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Após concluir a leitura do curso, solicite seu certificado de conclusão em nosso site.

Não é necessário se cadastrar ou fazer provas. Você estuda e se certifica por isso. É simples, prático e de qualidade.

Bem-vindo ao curso de Gestão da Produção



Conteúdo
programático

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bem Tratado ou Bem Atendido?

Momento da Verdade

Habilidades Essenciais do Profissional de Atendimento

Sete Pecados do Atendimento

A Fórmula de Satisfação do Cliente

Como Solucionar Queixas e Reclamações

A Escada da Lealdade

Por que Fidelizar o Cliente

(CRM) Customer Relationship Management

Os 9 Princípios para o Tratamento de Reclamações

Considerações Finais

Conteúdo
programático

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A Gestão da Produção

Projetos em Gestão da Produção

Tipos de Processo em Manufatura

Local Ideal para as Atividades da Organização

Determinando o Layout Físico

Ergonomia nos Postos de Trabalho

Planejamento e Controle da Produção (PCP)

Símbolos de Mapeamento de Processos

Simulação de Cálculo de Produção



Capítulo 1
A Gestão da Produção



A Produção é a Função 
Central nas Organizações

A gestão da produção é uma atividade que 

atinge a todos os ramos de organizações 

(indústria, comércio e serviços). A sua dinâmica 

de operacionalização ocorre através da 

utilização das funções básicas da gestão 

(Planear, Organizar, Comandar, Controlar e 

Coordenar), com o objetivo de promover com 

êxito as atividades inerentes à empresa. 

A produção é, de certa forma, a função central 

das organizações já que é aquela que vai se 

incumbir de alcançar o objetivo principal da 

empresa: o lucro.



A gestão de produção integra várias atividades para o bom funcionamento do negócio:

ü Define os objetivos de produção e a estratégia a aplicar para os atingir, tendo em conta os objetivos e as estratégias globais da empresa;

ü Escolhe, especifica e implementa o processo produtivo mais adequado ao produto, assim como à estratégia de produção definida;

ü Define qual a capacidade produtiva a implementar;

ü Escolhe equipamentos produtivos e tecnologias mais eficientes e que melhor se adaptam à produção do bem ou serviço em questão;

ü Cria o layout industrial onde é definida a posição dos equipamentos no estabelecimento, dos materiais, dos postos de trabalho, e por fim 
do fluxo de materiais ao longo do processo produtivo;

ü Determina qual a política de controle de qualidade na produção, incluindo em que momentos são feitas as aferições;

ü Define e concretiza a política de manutenção de equipamentos;

ü Define as funções na área de produção;

ü Gere de forma contínua todo o processo produtivo.



Capítulo 2
Projetos em 

Gestão da Produção
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O projeto em gestão da produção é o processo conceitual através do qual algumas exigências funcionais de pessoas são satisfeitas através 

do uso de um produto ou sistema que representa a tradução física do conceito, por exemplo:

ü Produtos: automóvel, televisão, rádio, geladeira, meias, fraldas;

ü Sistemas: ferrovia, rodovia, supermercado, orquestra.

É importante entendermos que, nos projetos de gestão de produção, temos:

ü O objetivo de satisfazer a necessidade dos consumidores.

ü A aplicação tanto a produtos (ou serviços) como a sistemas (que são chamados na administração da produção de 'processos').



A atividade de projeto é, em si, um 

processo de transformação. Projetos 

começam com conceitos que são 

traduzidos em especificações já 

mencionados, como a qualidade, rapidez, 

pontualidade, flexibilidade e custo. Na 

tabela a seguir veremos o impacto do 

projeto do produto e do processo nos 

objetivos de desempenho citados.



Atividade de Projeto
Projetos de produtos (ou serviços) e projetos de processos (ou sistemas) 

estão intimamente inter-relacionados. Veja o esquema abaixo:

Decisões tomadas 
durante o projeto de 
produto (ou serviço) 

terão impacto sobre o 
projeto de processos 

e vice-versa.

Os processos devem 
ser projetados de 

forma que possam 
produzir todos os 

produtos ou serviços 
competitivamente.

Os produtos (ou 
serviços) devem 

ser projetados de 
forma que devam 

ser produzidos 
eficientemente.

