. Ao 
lado direito delas está o último processo, que é de estampagem, onde há uma pessoa trabalhando. Por toda a 
figura existem linhas pontilhadas traçadas, mostrando que há grande movimentação de pessoas e peças entre 
os diversos processos.   
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Figura 28 – Exemplo de arranjo físico por processo 
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/1228014 
Descrição: exemplo de arranjo físico por processo. Dentro de um quadrado, 
quatro divisões. Na parte esquerda, uma divisão retangular que tem duas 
bancadas, cada uma com duas pessoas trabalhando nela. Em frente a esta 
divisão retangular, há dois quadrados. Dentro de um deles, existem seis 
pessoas trabalhando, cada uma em uma mesa. No segundo quadrado, 
existem quatro pessoas, cada uma também em uma mesa, porém numa 
atividade diferente. Acima, existe o último quadrado, onde três pessoas 
trabalham em outra atividade, cada uma em uma máquina. Os processos 
similares se localizam juntos, dentro do mesmo espaço, por isso ele também é 
conhecido como arranjo funcional. 

 

• Arranjo físico celular 

É aquele em que os recursos transformados, entrando na operação, são pré-selecionados para 

movimentar-se para uma parte específica da operação, na qual todos os recursos transformadores 

necessários a atender as suas necessidades imediatas de processamento se encontram. É uma 

tentativa de trazer alguma ordem para a complexidade de fluxo que caracteriza o arranjo físico por 

processo. 

Procura unir as vantagens do arranjo físico por processo, com as vantagens do arranjo físico por 

produto. A célula de manufatura consiste em arranjar em um só local, conhecido como célula, 

máquinas diferentes que possam fabricar o produto inteiro. O material se desloca dentro da célula 

buscando os processos necessários, porém o deslocamento ocorre em linha. Alguns gerentes de 

produção referem-se ao arranjo celular como “mini linhas de produção”. Alguns exemplos: 

lanchonete de supermercado, shopping de lojas de fábrica, feiras e exposições, etc.  
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Figura 29 – Arranjo físico celular 
Fonte: www.ebah.com.br/content/ABAAAAMrwAF/processo-producao 
Descrição: máquinas e equipamentos organizados no formato de duas letras U, voltadas para baixo. 
Cada letra U representa uma célula de produção. Neste tipo de arranjo celular, como o próprio nome 
diz, a produção é organizada em células, onde do começo ao fim o produto passa por todas as 
etapas necessárias para ser concluído, sempre na ordem necessária para a elaboração do produto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 30 – Exemplo de arranjo físico celular 
Fonte: Site http://slideplayer.com.br/slide/1228014 
Descrição: exemplo de arranjo celular, desenhado no formato de uma letra 
U, onde três pessoas, algumas máquinas e equipamentos se posicionam de 
uma maneira que, na mesma célula, o produto seja concluído. O material 
entra por uma ponta da letra U e sai como produto daquela célula na outra 
ponta da letra U. Cada um tem um papel diferente na célula.  

 

• Arranjo físico por produto 

Envolve localizar os recursos produtivos transformadores inteiramente segundo a melhor 

conveniência do recurso que está sendo transformado. Cada produto, elemento de informação, 

segue um roteiro definido no qual a sequência de atividades requerida coincide com a sequência na 
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qual os processos foram arranjados fisicamente. Este é o motivo pelo qual esse tipo de arranjo 

também é chamado de arranjo físico em fluxo ou em linha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 31 – Arranjo físico linear ou por produto 
Fonte: Site Ebah (2013) 
Descrição: exemplo do tipo de arranjo físico linear ou por produto, onde os recursos produtivos são 
posicionados conforme melhor conveniência do recurso que está sendo transformado. Ela mostra 11 
pessoas, cada uma no seu posto de trabalho ao longo da linha de produção, que é composta por 
esteiras e máquinas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 – Exemplo de arranjo físico por produto: restaurante self-service 
Fonte: Site jogo de damas (2016) 
Descrição: esteira de um restaurante self-service, com uma pessoa se servindo em 
uma cuba cheia de cenoura ralada. Neste caso, o cliente pode se servir de uma cuba 
para outra, de acordo com a escolha, sem atrapalhar o próximo cliente. 

Ainda existem os arranjos mistos (ou híbridos), que combinam elementos de mais de um arranjo. 

Não existe um tipo de processo para cada tipo de arranjo básico, cada tipo de processo pode adotar 

diferentes tipos básicos de arranjo físico.  
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O tipo de operação determina as necessidades de arranjo físico. Por exemplo, em armazéns os 

fluxos de materiais e custos de retirar itens do estoque são considerações predominantes no 

momento da escolha deste arranjo físico. Nas lojas varejistas, a conveniência do cliente e as vendas 

podem ser predominantes, ao passo que a eficácia das comunicações e o trabalho em equipe 

podem ser importantes em um escritório.  

A escolha do arranjo físico depende em grande parte do tipo de processo produtivo. Essa escolha 

também deve levar em consideração fatores como: manter as máquinas e equipamentos acessíveis, 

entender que devem ser concebidos imaginando que a operação ou demanda sofram alterações 

futuras, aproveitar espaço adequado, volume de produção, variedade de produção, segurança e 

conforto da mão de obra.  

2.4 Localização física  

No tópico anterior, aprendemos o significado de layout e sua importância para a produtividade de 

uma empresa. No entanto, este layout fica localizado em algum espaço físico e é sobre isso que 

iremos discutir neste breve tópico. 

Decidir onde instalar uma empresa é algo muito importante, pois pode influenciar diretamente em 

seu insucesso ou sucesso. Já imaginou uma empresa que foi instalada muito longe de seus 

fornecedores e estes passam a cobrar mais caro para entregar os seus materiais, porque o frete se 

torna alto? Ou aquelas que foram instaladas muito longe de seus clientes e precisam cobrar mais 

por causa do frete? 

Sendo assim, existem alguns fatores que as empresas devem considerar ao escolher o local de 

instalação, tais como: 

- Localização dos fornecedores 

- Localização dos clientes 

- Localização dos concorrentes 
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- Disponibilidade/proximidade das pessoas que irão trabalhar na empresa 

- Incentivos fiscais 

- Fatores políticos 

- Fatores climáticos e geográficos 

- Etc. 

Não existe receita certa, pois o tipo de produto de cada empresa pode influenciar nesta decisão, 

fazendo com que alguns dos fatores acima tenham um peso maior ou menor no momento da 

escolha. 

Você está concluindo a segunda competência e está preparado para as informações da próxima 

competência: conhecer os indicadores de produtividade. Você já aprendeu o conceito de 

produtividade e que ela está diretamente relacionada à sobrevivência da empresa. Sendo assim, na 

próxima competência, você conhecerá porque é tão importante planejar a produção e controlá-la.  
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3.Competência 03 | Conhecer os indicadores de produtividade 

As empresas já perceberam que aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos e 

serviços, reduzir custos, aumentando, consequentemente o grau de satisfação do cliente, 

representa uma visão moderna de mercado globalizado e extremamente competitivo. 

As formas modernas de gestão têm sua estrutura baseada em decisões, fatos, dados e informações 

quantitativas. Deste entendimento, surge a famosa frase: "aquilo que não pode ser medido, não 

pode ser avaliado" e, consequentemente, não há como tomar decisões sobre. 

Neste contexto é que surgem os indicadores de desempenho, elemento chave para uma boa 

gestão, cuja função é evidenciar a necessidade de ações de melhoria, e verificar se as ações 

implantadas estão produzindo os efeitos desejados, bem como a tendência dos mesmos. 

Vamos conhecer abaixo um pouco sobre o Planejamento e Controle da Produção e sistemas 

comumente usados em suas atividades, bem como sobre a importância de planejar, medir e 

gerenciar para o sucesso das empresas. 

3.1 Planejamento e Controle da Produção (PCP) 

Sempre que são definidos objetivos, é necessário definir também planos de como atingi-los, 

organizar recursos humanos e físicos necessários para a ação, dirigir a ação dos recursos humanos 

sobre os recursos físicos e controlar esta ação para a correção de eventuais desvios. Na 

administração da produção, este processo é realizado pela função de Planejamento e Controle da 

Produção - PCP.  

Podemos denominar o PCP como um conjunto de funções inter-relacionadas que objetivam 

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

Você sabia que também faz PCP em casa? Pois é, imagine que no almoço especial de Páscoa de sua 

família para oito pessoas ficou decidido que você iria cozinhar bacalhau. Sabendo disso, você logo 
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preparou a sua lista de compras. Opa, você já começou aí o planejamento da sua produção! No 

mínimo, sua lista continha os seguintes materiais: 1kg de bacalhau, 700g de batatas, 1 lata de creme 

de leite, 2 cebolas grandes cortadas em rodelas, 1 pote de azeitona sem caroço, 1/2 xícara de azeite 

e manteiga para untar. Calma aí! O caderno se transformou em aula de culinária?! Não, isso é só 

para você entender que o planejamento e controle da produção é algo mais comum do que se 

pensa! Percebeu como é importante determinar a quantidade dos materiais? Se não o fizer, pode 

sair alguma coisa errada no produto final ou pode faltar comida para uma das oito pessoas. Com a 

sua lista em mãos, você verificou se possuía em casa todos os materiais necessários. Ao perceber 

que não tinha manteiga e alho, tratou de se programar para comprar o que faltava. Como o almoço 

especial ainda seria em 15 dias e os itens que faltavam eram fáceis de encontrar no mercado, você 

se programou para fazer a compra no final de semana. Já imaginou se isso ocorresse dentro de uma 

empresa e um destes itens viesse de um fornecedor fora do País? O PCP precisa estar muito atento 

e relacionado com os setores de estoque e compras, de forma que o pedido seja feito considerando 

o tempo que o fornecedor precisa para preparar o material e enviar para a empresa. Ah, para 

preparar o bacalhau você também precisa programar quais instrumentos e equipamentos irá usar, 

nesse caso, 1 espremedor de batatas, 2 panelas, 3 colheres, refratário de vidro, forno e fogão. Se 

faltar qualquer uma dessas coisas, também pode comprometer o resultado final. Da mesma forma 

acontece nas empresas! Imagine uma linha de produção, o setor de planejamento e controle da 

produção deve conhecer bem o arranjo físico, de forma a conhecer todos os equipamentos, fluxos e 

características que podem influenciar na produção. No caso do bacalhau, por exemplo, é preciso 

retirar o sal, o que leva muitas horas. Então, se você tivesse planejando esta produção em casa, 

nunca poderia começar na mesma manhã em que iria ocorrer o almoço, não é? Avaliando o tempo 

necessário e começando a atividade com antecedência, você estaria considerando o tempo de 

produção! É isso mesmo: todas as características precisam ser consideradas e avaliadas. O PCP 

também precisa ter conhecimento das características de produção e layout. Ah, é muito importante 

dizer que, no caso do seu suposto almoço, a demanda partiu dos seus familiares, eles eram os seus 

clientes. No entanto, em uma empresa, normalmente o PCP planeja o que deve ser produzido por 

meio da demanda informada pelo setor comercial. Tanto na sua família quanto na empresa os 

clientes precisam ser atendidos, não é? 
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Agora que conheceu o seu conceito, na figura abaixo você poderá visualizar uma série de fatores 

que estão envolvidos no planejamento e controle da produção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                        
 
 
 
 
 
 

Figura 33 – Fluxo de Informações do PCP 
Fonte: www.eps.ufsc.br/disserta96/ armando/figuras/fig2.gif 
Descrição: informações importantes para o PCP – Planejamento e Controle de Produção fluem de forma que este setor 
observe a todas para preparar o plano de produção, gerando ao final ordens de fabricação (para a produção saber o que 
irá fabricar) e ordens e compras (para o setor de suprimentos saber o que deverá comprar para a empresa, caso não 
tenha material suficiente em estoque). Para exemplificar esta relação entre os demais setores e o PCP, a figura mostra 
um grande funil, onde na parte maior do funil entram as informações de engenharia do processo, engenharia do 
produto, qualidade, manutenção, marketing e suprimentos. Após entrarem no funil, que representa o PCP, existem as 
saídas que são as ordens de produção e as ordens de compras. 

Vamos simplificar um pouco mais: o PCP controla a atividade de decidir sobre o melhor emprego 

dos recursos de produção, assegurando, assim, a execução do que foi previsto no tempo e 

quantidade certa e com os recursos corretos. Em resumo, o PCP trata dados de diversas áreas, 

transforma-os em informações, suporta a produção para que o produto seja entregue na data e 

quantidade solicitada.  

Podemos dizer que o planejamento estará pronto quando forem respondidas as questões a seguir: 

1° O que produzir? 
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2° Quanto produzir?  

3° Onde produzir?  

4° Como produzir? 

5° Quando produzir? 

6° Com o que produzir? 

7° Com quem produzir? 

A partir da configuração do processo de produção, o PCP irá criar uma carta mapa, documento 

denominado plano mestre de produção (PMP), que é a diretriz de produção. O plano mestre de 

produção é um documento que diz quais itens serão produzidos e quando cada um será produzido, 

em determinado período. No seu caso, você está conhecendo um pouco desses conceitos dentro da 

disciplina de produção.  

3.2 Sistemas atualmente utilizados no PCP 

As atividades de PCP podem atualmente ser implantadas e operacionalizadas através do auxílio de 

alguns sistemas. Conheça agora os mais comuns: 

• MRP / MRPII;  

• JIT;  

• OPT  

A opção pela utilização de um desses sistemas, ou pela utilização dos mesmos de forma combinada, 

tem se constituído numa das principais decisões acerca do gerenciamento produtivo nos últimos 

anos.  

Vamos conhecer um pouco mais sobre os conceitos e as principais características desses sistemas 

de produção? 
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3.2.1 MRP/MRP II 

O sistema MRP ("Material Requirements Planning" - Planejamento das Necessidades de Materiais) 

surgiu durante a década de 60, com o objetivo de executar computacionalmente a atividade de 

planejamento das necessidades de materiais, permitindo assim determinar, precisa e rapidamente, 

as prioridades das ordens de compra e fabricação.  

É um sistema lógico de cálculo que converte a previsão de demanda em programação da 

necessidade de seus componentes. A partir do conhecimento de todos os componentes de um 

determinado produto e os tempos de obtenção de cada um deles, podemos, com base na visão de 

futuro das necessidades, calcular o quanto e quando se deve obter de cada item, de forma que não 

haja falta e nem sobra no suprimento das necessidades da produção.  

Assim, o MRP como hoje o conhecemos apenas se tornou viável com o advento do computador. O 

MRP utiliza softwares cada vez mais sofisticados. 

• Elementos de um Sistema MRP 
 

a. Lista de material: é a parte mais difícil e trabalhosa do projeto. Todos os produtos da linha de 

fabricação devem ser detalhados em todos os seus componentes, subcomponentes e peças. É 

importante manter uma lista de materiais atualizada.  

b. Controle de estoques: informações sobre os estoques disponíveis são essenciais para a operação 

de um sistema MRP. Estoques de segurança devem ser contemplados nos sistemas MRP, a fim de 

absorver eventuais ocorrências não previstas, como greves, inundações, etc. Você conhecerá mais 

sobre o assunto na disciplina de Estoques. 

c. Plano mestre: o plano mestre retrata a demanda a ser atendida, já depurada dos fatores 

externos. Isto é, aquilo que deve ser efetivamente produzido. Por se tratar de uma previsão, 

contém as incertezas inerentes ao futuro. O sistema MRP deve contemplar as possibilidades de 

alteração nas demandas previstas.  

d. Compras: um dos produtos do MRP, como já mencionado, é uma relação dos itens que devem 
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ser comprados. A partir dessa listagem o departamento de compras pode atuar. Com o advento das 

parcerias, é grande o número de empresas que têm seus sistemas interligados, e os pedidos de 

reabastecimento são feitos diretamente pelo computador. Trata-se do EDI (Electronic Data 

Interchange) que atualmente está sendo substituído com vantagens pela Extranet/Internet. Você 

provavelmente já estudou sobre o assunto na disciplina de T.I.  

e. Instrumento de planejamento: permite o planejamento de compras, como já visto, de 

contratações ou demissões de pessoal, necessidades de capital de giro, necessidades de 

equipamentos e demais insumos produtivos. 

f. Simulação: Situações de diferentes cenários de demanda podem ser simuladas e ter seus efeitos 

analisados. É um excelente instrumento para a tomada de decisões gerenciais. 

g. Custos: Como o MRP baseia-se na "explosão" dos produtos, levando ao conhecimento detalhado 

de todos os seus componentes, e, no caso do MRP II, de todos os demais insumos necessários à 

fabricação, fica fácil o cálculo detalhado voltado justamente para o custeio dos produtos. 