Produtos 
(ou Serviços) Decisões

Processos
(ou Sistemas)



A realização de projetos de produtos (ou serviços), ou dos 

processos (ou sistemas) que produzem, pode ser 

considerada um processo de transformação. Tem como 

entrada informações técnicas, mercadológicas e de tempo, 

equipamentos de teste e pessoal técnico. Tem como saída a 

geração de projetos acabados que possuem, em geral, alta 

qualidade, baixo custo, que sejam produzidos com rapidez, 

confiabilidade e flexibilidade. 

A atividade de projetar em si não funciona como uma ideia 

brilhante que vem na imaginação dos desenvolvedores de 

projetos. Como quase tudo, começa com uma ideia vaga, 

genérica e mal definida daquilo que poderia ser a solução 

para uma necessidade observada. Lembrando que o 

objetivo de criar projetos é o de suprir uma necessidade 

(observada em um determinado público-alvo). 

É muito comum, dessa forma, desenvolvedores utilizarem-se do 

que chamam de Brainstorm (tempestade de ideias), que é uma 

técnica de dinâmica de grupo, uma atividade desenvolvida para 

explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo 

em relação a algo, geralmente novos produtos ou serviços. Essa 

técnica auxilia na sugestão de diferentes ideias que possam 

solucionar um problema em questão.

O Brainstorm, de forma bem didática, possui duas etapas: 

a Divergente, na qual a proposta é produzir muitas ideias e; 

a Convergente, na qual as sugestões são selecionadas, agrupadas 

e avaliadas. A etapa Divergente costuma ser mais difícil, pois ela 

exige ousadia, capacidade de combinar soluções e até um certo 

esforço mental para direcionar o pensamento para além do trivial. 

Já a etapa convergente não é muito diferente do que fazemos no 

nosso cotidiano: somos todos "experts" em fazer julgamentos, 

aprovar, vetar. Assim, julgamos, vetamos ou aprovamos as 

melhores ideias, fazendo um "funil" com as melhores opções.

Processo de Transformação



Normalmente as ideias devem passar por um processo de refinamento, 

sendo analisadas por distintas visões dentro da organização, dentre elas as 

principais são o setor de marketing, finanças e da própria produção. Cada 

etapa de análise diminui ou descarta um certo número das sugestões 

geradas no Brainstorm, e as que sobram para a próxima etapa são 

progressivamente refinadas e detalhadas, até que, finalmente, consegue-se 

reduzir as opções de projeto a uma única definitiva, que conterá informações 

suficientes para ser transformada no produto, serviço ou processo real final.

Deve-se tomar cuidado ao adotar o modelo de evolução concepção Vs

execução, pois uma vez iniciado o processo, caso haja necessidade de 

mudança de alguma concepção original, implicará na necessidade de 

repensar e recalcular os custos em função da mudança. No início do 

processo, sem que decisões fundamentais tenham sido tomadas, os custos 

de mudança serão baixos. Porém, as decisões interrelacionadas e 

cumulativas tornam-se cada vez mais caras se tiverem de ser mudadas.

Refinamento das Ideias



De modo geral, um importante fator de decisão na 

atividade de projeto de produto (ou serviço) ou processo é 

a avaliação do efeito "volume-variedade", dimensões 

normalmente dependentes entre si (baixo volume significa 

alta variedade, ou alto volume significa baixa variedade).

O projetista de produtos deve realizar projetos 

esteticamente agradáveis, que atendam ou excedam as 

expectativas dos consumidores, que apresente um bom 

desempenho e seja confiável durante sua vida útil. 

Quando se tratar de serviços, os desenvolvedores de 

projetos devem compor algo que o consumidor perceba que 

atende ou supere as suas expectativas e o serviço deve 

estar dentro do conjunto de capacitações da operação 

produtiva e ser prestado a custo razoável. 

Já o projetista de processo (ou seja, aquele que define como o 

produto ou serviço será feito, como se fosse uma “receita do 

bolo”) deve pensar no impacto que poderá produzir na habilidade 

da produção em atender às necessidades dos consumidores. 

Local errado, insuficiência de capacidade, tecnologia inadequada e 

pessoal incapaz podem certamente gerar desempenho ineficaz. 