Atenção: sobre estes elementos apresentados, todos fazem parte do sistema MRP, mas caso uma 

empresa não disponha de um software para esta finalidade, ela pode trabalhar estes elementos de 

forma artesanal, pois eles são imprescindíveis para um adequado planejamento e controle da 

produção. 

Alguns benefícios trazidos pelo MRP são: redução do custo de estoque; melhoria da eficiência da 

emissão e da programação; redução dos custos operacionais e aumento da eficiência da fábrica.  

O fluxo de informações de entrada e saída de um sistema de MRP está ilustrado na figura 30, a 

seguir.  
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Figura 34 – Fluxo de informações de um Sistema MRP 
Fonte: www.eps.ufsc.br/disserta96 /armando/figuras/fig3.gif 
Descrição: sistema MRP visa planejar adequadamente as atividades relacionadas aos materiais necessários para 
produzir adequadamente. Nesta figura, vemos uma espécie de fluxograma que demonstra todas as etapas 
envolvidas neste planejamento, de forma a garantir que a empresa terá todos os materiais necessários disponíveis 
no momento de produzir. No topo do fluxo, existem dois quadrados, que representam os itens de demanda 
dependente e o plano mestre de produção. Estes quadrados estão alinhados na linha imaginária 1. Na linha 
imaginária 2, quatro quadrados. Logo abaixo do quadrado da linha 1, que representa os itens de demanda 
independente, está o quadrado na linha 2 que representa os registros dos status de estoques. Há uma seta que 
parte do quadrado da linha 1 para o quadrado da linha 2, conectando no fluxograma a linha 1 com a linha 2. Na linha 
2, há um quadrado do lado direito do que representa o registro do status de estoque ligado a ele por uma seta, que 
representa as transações de estoque. Ele quer dizer que as transações de estoque alimentam o registro de status de 
estoque. Até agora, falamos de dois quadrados da linha dois, mas são quatro, não é? Vamos aos outros dois! Abaixo 
do quadrado da linha 1 que representa o plano mestre de produção há um quadrado que representa o sistema MRP. 
Há uma seta que parte do quadrado da linha 1 para o quadrado da linha 2, conectando no fluxograma a linha 1 com 
a linha 2. Atenção: ao lado direito do quadrado do sistema MRP há um quadrado que representa os registros de 
estrutura do produto, com uma seta que sai dele para o quadrado do sistema MRP. Este quadrado do sistema MRP 
tem um detalhe muito interessante, pois desce uma seta do quadrado do planejamento mestre para ele, mas 
também tem uma seta partindo do quadrado de registro de status de estoque que se conecta nele, mostrando que 
o sistema MRP recebe alimentação de todos estes pontos, partindo tanto dos itens de demanda independente 
quanto do planejamento mestre. A partir do sistema MRP, encontramos cinco quadrados que descem abaixo dele, 
ligados ao sistema MRP diretamente por setas, a saber: ordens de compras, planejamento de prioridades, 
integridade das prioridades, programa de ordens planejadas, controle de desempenho e relatório das exceções.  

. 

O sistema MRP II ("Manufacturing Resources Planning" - Planejamento dos Recursos da 

Manufatura) é a evolução natural da lógica do sistema MRP, com a extensão do conceito de cálculo 
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das necessidades ao planejamento dos demais recursos de manufatura e não mais apenas dos 

recursos materiais.  

Como a sigla de Manufacturing Resources Planning (MRP) é a mesma de Material Requirement 

Planning (MRP), convencionou-se chamar a primeira de MRP II.  

Podemos definir MRP II como um sistema de administração da produção, em que os planos de 

longo prazo de produção, agregados (que contemplam níveis globais de produção e setores 

produtivos), são sucessivamente detalhados até se chegar ao nível do planejamento de 

componentes e máquinas específicas.  

Quando se trata de um software baseado em MRP II, é fornecida uma quantidade bem maior de 

dados sobre o produto, como preço unitário, fornecedores, processo de fabricação, equipamentos, 

roteiros de fabricação e respectivos centros de custos, mão de obra utilizada por categorias 

profissionais, ferramentas utilizadas e respectivo consumo, alterações no BOM e datas a partir das 

quais entrarão em vigor, etc.  

O sistema MRP II é um sistema integrado de planejamento e programação da produção, baseado no 

uso de computadores. Estes softwares são estruturados de forma modular, possuindo diversos 

módulos que variam em especialização e números.  

3.2.2 JIT – Just In Time 

Num ambiente JIT, o planejamento da produção se faz tão necessário quanto em qualquer outro 

ambiente, já que um sistema de manufatura JIT precisa saber quais os níveis necessários de 

materiais, mão de obra e equipamentos.  

O princípio básico da filosofia JIT, no que diz respeito à produção, é atender de forma rápida e 

flexível à variada demanda do mercado, produzindo normalmente em lotes de pequena dimensão. 

O planejamento e programação da produção dentro do contexto da filosofia JIT procura adequar a 

demanda esperada às possibilidades do sistema produtivo.  

 Competência 03 



  
 
 
 
 
 

 

 

 54 

O planejamento mensal da produção resulta em um programa mestre de produção que fornece a 

quantidade de produtos finais a serem produzidos a cada mês e os níveis médios de produção diária 

de cada estágio do processo. Com um horizonte de três meses, o mix de produção pode ser 

sugerido com dois meses de antecedência e o plano detalhado é fixado com um mês de 

antecedência ao mês corrente. Os programas diários são, então, definidos a partir deste Programa 

Mestre de Produção.  

Já a programação diária é feita pela adaptação diária da demanda de produção usando sistemas de 

puxar sequencialmente a produção, como o sistema Kanban. A figura 35 exemplifica um modelo de 

estrutura de programação de produção nivelada, adaptado do sistema utilizado na Toyota.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 35 – Filosofia de um sistema JIT 
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/294789/ 
Descrição: No sistema JIT – Just In Time, a empresa procura se adequar à demanda, então ela não 
trabalha com grandes produções sem pedido, ou seja, ela não trabalha com grandes estoques. Dessa 
forma, é possível atender de forma rápida e flexível à variada demanda do mercado. A figura mostra o 
mar, com um pequeno veleiro navegando nele e um sol forte. Abaixo do mar, impossível de serem 
vistos por quem está na superfície, estão alguns rochedos, que representam os problemas: operadores 
destreinados, retrabalho, refugo, entregas atrasadas ou defeituosas, filas quebradas e demanda 
instável. Na parte azul do mar, há o nome estoque, mostrando que todos esses problemas podem 
influenciar no nível de estoques e que, aplicando o sistema JIT, é possível eliminar desperdícios, 
excessos e retrabalhos que venham a interferir nos estoques. 

A filosofia JIT procura fazer com que os produtos fluam de forma suave e contínua através das 

 Competência 03 



  
 
 
 
 
 

 

 

 55 

diversas fases do processo produtivo. A ênfase prioritária do sistema JIT para as linhas de produção 

é a flexibilidade.  

Uma vez estabelecido o plano mestre de produção e balanceadas as linhas de produção, é 

necessário "puxar" a produção dos componentes através de todos os estágios do processo 

produtivo para a montagem final dos produtos, ou seja, do final ao início da produção de um 

produto. Você sabe em que sentido foi falado aqui sobre "puxar" a produção? Consiste em retirar as 

peças necessárias do processo anterior, iniciando o ciclo na linha de montagem final, pois é aqui 

que chega a informação com exatidão de tempo e quantidades necessárias de peças para satisfazer 

à demanda. O processo anterior, então, produz somente as peças retiradas pelo processo 

subsequente, e assim, cada estágio de fabricação retira as peças necessárias dos processos 

anteriores ao longo da linha.  

Neste sistema de "puxar" a produção o controle é feito pelo sistema kanban, que é um sistema de 

informação através do qual um posto de trabalho informa suas necessidades de mais peças para a 

seção precedente, iniciando o processo de fabricação entre estações de trabalho apenas quando 

houver necessidade de produção, garantindo, assim, a eficiência do sistema de "puxar" a produção.  

O fluxo e o controle da produção em um ambiente JIT, controlado por Kanban, é mais simples que 

num ambiente de produção tradicional. As peças são armazenadas em recipientes padronizados, 

contendo um número definido destas, acompanhado do cartão Kanban de identificação 

correspondente. Cada cartão Kanban representa uma autorização para fabricação de um novo 

conjunto de peças em quantidades estabelecidas. Cada setor é responsável pelo fornecimento das 

peças requisitadas, no prazo de reposição, na quantidade estipulada no cartão Kanban e com a 

qualidade garantida para evitar paradas desnecessárias do processo produtivo. Lembra-se desse 

assunto na primeira competência?  

3.2.3 OPT 

O OPT ("Optimized Production Technology" - tecnologia de produção otimizada) é uma técnica de 

gestão da produção, desenvolvida pelo físico Eliyahu Goldratt, que vem sendo considerada como 
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uma interessante ferramenta de programação e planejamento da produção. O OPT compõe-se de 

dois elementos fundamentais: filosofia (composta de nove princípios) e um software.  

Segundo a filosofia OPT, para se atingir a meta é necessário que no nível da fábrica se aumentem os 

ganhos e ao mesmo tempo se reduzam os estoques, os gargalos e as despesas operacionais.  

Você sabe o que é um gargalo de produção? Os "gargalos" são todos os pontos dentro de um 

sistema industrial que limitam a capacidade final de produção. E por capacidade final de produção 

devemos entender a quantidade de produtos disponibilizados ao consumidor final em um 

determinado intervalo de tempo. É uma designação do componente que limita o desempenho ou a 

capacidade de todo um sistema, que se diz ter um estrangulamento. Trata-se de uma derivação 

metafórica do gargalo de uma garrafa, na qual a velocidade de saída do líquido é limitada pela 

dimensão do gargalo. 

Para exemplificar, imaginemos uma indústria cujo setor de manufatura tenha capacidade para 

produzir mil unidades por hora de um determinado produto. Se o setor de embalagem dessa 

mesma indústria for capaz de embalar apenas oitocentas unidades por hora, teremos aí um gargalo, 

uma vez que a linha de produção não poderá trabalhar com sua capacidade total, pois o setor 

seguinte não é capaz de embalar todas as peças. Ou então, caso a produção das mil unidades seja 

mantida, será necessário estocar produtos não embalados, o que significará custos para a empresa. 

Os princípios da filosofia OPT são:  

1. Balancear o fluxo e não a capacidade.  

A filosofia OPT advoga a ênfase no fluxo de materiais e não na capacidade dos recursos, justamente 

o contrário da abordagem tradicional.  

2. O nível de utilização de um recurso não-gargalo não é determinado por sua disponibilidade.  

O nível de utilização de um recurso é determinado por alguma restrição do sistema, como um 
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gargalo, por exemplo.  

3. A utilização e a ativação de um recurso não são sinônimas.  

Ativar um recurso, quando sua produção não puder ser absorvida por um recurso gargalo, pode 

significar perdas com estoques. Como neste caso não houve contribuição para alcançar os 

objetivos, a ativação do recurso não pode ser chamada de utilização.  

4. Uma hora perdida num recurso gargalo é uma hora perdida por todo o sistema produtivo.  

Como é o recurso gargalo que limita a capacidade do fluxo de produção, uma hora perdida neste 

recurso afeta todo o sistema produtivo.  

5. Uma hora economizada num recurso não gargalo é apenas uma ilusão.  

Uma hora ganha em um recurso não gargalo não afeta a capacidade do sistema, já que este é 

limitado pelo recurso gargalo.  

6. Os gargalos governam o volume de produção e o volume dos estoques. 

Considerando os gargalos como pontos de dificuldade em algum processo, eles influenciam 

diretamente nos volumes de produção e estoque, pois neles estão contidas situações que podem 

impedir alguma atividade ou que podem sinalizar os níveis de produção e estoque a serem 

atingidos.  

7. O lote de transferência pode não ser e, frequentemente, não deveria ser, igual ao lote de 

processamento.  

Dentro do contexto da filosofia OPT a flexibilidade em que os lotes serão processados é essencial 

para uma eficiente operação do sistema produtivo.  
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8. O lote de processamento deve ser variável e não fixo.  

Na filosofia OPT, o tamanho lote de processamento é uma função da programação que pode variar 

de operação para operação.  

9. A programação de atividades e a capacidade produtiva devem ser consideradas 

simultaneamente e não sequencialmente. Os lead time são um resultado da programação e não 

podem ser predeterminados.  

Considerando as limitações de capacidade dos recursos gargalos, o sistema OPT decide por 

prioridades na ocupação destes recursos e, com base na sequência definida, calcula como resultado 

os lead time e, portanto, pode programar melhor a produção.  

Os nove princípios correspondem a apenas um elemento do OPT. Vamos agora conhecer um pouco 

sobre o software, que é composto de quatro módulos: 

• OPT: programa os recursos RRC (recurso restritivo crítico) com uma lógica de programação 

finita, para frente;  

• BUILDNET: cria e mantém a base de dados utilizada;  

• SERVE: ordena os pedidos de utilização de recursos e programa os recursos considerados 

não gargalos;  

• SPLIT: separa os recursos em gargalos e não gargalos.  

Algumas características importantes do OPT, que podem ser bem exploradas pelas empresas são: 

• Facilita a flexibilidade do sistema produtivo de alterar seu mix de produção;  

• Pode ser usado como um simulador da fábrica, considerando somente os recursos críticos 

ou prováveis gargalos nas simulações efetuadas.  

3.3 Indicadores de desempenho 

Acabamos de conhecer um pouco mais sobre a administração da produção. Entender sobre PCP é 
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essencial para bons resultados de uma empresa. Entre o planejamento e a execução desse 

planejamento, muita coisa acontece até se chegar ao produto/serviço final. Medir alguns desses 

acontecimentos é extremamente importante para tomar as decisões certas para a empresa e é aí 

que entram os indicadores de desempenho. Vamos conhecer um pouco sobre eles?  

Um elemento essencial na gestão de qualquer organização com foco em resultados é o uso de 

indicadores de desempenho institucional no processo de tomada de decisão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 – Indicadores de desempenho 
Fonte: www.emprevencao.com.br/2015/05/indicadores-de-desempenho-na-logistica-
inteligencia-preventiva-para-resultados/ 
Descrição: boneco animado que representa um homem apoiando três cubos, um sobre o 
outro, na cor vermelha. Cada cubo tem uma letra. O cubo da base, tem a letra I, o cubo do 
meio tem a letra P e o cubo de cima tem a letra K. KPI é a sigla para Key Performance 
Indicator, que significa indicador chave de performance. 

Para que uma organização possa ser adequadamente gerenciada é necessário que seus gestores 

possuam um “painel de instrumento”, com um conjunto de indicadores monitorando o seu 

desempenho e indicando se está indo bem ou não.  

 
 “Não se gerencia o que não se mede; não se mede o que não se define, não se define o que 
não se entende, não há sucesso no que não se gerencia.” Deming 

 
 

Um indicador de desempenho é um dado numérico a que se atribui uma meta, que é trazido 

periodicamente à atenção dos gestores de uma organização.  Representa informações 

quantitativas, úteis à tomada de decisões, bem como mede e avalia o comportamento dos aspectos 
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principais de produtos e de processos. É uma ferramenta básica para o gerenciamento da empresa 

e as informações que fornece são essenciais para o processo de tomada de decisão. Pode ser obtido 

durante a realização de um processo ou ao seu final.  

Um sistema de indicadores deve estar estruturado de maneira que forneça informações claras e 

concisas, adequadas ao usuário das mesmas. A chave do aperfeiçoamento é a medida do nível atual 

de qualidade. A partir dele se estabelece um processo que efetivamente eleve este nível. Um 

sistema de indicadores eficaz ajuda a desvendar o relacionamento entre a empresa ou o processo e 

seus clientes. A preocupação básica é saber se o cliente está satisfeito, e o que podemos fazer para 

melhorar.  

Um sistema de medição bem feito resulta em inúmeros benefícios ao empresário e à empresa, tais 

como: 

• Informações confiáveis a respeito do que está certo ou errado na empresa; 

• Identificação de pontos estratégicos e priorização de esforços em direção a eles; 

• Fornecimento de base para consenso sobre problemas, procedimentos e soluções, 

objetividade da avaliação; 

• Possibilidade de acompanhamento histórico; 

• Definições sobre papéis e responsabilidades; 

• Medição de graus de eficiência e eficácia da empresa. 

Deve haver consciência de que os indicadores são desenvolvidos a partir do levantamento das 

ações necessárias para alcançar os objetivos da empresa, ou seja, o gerenciamento do sistema 

organizacional, pois não surgem “ao acaso”, e a partir das exigências dos diversos interessados, uma 

vez que elas servem para fornecer informações relevantes sobre o comportamento esperado da 

empresa como um todo.  

Todas as transformações que ocorrem dentro da empresa devem ser aquelas relacionadas à 

estratégia da empresa e o mesmo deve ocorrer quando se pensar em criar indicadores: eles devem 
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medir aquilo que, em princípio, são interessantes para a estratégia da empresa.  