Assim, o projetista de processo deve levar em consideração as 

questões ambientais como, por exemplo: 

1. Fonte e sustentabilidade dos materiais;

2. Fontes e quantidades quantidades de energia consumidas;

3. Quantidade e o tipo de lixo produzido;

4. A vida do produto em si;

5. O estado final de vida do produto.

Volume-Variedade



Capítulo 3
Tipos de Processo

Em Manufatura



Uma vez definido o produto (ou serviço), de forma integrada com o projeto do processo (ou sistema), faz-se necessário uma 

atenção especial para finalizar o projeto de tal processo, ou seja, chega o momento de determinar a abordagem geral para 

gerenciar os processos, denominadas de tipos de projetos, válidos uma vez para produtos e outra para serviços.

Vamos exemplificar os diferentes tipos de processos em operações de manufatura de produtos e em serviços:

Em manufatura de produtos, temos:

1. Projeto: Gera produtos únicos, customizados, com início e fim definidos.

2. Jobbing: Utiliza uma mesma linha de produção para fazer produtos 

distintos, compartilhando recursos. Exemplo: móveis por encomenda.

3. Lotes: São produzidos mais de um produto por vez, fato que se repete 

periodicamente. Exemplo: fabricação de autopeças, confecção.

4. Produção em massa: São os que produzem altos volumes de bens com 

variedade relativamente pequena. Exemplo: automóveis, eletrônicos.

5. Contínuo: São os que produzem altos volumes com variedade muito 

baixa ou praticamente um único produto. Exemplo: refinadoras 

petroquímicas e outras commodities. 

Nos serviços, temos:

1. Serviços Profissionais: Alto contato, onde os clientes 

despendem muito tempo. Exemplo: advogados, 

consultores, arquitetos, auditores.

2. Loja de Serviços: Tem níveis de contato com o 

consumidor, customização, volume de clientes e 

liberdade de decisão do pessoal. Exemplos: bancos, 

lojas, escolas, etc.

3. Serviços de Massa: Envolvem tempo de contato 

limitado e pouca customização. Exemplos: 

supermercado, transporte coletivo.



Vejamos as figuras a seguir com a representação das faixas em operações de manufatura que 

demonstra claramente o uso de cada tipo processo de acordo com o volume e variedade:

Em manufatura de produtos: Em serviços:



Capítulo 4
Local Ideal para as 

Atividades da Organização



Importância da Localização Organizacional
O local ideal engloba estrategicamente o ambiente externo e o interno

O bom funcionamento do processo produtivo 

está diretamente relacionado na escolha da 

melhor localização para instalar uma ou demais 

atividades produtivas. 

O local ideal proporciona, além do ambiente 

externo, que a organização tenha um ambiente 

interno propício para alocar maquinários e/ou 

equipamentos estrategicamente corretos, bem 

como seus fluxos de pessoas.

Um tema importante para ser considerado é o estudo para instalação de uma 

organização. Este tipo de estudo envolve uma série de critérios, inúmeras variáveis 

e características a serem contempladas e que, portanto, não podem ser ignoradas, 

sob pena de correr riscos desastrosos quanto à escolha do “melhor local”.

Nos dias atuais, observa-se uma dinâmica importante no que diz respeito à busca 

de mercado por parte das organizações, resultando em constantes investimentos 

nos mais variados locais do planeta (globalização). Este fenômeno tem induzido 

países, cidades e estados a buscarem atrair estes investimentos embasando-se 

nos mais inusitados artifícios. Neste contexto, estudos de localização têm estado 

cada vez mais presentes no cotidiano socioeconômico mundial, e vêm assumindo 

um caráter estratégico muito importante no âmbito das organizações.



Quem deve fazer o Estudo

Outro aspecto importante diz respeito a quem deve 

fazer tal estudo: equipe externa? Equipe interna da 

empresa? Ou equipe mista? A equipe interna, mesmo 

às vezes não tendo conhecimento específico no 

assunto, conhece a realidade e a cultura da empresa. 

Já a equipe externa tem este conhecimento específico 

sobre estudos de localização, porém desconhece a 

cultura da organização. Utilizado uma equipe mista, 

pode-se agregar as vantagens das duas anteriores e 

amenizar as fragilidades das mesmas, ou seja, 

encontrar um equilíbrio de conhecimento.