Você sabia que são vários os tipos de indicadores de desempenho? Sim, são vários! Mas, nesta 

competência, vamos manter o foco em dois dos mais usados:  

1) Indicadores de Produtividade (eficiência): medem a proporção de recursos consumidos com 

relação às saídas dos processos.  

São encontrados dentro dos processos e tratam da utilização dos recursos para a geração de 

produtos e serviços. Servem para identificar e prevenir problemas nos processos, estando ligados 

intimamente aos indicadores de qualidade.  

Alguns Exemplos de Fórmulas de cálculo: 

       Total Produzido  X 100 

                  Recursos Utilizados  
  
 

       Quantidade de contratos Fechados   X 100 

     Quantidade de contratos programados – meta   

2) Indicadores de Qualidade (eficácia): focam as medidas de satisfação dos clientes e as 

características do produto/serviço.  

Também conhecidos como indicadores da satisfação dos clientes/usuários, medem como o 

produto/serviço é visto pelo cliente e a capacidade do processo em atender aos requisitos dos 

clientes. Devem ser aplicados para a organização como um todo, para um processo e/ou uma área.  

Devem ser baseados em pesquisas de opinião ou controles, não em impressões ou “achismo”.  

Alguns Exemplos de Fórmulas de cálculo: 

Total de Produtos Perfeitos  X 100 

Total de Produtos  
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Nº cartas corretas  X 100 

Nº cartas digitadas  
 
 

Total de saídas erradas  X 100 

        Total de saídas (produtos/serviços)  
 
 
 

Quando você multiplica a relação de um indicador por 100, está buscando o resultado em 
percentual (%) deste indicador. Ex.: 

 
Nº cartas corretas_ x 100   =  % cartas corretas 

                                           Nº cartas digitadas 

 

Você concluiu a terceira competência e, com certeza, já aprendeu conceitos muito importantes para 

a disciplina produção. No entanto, falta apenas um passo mais: a nossa última competência, onde 

você conhecerá as boas práticas de produção e entenderá que o conceito de produtividade envolve 

muitos fatores. Não basta apenas produzir, mas é importante considerar as pessoas envolvidas, 

pensar na satisfação do cliente, na preservação do meio ambiente, etc. Vamos à quarta 

competência!  
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4.Competência 04 | Conhecer as boas práticas em produção 

Até agora, você conheceu passos muito importantes para uma adequada produção, com bons 

resultados para a empresa. Nesta quarta e última competência aprenderá um pouco mais sobre 

outros fatores que devem ser considerados em conjunto com a produção. 

De que adiantaria uma empresa de cursos atingir a meta de treinar 1.000 alunos por mês, se a 

qualidade desse treinamento fosse péssima? Você alimentaria o seu indicador de treinamento, mas 

os alunos não mais retornariam, pois estariam insatisfeitos com a má qualidade do treinamento.  E 

o que você diria de uma fábrica que bate o recorde de produção no mês, mas tem o resultado de 

cinco pessoas acidentadas? 

Nesta competência, você terá resposta a esta pergunta: apenas ter a saída de produtos e serviços é 

suficiente ou a empresa deve considerar outros aspectos ao longo do processo? 

4.1 Tipos de controle 

São muitos os tipos de controle que podem ser realizados na produção de bens e/ou prestação de 

serviços, basta à empresa escolher aqueles que lhe são mais interessantes. Como exemplos, podem 

ser citados: o controle dos prazos, do material, dos custos, do trabalho, da qualidade, etc. 

Neste item vamos abordar especificamente os mecanismos e instrumentos de controle do trabalho, 

que se subdividem, basicamente, em duas áreas: controle das máquinas e equipamentos e controle 

da mão de obra, conforme demonstrado a seguir. 
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Figura 37 – Tipos de controle mais frequentes 
Fonte: A Autora (2013) 
Descrição: inscrição inicial dos tipos de controle mais comuns nas empresas. Desta inscrição, partem 5 
setas, cada uma apontando para um tipo de controle, sendo eles prazo, material, custos, qualidade e 
trabalho. Do controle “trabalho” partem duas setas que são os acompanhamentos para carga de 
máquinas/equipamentos e carga de mão de obra. 

Controlar os prazos que são estabelecidos é muito importante para os resultados da empresa. A 

razão de existir da empresa é o cliente e se este não recebe seus produtos ou serviços no tempo 

acordado, não ficará satisfeito e pode vir a não mais fazer negócio com a empresa. Vale ressaltar 

que também é importante controlar os prazos dos clientes internos. 

Para conseguir produtos de qualidade, devem ser tomados cuidados desde o momento em que são 

selecionados os fornecedores e que os materiais são recebidos, bem como armazenados. Os 

materiais que são usados na elaboração dos produtos ou serviços influenciam diretamente na 

qualidade daquilo que chegará ao cliente, portanto, implantar controles nos materiais trará grandes 

benefícios para a empresa.  

Ora, não pode haver lucro se a empresa gasta mais para produzir do que o custo total do seu 

produto ou do preço de venda, não é? Se a empresa gastar mais durante a elaboração do 

produto/serviço do que recebe de volta dos clientes, não se sustentará. Se o preço de um produto 

ou serviço for muito alto, o cliente pode não se interessar em comprar. Até se você já vendeu 

picolés quando criança sabe bem de tudo isso! É simples: é preciso gastar menos para garantir a 

produtividade da empresa! Lembra-se do conceito de produtividade? Controlar os custos da 

empresa, então, está diretamente ligado à produtividade.  

Nesta Competência, em especial, você já leu algumas vezes a palavra qualidade. Como cliente, você 
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gostaria de comprar uma camisa que perde a cor na primeira lavagem? Certamente sua resposta é 

“não”, pois ninguém gostaria. Sendo assim, controlar a qualidade dos processos e dos produtos é 

imprescindível para manter os clientes e conquistar novos.  

Por fim, é interessante que as empresas controlem os trabalhos realizados. Dentro desse conceito, 

podemos detalhar o controle da carga de máquina e da carga de mão de obra. 

Carga de máquina: é a quantidade necessária de tempo de funcionamento de uma máquina e/ou 

equipamento, a fim de cumprir um determinado volume de produção. Nesse sentido, entendemos 

volume de produção como a atividade a ser executada por (ou com) aquela máquina, representado 

pelo tempo de fabricação das peças ou produtos que devem ser processados nesse dia de trabalho. 

Exemplo: uma máquina de costura que precisa ficar 380 minutos funcionando num dia de trabalho 

para que sejam costuradas 100 calças a um tempo médio de 3,8 minutos por calça. 

Carga de mão de obra: significa a determinação dos recursos de mão de obra necessários para 

cumprir um determinado programa de produção num específico período de tempo. 

Exemplo: digamos que para cumprir determinada atividade sejam necessárias 32 horas de trabalho 

humano. Para realizar esta tarefa num dia de trabalho de oito horas, portanto, será necessário 

contar com quatro pessoas. 

O dimensionamento das máquinas e dos equipamentos, bem como a quantificação de pessoas 

necessárias para operar um sistema produtivo, integra o conjunto de atividades relacionadas à 

função do PCP. 

4.2 Sustentabilidade 
 

Você provavelmente já ouviu falar sobre sustentabilidade, mas conhece o seu significado? Podemos 

simplificar o seu conceito dizendo que é uma característica ou condição de um processo ou de um 

sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado prazo. O uso dos 
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recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação 

das necessidades das gerações futuras.  

A sustentabilidade nas empresas tem sido foco das discussões sobre a temática que envolve 

questões não apenas ambientais, mas que também visam o crescente lucro, com condições 

favoráveis às indústrias. Uma das perguntas centrais das discussões em torno do desenvolvimento 

sustentável das empresas é: como é possível torná-las ecologicamente éticas e ao mesmo tempo 

produtivas (que gerem lucros rápidos)?  

A forma mais utilizada para tornar a empresa sustentável é, sem dúvida, a adoção de projetos 

sustentáveis com vistas na geração de energia limpa e renovável, além de medidas de ordens 

sociais e ambientais que possam ser vantajosas como, por exemplo, as atitudes que permitam uma 

geração de emprego sustentável nas comunidades que extraiam a matéria prima utilizada em uma 

indústria. Outro exemplo de atitude sustentável é a reeducação dos funcionários e o treinamento 

destes para tornar a produção mais ecologicamente ética.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 38 – Empresa sustentável 
Fonte:http://empresaverde.blogspot.com.br/2010/11/sustentabilidade-
industrial-aplicando.html 
Descrição: indústria verde com três chaminés que controlam a poluição, 
teto solar, muitas janelas para facilitar a circulação de ar e uma coifa. Ela 
representa a preocupação que as empresas precisam ter com as atividades, 
de forma que gerem resultados econômicos e sociais, porém sem 
comprometer o meio ambiente para a geração atual e as gerações futuras. 
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A reciclagem é o termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento de materiais 
beneficiados como matéria-prima para um novo produto. 

 
 
 
 

 
 

Cores comumente usadas na reciclagem: 

• Azul - Papel/Papelão 

• Amarelo - Metal 

• Verde - Vidro 

• Vermelho - Plástico 

• Marrom - Orgânico 

• Cinza - Lixo contaminado que não será encaminhado à reciclagem 

• Preto - Madeira 

• Branco - Lixo hospitalar/ saúde 

• Laranja - Resíduos Perigosos 

• Roxo - Resíduos Radioativos 
 

 

Algumas das ações mais comuns para garantir a sustentabilidade das empresas você poderá 

conferir a seguir:  

• Coleta seletiva 

Coleta seletiva é o recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados, previamente 

separados na fonte geradora. Dentre os materiais recicláveis podemos citar os diversos tipos de 

papéis, plásticos, metais e vidros. 

A implantação de sistemas para a coleta seletiva de lixo é uma das soluções para a administração do 

problema da destinação dos resíduos sólidos, o lixo, gerado diariamente nas empresas ou nas 

cidades. A coleta seletiva possibilita a diminuição da quantidade de lixo enviada para aterros 

sanitários ou usinas de tratamento de lixo orgânico, o desenvolvimento das indústrias de 

reciclagem, a diminuição da extração de recursos naturais, a redução do consumo de energia e da 

poluição, e ainda contribui para a limpeza da cidade, para a conscientização dos cidadãos a respeito 

do tema, além de gerar empregos. 

 Competência 04 



  
 
 
 
 
 

 

 

 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 – Modelos de coletores de resíduos sólidos 
Fonte: www.eps.ufsc.br/disserta99/antero/cap3.htm 
Descrição: coletores de resíduos de plásticos, em tamanho médio (mais ou menos 50 cm), que 
não encostam no chão porque estão presos a um pedestal. Da direita para a esquerda, os 
coletores têm as cores vermelha, azul, amarelo, verde, laranja e marrom, representando os 
itens a serem lançados dentro deles de forma seletiva. Ao lado do último coletor, há um 
tambor de alumínio pintado em laranja. Todos eles possuem etiquetas indicando que tipo de 
resíduos devem receber.  
 

 
 

Jogue o lixo no lixo! 
Se você está com algum lixo na mão, jogue em algum lixeiro. Não jogue no meio da rua, nas 

matas, nas praias, no mar ou nos rios. 
Você jogaria lixo no chão da sua sala? 

Esses lixos/resíduos que são jogados em qualquer lugar entopem os bueiros e causam 
inundação; matam animais sufocados; entre muitos outros malefícios! Atualmente, temos 

convivido com uma série de doenças causadas por mosquitos e a sua atitude de jogar o lixo 
no lixo pode fazer muita diferença pra evitar a proliferação destes insetos. 

Tenha um comportamento consciente! 
 

 
 

• Tratamento de resíduos 

O tratamento de resíduos consiste no conjunto de métodos e operações necessárias para respeitar 

as legislações aplicáveis aos resíduos, desde a sua produção até o destino final, com o intuito de 

diminuir o impacto negativo na saúde humana, assim como no ambiente.  

Quando falamos sobre coleta seletiva, conhecemos sobre os resíduos sólidos, que muitos chamam 

de lixo. A própria coleta seletiva é uma forma de iniciar seu tratamento, separando-os por tipo, para 

que depois sejam destinados para reciclagem, reaproveitamento, etc. 
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No entanto, outro resíduo muito comum nas empresas é o líquido, também chamado de efluentes. 

Já imaginou uma empresa de produtos químicos que lava os seus tanques com resíduos de 

produtos diariamente? Para onde iria essa água, para o lençol freático? Não! Isso contaminaria os 

nossos rios, mares e comprometeria a vida existente nesses ambientes (consequentemente 

comprometeria as nossas vidas). Sendo assim, tratar tais resíduos antes de destiná-los ao ambiente 

é importante para promover a sustentabilidade.  

• Educação ambiental 

Conscientizar os funcionários sobre a importância de mudar seus comportamentos dentro e fora da 

empresa é um dos passos mais importantes para promover a sustentabilidade. Pessoas que têm a 

consciência de que precisam preservar o ambiente, de forma que seus filhos e netos possam viver 

bem, acabam criando um comportamento sustentável, consumindo apenas o que é necessário, 

jogando lixo apenas em locais apropriados, etc. 

4.3 Gestão com pessoas  

Entre as décadas de 50 e 90, surgiu uma nova visão do tratamento das pessoas, criando-se os 

departamentos de recursos humano (RH), tratando-as como uma extensão dos demais recursos 

organizacionais, ou seja, igualando-as em importância aos recursos financeiros, recursos materiais, 

recursos físicos, etc. A partir daí, surgem especializações na área de RH, como recrutamento, 

seleção, treinamento, cargos e salários, etc. 

A partir do início da década de 90, com a espantosa evolução da tecnologia da informação, o mundo 

tornou-se uma aldeia global, com informações mais integradas, rápidas. Mudanças profundas e 

radicais impactam profundamente toda a humanidade em uma velocidade antes nunca vista. 

Surgiu uma nova época: a Era da Informação ou Era do Capital Intelectual. Uma revolução tão 

grande trouxe um forte impacto nas pessoas e nas organizações. Nesse novo contexto, o detentor 

do capital mais valioso para as organizações – a pessoa – passa a ser mais valorizado. A criatividade 

e a inovação passam a ser requeridas. 
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Veio a necessidade de tratar a pessoa não mais como um “recurso” humano equiparado aos demais 

recursos empresariais, mas como um elemento diferenciado para o sucesso organizacional, como 

um “talento” a ser descoberto e desenvolvido. O conceito “gestão de pessoas” surgiu nesse 

momento.  

As organizações passaram a buscar mais do que a satisfação, mas a felicidade dos seus parceiros 

internos admitindo que, dessa forma, conseguiriam atrair e reter os melhores talentos que seriam 

os elementos-chave para o seu sucesso.  A responsabilidade sobre a atividade de gestão das 

pessoas deixou de ser centralizada em um órgão de RH e passou a ser descentralizada para cada 

gestor de negócios, independentemente de sua área de atuação; este passou a ser gestor de sua 

equipe. 

Com a velocidade da mudança, hoje o conceito “gestão de pessoas” sofreu uma significativa 

transformação conceitual. Com uma nova geração entrando no mercado de trabalho, deu-se espaço 

para uma contribuição cada vez mais efetiva do conhecimento desse jovem, ansioso e com 

ambições legítimas de uma carreira rápida. Seria muito difícil e desafiador fazer a gestão dessas (ou 

sobre essas) pessoas. 

A forma inteligente de comprometê-las é ter uma gestão com elas. Uma maior intensidade nas 

interações relativas ao processo decisório de modo que as pessoas se sintam parte do processo de 

gestão, participando da definição das políticas, das estratégias, da concepção dos projetos e 

processos e não só os executando; fornecendo um espaço significativo para o exercício da 

criatividade e inovação.  

Sendo assim, envolver as pessoas é essencial para obter bons resultados. Capacitá-las, escutá-las, 

proporcionar benefícios, preocupar-se com seu bem-estar e segurança, tudo isso passa a ser aliado 

da produtividade. 
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Figura 40 – Pessoas alavancando os resultados 
Fonte: http://sites.cefet-rj.br/timesife/index.php/nossa-equipe/gp.html 
Descrição: três mulheres e três homens sustentando a linha de um gráfico que sobe. Todos 
estão vestidos com ternos e há uma linha inicial, com quatro pessoas, mas sobre as últimas 
duas pessoas existem outras duas que fazem o gráfico subir. Isso mostra a importância das 
pessoas na melhoria dos resultados da organização.  

 

4.4 Segurança do Trabalho 

A segurança do trabalho, além de ter exigência legal, é uma obrigação moral das empresas. Não se 

deve mais pensar em fornecer os EPI’s necessários ou garantir condições adequadas de trabalho 

apenas para cumprir a lei, mas sim por entender que a preocupação com as pessoas deve ser 

genuína. Não se pode falar de produtividade sem falar de segurança. Uma empresa não deve ser 

considerada produtiva se infringir normas ou leis e conviver com a ocorrência de acidentes para que 

seja possível atingir as suas metas.  