Quanto à dificuldade no estudo, pode-se fazer um 

comparativo entre organizações produtoras de bens e serviço. 

No caso de bens, estes podem ser produzidos, armazenados e 

transportados até os clientes. Já os serviços são consumidos 

no ato, ou seja, produzidos e consumidos simultaneamente, 

portanto parecem ser mais sensíveis à localização. 

Flexibilidade no Estudo



Decidindo o melhor Local 
para a Instalação
A finalidade do estudo de localização, sob o critério econômico, é encontrar 

o lugar que permita, pelo menor custo total, transformar as matérias-

primas em produtos acabados ou serviços e transportá-los aos 

consumidores. Assim, o critério decisivo é o critério comparativo entre as 

diversas localidades sob o ponto de vista econômico, além desta finalidade 

sugerir uma limitação ao nível de manufatura de bens.

Outros critérios também podem ser relevantes dependendo das 

especificidades da organização. Por exemplo, a decisão em termos de 

escolha de uma nova localização organizacional é marcada por um nível de 

dificuldade importante, envolvendo a avaliação de inúmeros fatores, 

conduzindo a reflexões eternas nos custos de produção, fonte de matéria-

prima, desperdício e qualificação de mão de obra, custo da expansão, 

aparecimento de novos mercados, atração por isenção de impostos, 

políticas internas e tendências econômicas, entre outras variáveis.

Referente à influência quanto ao fornecimento de insumos 

(influência sobre os custos), pode-se considerar fatores 

como custos de mão de obra, em que se deve considerar a 

produtividade da mesma, bem como taxas de câmbio 

quando se avalia diferentes países, custos da terra, custos 

de energia (sobretudo no caso de organizações que usam 

grande quantidade de energia, como produtoras de 

alumínio, custo de transporte, no caso de transporte de 

insumos e bens produzidos), e fatores de comunidade, que 

são os que influenciam os custos de uma operação e que 

derivam do ambiente social, político e econômico do local, 

como impostos locais, restrições de movimentação de 

capital, assistência financeira do governo, estabilidade 

política, assistência de planejamento do governo, atividades 

locais em relação a investimentos estrangeiros, língua, 

disponibilidade de serviços, histórico de relações 

trabalhistas, absenteísmo da mão de obra, restrições 

ambientais, entre outros do gênero.



Quanto a demanda (influência sobre a receita), pode-se citar fatores 

como a habilidade da mão de obra, como no caso de parques 

tecnológicos/incubadoras, que se recomenda posicionar próximo de 

universidades em função da qualificação dos recursos humanos destas 

organizações e da demanda de clientes potenciais (universitários); a 

imagem do local em si, citando o caso dos ternos de Savile Row (famosa 

rua de Londres, reconhecida pelos ternos de qualidade) ou roupas de 

Milão, a adequação do local ao tipo de negócio pretendido, como no caso 

da instalação de um hotel luxuoso focado no turismo, o qual logicamente 

deve ser pensado em local paradisíaco; e a conveniência para clientes, 

citando o caso típico da instalação de um hospital, que deve posicionar-

se próximo ao público a ser atendido.

Referindo-se a razões que sugerem mudanças de local, pode-se 

segmentar tais razões em alterações na demanda de bens e serviços e 

alterações na oferta de recursos para a operação. No caso de alterações 

na demanda de bens e serviços, surgem três opções para o caso de 

manufatura: aumentar a estrutura existente, construir nova unidade 

desativando a original e construir nova unidade mantendo a original.

Para o processamento de clientes é mais complicado, pois, em 

geral, operações desta natureza não podem escolher 

expandir-se no mesmo local, posto que praticamente não 

estariam agregando maior potencial mercadológico com uma 

nova estrutura no local original. Já em se tratando de 

alterações na oferta de recursos para a operação, pode-se 

citar aspectos como o esgotamento de matéria-prima 

(mineração), custo de mão de obra e terreno atual muito caro.