 
EPI: Equipamento de Proteção Individual. 

Exemplos: capacete, luva, protetor auricular, etc. 

 
 

Ergonomia é um conjunto de ciências e tecnologias que procura a adaptação confortável e 

produtiva entre o ser humano e o seu ambiente de trabalho, procurando adaptar as condições de 

trabalho às características do ser humano, resultando no princípio mais importante da ergonomia: 

adaptar o trabalho ao homem.  

As atividades que exigem movimentos repetitivos, força excessiva, posturas estáticas ou 
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inadequadas, digitação por tempo prolongado, entre outras, podem levar a dores musculares. Esses 

tipos de atividades sem alternância, pausas para descanso e/ou mudanças de postura podem ser 

prejudiciais. É possível trabalhar com maior segurança e conforto adotando-se algumas medidas 

simples, baseadas em exercícios de alongamento e de relaxamento muscular, que ajudam também 

a diminuir o estresse, a fadiga, a corrigir a postura e a reduzir as chances de lesões.  

A ergonomia como ciência teve sua origem em estudos e pesquisas na área da Fisiologia do 

Trabalho, mais especificamente na fadiga e no consumo energético provocado pelo trabalho. Estes 

estudos tiveram como objetivo diagnosticar os problemas que causavam a fadiga no trabalho e, 

consequentemente, procurar soluções que pudessem eliminar e/ou minimizar este sintoma. 

 
Você sabe o que significa a palavra ergonomia? Na sua origem, esta palavra significa: ERGO = 

trabalho; NOMOS = regras; ou seja, um conjunto de regras para se organizar o trabalho de 
forma eficiente e eficaz. 

 
 

Na Inglaterra, durante a 1ª Guerra Mundial (1914 a 1917), fisiologistas e psicólogos foram 

chamados para colaborar no setor industrial como recurso para aumentar a produção de 

armamentos com a criação da Comissão de Saúde dos Trabalhadores na Indústria de Munições, em 

1915. Com o fim da guerra, esta comissão foi transformada no Instituto de Pesquisa da Fadiga 

Industrial, que por sua vez, realizou diversas pesquisas sobre o problema da fadiga na indústria. 

Em 1929, tal instituto foi reformulado e passou a se chamar Instituto de Pesquisa Sobre Saúde no 

Trabalho, sendo o campo de atuação e abrangência das pesquisas em Ergonomia. Nele foram 

realizadas pesquisas sobre posturas no trabalho e seus efeitos, carga manual e esforço físico, 

seleção e treinamento de trabalhadores, bem como foram analisadas as consequências das 

condições ambientais tais como, iluminação, ventilação, etc., na saúde e no desempenho do 

indivíduo no trabalho, delineando desde então a necessidade de agregação de conhecimentos 

interdisciplinares ao estudo do trabalho. 

Durante a 2ª Guerra Mundial (1939 a 1945), a utilização de equipamentos e instrumentos bélicos, 

 Competência 04 



  
 
 
 
 
 

 

 

 73 

de concepção complexa e de alta tecnologia, exigia dos operadores habilidades acima de suas 

capacidades e em condições ambientais desfavoráveis e tensas no campo de batalha.  

Em função do elevado número de problemas encontrados decorrentes da inadequação ergonômica 

nos projetos de design dos equipamentos, instrumentos, painéis e consoles de operação, os 

esforços foram redobrados para adequar estes produtos às necessidades operacionais, à 

capacidade e limitações dos usuários, pilotos, controladores e operadores, objetivando a melhoria 

no desempenho, redução da fadiga e dos acidentes. Nasceram aí as primeiras aplicações práticas da 

ergonomia; na concepção de projetos de design de produtos e postos de trabalho. 

Na atualidade, percebe-se que a maioria dos problemas ergonômicos está exatamente onde 

sempre esteve: no projeto das máquinas, dos equipamentos, das ferramentas, do mobiliário e do 

posto de trabalho e, evidentemente, agravados pelas inadequações relativas à organização do 

trabalho.  

Dessa forma, se não houver a adaptação ergonômica do posto de trabalho os problemas 

ergonômicos continuarão a existir. Estes problemas podem ser minimizados com ações paliativas, 

tais como ginástica laboral, pausas durante a jornada de trabalho, redução da jornada de trabalho, 

rotatividade de tarefas, etc., mas jamais eliminados em sua totalidade, pois com estas ações não se 

combate a causa e sim o efeito. 
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Figura 41 – Exemplo de ginástica laboral 
Fonte: www.ache.com.br/corp/musculo-ergonomia.aspx 
Descrição: homem fazendo ginástica laboral, em oito passos. No primeiro, ele está ereto, puxando o pescoço para o lado esquerdo 
com o braço esquerdo. Na segunda figura, ele puxa com uma das mãos o cotovelo até sentir alongar a região posterior do ombro. 
Na terceira, ele faz um movimento de punhos, mantendo um dos braços estendidos e dobrando o punho deste braço para baixo 
com o auxílio da outra mão. Na quarta figura, ele mostra outro movimento de punho, flexionando os polegares e os segurando com 
os dedos (os polegares e os outros dedos se tocam, com a mão aberta). Ao abrir e fechar as mãos, ele faz um movimento de punho. 
Na figura 5, ele mostra a rotação de punhos. Com os braços retos, ele gira a mão de um lado para o outro, como num formato de 
tchau. Na figura 6, ele relaxa os músculos do pescoço, inclinando a cabeça para a esquerda e direita, depois para frente e para trás. 
Mantém cada posição por alguns segundos. Na figura 7, ele mostra como relaxar os ombros. Com os braços soltos e as mãos 
apontadas para baixo, executa um movimento giratório nos ombros, para frente e para trás, três vezes cada. Na oitava e última 
figura, ele mostra como fazer uma flexão com as pontas dos dedos. Com a mão direita estendida, dedos juntos e palma voltada 
para baixo, ele força os dedos contra a palma da mão esquerda, mantendo a posição por alguns segundos e solta os dedos 
suavemente. Repete a mesma coisa na outra mão.  
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Tendo como premissa, portanto, que a conquista da qualidade dos produtos ou serviços e o 

aumento da produtividade só será possível com a qualidade de vida no trabalho, a questão da 

ergonomia no posto de trabalho e do sistema de produção não é mais apenas uma necessidade de 

conforto e segurança, mas sim uma estratégia para a empresa sobreviver no mundo globalizado, 

bem como para atender requisitos legais e estatutários que regem as leis dos países.  

Levando em consideração o processo de desenvolvimento pelo qual passam os setores industriais e 

de serviços em nosso país com o processo de automação e informatização, a adequação 

ergonômica dos postos de trabalho e do sistema de produção são necessidades imediatas e 

necessárias ao bom desempenho das organizações.  

Com o processo de globalização que estamos vivendo, a organização para sobreviver precisa tornar-

se mais competitiva, portanto é necessário que ela modernize seus recursos de infraestrutura, tais 

como máquinas, equipamentos, ferramentas, bem como os processos e métodos de execução do 

processo produtivo. Para isso, é necessário que se qualifique e capacite os seus colaboradores e 

proporcione boas condições de trabalho aos mesmos. 

A qualidade e a produtividade do produto ou do serviço estão intimamente ligadas ao posto de 

trabalho e ao sistema produtivo, e estes deverão estar ergonomicamente adequados aos 

operadores, para que possam realizar suas tarefas com conforto, eficiência e eficácia, sem causar 

danos à saúde física, psíquica e mental. 
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Figura 42 – 7 erros no escritório 
Fonte: www.nucleohealthcare.com.br/newsletter/news_jun_2012.html 
Descrição: erros ergonômicos que podem acontecer dentro de um escritório e que devem ser evitados por todos os 
funcionários. Dessa forma, a empresa alcança o bem-estar dos que nela trabalham e, ainda, boa produtividade. No erro 
1 há um homem digitando num teclado de computador com a cadeira muito alta, mas os punhos devem estar em 
extensão para digitação. No erro 2, outro homem digita no teclado sem encostar as costas na cadeira. No erro 3, o 
aparelho de ar condicionado está posicionado sobre a mesa e o homem que está trabalhando nela aparece tremendo 
de frio, com um cachecol no pescoço. No erro 4, o rapaz digita com dificuldade de enxergar porque seu computador 
tem a tela de frente para a janela, onde há incidência dos raios de sol. No erro 5, há comida em cima da mesa, mas não 
é recomendado porque é importante que todos façam pausas para levantar um pouco. No erro 6, a parte de baixo da 
mesa está cheia de caixas e arquivos, restando pouco espaço para movimentação das pernas. No erro 7, um homem 
trabalha digitando e, ao mesmo tempo, fala ao telefone com o pescoço prendendo o aparelho.  

 

Vale salientar que a questão ergonômica em uma empresa não se restringe a realizar a análise 

ergonômica para atender a NR-17 de ergonomia do Ministério do Trabalho, como muitos 

profissionais da área de Segurança do Trabalho fazem e conhecem e, muito menos, a prevenção das 

chamadas doenças ocupacionais, tais como as Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e Doenças 
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Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho (DORT).  

Mas atenção: a ergonomia não é a única forma de prevenção de acidentes, pois as empresas devem 

capacitar os seus funcionários a agir de forma segura, a usar os EPI’s, a não desativar proteções das 

máquinas, a manejar de forma segura carros, caminhões, motocicletas, etc. Ainda, as empresas 

devem proporcionar processos seguros aos seus colaboradores, sempre pensando em 

produtividade de forma a respeitar as condições humanas.  

4.5 Qualidade 

Nunca se falou tanto em Qualidade e Produtividade como nos tempos atuais. Por que será? Na 

verdade, a Qualidade e a Produtividade sempre existiram, com maior ou menor importância e 

intensidade nas empresas. Acontece que a constante evolução do mundo moderno e, 

principalmente, o rápido desenvolvimento da tecnologia, fizeram com que se abrisse um canal 

muito fluente de informações (como exemplo, o computador, os satélites, a televisão, a telefonia, 

etc.). 

Com acesso à informação, o cliente passou a ficar muito mais conhecedor de seus desejos, dos seus 

direitos e a ficar mais exigente, como também as empresas descobriram mais rapidamente o que 

seus concorrentes estão fazendo de melhor. Daí a busca contínua de uma melhor qualidade e 

produtividade. 

Você se lembra do conceito de produtividade? Uma interpretação errônea de tal conceito é a 

organização buscar o seu crescimento sem levar em conta a qualidade do que está sendo produzido 

ou do serviço que está sendo ofertado, pois de que adianta aumentar a quantidade de exigências de 

um colaborador, se este também produzirá mais defeitos em consequência do aumento do 

esforço? Ou então a empresa se preocupar somente com o aumento da quantidade produzida ou 

da oferta de serviços e não levar em conta o retorno de produtos defeituosos do campo, o aumento 

da reclamação dos clientes e os custos de assistência técnica, por exemplo, decorrentes do 

aumento da produção com baixa qualidade?  
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Qualidade é um conceito subjetivo, que está relacionado diretamente às percepções de cada 

indivíduo. Diversos fatores como cultura, modelos mentais, tipo de produto ou serviço prestado, 

necessidades e expectativas influenciam diretamente nesta definição. Para uma pessoa o preço 

pode influenciar na percepção de qualidade, para outra, pode ser o prazo de entrega, etc.  

No que diz respeito aos produtos e/ou serviços vendidos no mercado, há várias definições para 

qualidade: "conformidade com as exigências dos clientes", "relação custo/benefício", "adequação 

ao uso", "valor agregado, que produtos similares não possuem"; "fazer certo à primeira vez"; 

"produtos e/ou serviços com efetividade". Enfim, o termo é geralmente empregado para significar 

"excelência" de um produto ou serviço. 

Você sabia que a qualidade de um produto ou serviço pode ser olhada de duas visões? Sim, a da 

empresa e a do cliente. Do ponto de vista da empresa, a qualidade se associa à concepção e 

produção de um bem ou serviço que vá ao encontro das necessidades do cliente. Do ponto de vista 

do cliente, a qualidade está associada ao valor e à utilidade reconhecidos ao produto ou serviço, 

estando, em alguns casos, ligada ao preço. 

Do ponto de vista dos clientes, estes não avaliam um produto tendo em conta apenas uma das suas 

características, mas várias como, por exemplo, dimensão, cor, durabilidade, design, funções 

desempenhadas, etc. A qualidade tem muitas dimensões e é por isso mais difícil de definir. De tal 

forma que pode ser difícil até para o cliente exprimir o que considera um produto de qualidade.  
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Figura 43 – Algumas práticas da qualidade 
Fonte: www.cummins.com.br/cla/quem_politica_qualidade.php 
Descrição: práticas importantes que todas as empresas devem seguir, especialmente entendendo que 
qualidade não é apenas responsabilidade do setor de qualidade, mas é responsabilidade de todos. São 
10 quadrados, sendo o primeiro deles um homem com o dedo levantado fazendo o sinal de número 1, 
indicando que o cliente deve ser colocado em primeiro lugar. Na segunda figura, há um homem 
correndo para frente, com três setas sincronizadas, mostrando que é necessário alinhar os fluxos 
(material, físico e informações). Na terceira figura, há um homem abraçado à letra Q, orientando a 
fazer qualidade em todos os processos. Na quarta figura, três homens abraçados lado a lado, indicando 
que as pessoas devem ser envolvidas e deve haver promoção do trabalho em times. Na quinta figura, 
há um homem com ferramentas nas mãos, indicando que a empresa deve assegurar equipamentos e 
ferramentas capazes e disponíveis. Na figura 6, há um homem ao lado de um termômetro que mostra 
até o topo, demonstrando que é importante desenvolver a excelência funcional. Na figura 7, há um 
homem em frente à figura de uma fábrica, apresentando a preocupação em estabelecer um ambiente 
adequado. Na figura 8, há dois homens apertando as mãos, simbolizando a importância de estabelecer 
parcerias com os fornecedores. Na figura 9, estão dois homens entre um gráfico, indicando como é 
importante usar técnicas para a solução de problemas. Na figura 10, por fim, há a figura de um 6 e um 
S, mostrando o six sigma como principal método de melhoria do processo. Seja qual for o método, a 
melhoria contínua é necessária. 

O cliente não avalia se um produto e/ou serviço possui qualidade apenas pelo preço, ou por 

determinada característica, pelo contrário, a qualidade é determinada quando o produto e ou 

serviço atingem a expectativa do cliente. A definição de qualidade deve sempre estar relacionada 

com a satisfação do cliente.  

Do ponto de vista da empresa, contudo, se o objetivo é oferecer produtos e serviços (realmente) de 

qualidade, o conceito não pode ser deixado ao acaso. Tem de ser definido de forma clara e objetiva. 
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Isso significa que a empresa deve apurar quais são as necessidades dos clientes e, em função 

destas, definir os requisitos de qualidade do produto. Os requisitos são definidos em termos de 

variáveis como: comprimento, largura, altura, peso, cor, resistência, durabilidade, funções 

desempenhadas, tempo de entrega, simpatia de quem atende o cliente, rapidez do atendimento, 

eficácia do serviço, etc. Cada requisito é em seguida quantificado, a fim de que a qualidade possa 

ser interpretada por todos (empresa, trabalhadores, gestores e clientes) exatamente da mesma 

maneira. Lembra-se dos indicadores? Todo o funcionamento da "empresa de qualidade" gira em 

torno da oferta do conceito de qualidade que foi definido.  

Um dos pilares da qualidade é a padronização. É importante desenvolver padrões escritos para que 

as pessoas saibam o que se espera delas e como se espera que elas realizem. A padronização, ainda, 

distribui e nivela o conhecimento dentro da empresa, de forma clara e precisa. Além disso, com os 

padrões estabelecidos, se torna possível estabelecer controles e indicadores, por exemplo, para 

estudar as causas dos problemas e entender como resolvê-los, de forma a aumentar a 

produtividade.  

Por fim, a qualidade tem como premissa a melhoria contínua: nunca algo está tão bom que não 

possa ser melhorado! A empresa deve buscar reduzir custos, melhorar seus processos, desenvolver 

técnicas para levantar a moral das pessoas, proporcionar melhorias aos produtos existentes, etc. 

Você chegou até aqui, ao final da disciplina produção! Como foi essa jornada? Certamente, iniciou a 

primeira competência se perguntando que relação a disciplina produção teria com o curso de 

Administração. Agora, concluindo a última competência, você conquistou mais uma etapa do seu 

crescimento, ganhou mais conhecimento, que será aplicado em sua vida profissional. Continue 

empenhado (a) nas próximas disciplinas e muito sucesso em tudo aquilo que realizar! 
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