Por fim, pode-se afirmar que razões como o aparecimento de 

novos mercados, a concorrência entre manufaturas locais e o 

produto transportado de fonte afastada, a limitação ou 

esgotamento da matéria-prima no local atual, o custo 

exagerado da expansão local, a atração exercida por 

matérias-primas pouco dispendiosas, a atração exercida pela 

isenção de impostos e obtenção de financiamentos a longo 

prazo, são potenciais fontes de mudanças de localização.



Capítulo 5
Determinando o 

Layout Físico
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O layout físico de uma operação produtiva preocupa-se com a localização física dos recursos de transformação. Definir o layout físico é decidir onde 

colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. O layout físico é uma das características mais evidentes de uma operação 

produtiva porque determina sua “forma” e aparência. É aquilo que a maioria das pessoas nota quando entra pela primeira vez em um lugar.

O layout físico também pode ser definido como o espaço pelo qual os recursos transformados (materiais, informações e clientes) fluem no meio da 

operação. Mudanças na localização de uma máquina numa fábrica, dos produtos de um corredor no supermercado, ou até a mudança de salas em um 

centro esportivo podem afetar o fluxo de materiais e pessoas com a operação. Isto, por sua vez, pode afetar os custos e a eficácia geral da produção.



0 1

0 2 0 4
Manter a extensão do fluxo: o fluxo de materiais, 

informações ou clientes deve ser canalizado pelo layout 

físico de forma a atender aos objetivos da operação. Em 

muitas operações, isso significa minimizar as distâncias 

percorridas pelos recursos transformados, embora isto 

nem sempre ocorra, pois os supermercados gostam de 

garantir que os clientes passem por determinados 

produtos em seu trajeto dentro da loja;

Proporcionar o conforto da mão de obra: ou seja, 

ela deve ser alocada para locais distantes de 

partes barulhentas ou desagradáveis da operação. 

O layout físico deve prover um ambiente de 

trabalho bem ventilado, iluminado e, quando 

possível, agradável;

0 3
Possibilitar a clareza de fluxo: todo o fluxo de 

materiais e clientes deve ser sinalizado de forma clara 

e evidente para consumidores e para a mão de obra. 

Operações de serviço, em geral, usam roteiros 

sinalizados, como alguns hospitais que usam faixas 

pintadas no chão com diferentes cores para indicar o 

roteiro para os diferentes departamentos;

Proporcionar segurança inerente: o que significa que 

todos os processos que podem representar perigo, 

tanto para a mão de obra quanto para os clientes, 

não devem ser acessíveis a pessoas não autorizadas. 

Saídas de incêndio devem ser claramente sinalizadas 

com acesso desimpedido. Passagens devem ser 

claramente marcadas e mantidas livres;

Os Principais Objetivos de um Bom Layout:



0 5

0 6 0 8
Possibilitar o acesso: o que significa que todas 

as máquinas, equipamentos e instalações 

devem estar acessíveis para permitir 

adequada limpeza e manutenção;

Ter flexibilidade de longo prazo: os layouts físicos 

devem ser mudados periodicamente à medida que 

as necessidades de operação mudam. Um bom 

layout físico terá sido concebido com as potenciais 

necessidades futuras da operação em mente.

0 7
Fazer o uso do espaço: todos os layouts físicos devem 

permitir uso adequado do espaço disponível da 

operação;

Facilitar a coordenação gerencial: a supervisão e 

coordenação devem ser facilitadas pela localização da 

mão de obra e dispositivos de comunicação;

Os Principais Objetivos de um Bom Layout:



0 1

0 2
0 4

O rearranjo de layout físico de uma operação 

existente pode interromper seu funcionamento 

normal, levando à insatisfação do cliente ou a 

perdas de produção;

A mudança do layout físico pode ser difícil e 

cara e, portanto, os gerentes de produção 

podem relutar em fazê-lo com frequência;

0 3
Se o layout físico está errado, pode levar a padrões de 

fluxo excessivamente longos ou confusos, estoque de 

materiais, filas de clientes formando-se ao longo da 

operação, inconveniências para os clientes, tempos de 

processamento desnecessariamente longos, 

operações inflexíveis e altos custos;

O layout físico é frequentemente uma atividade difícil e 

de longa duração devido às dimensões físicas dos 

recursos de transformação movidos;

5 Razões pelo qual os Layouts Físicos são Fundamentais:

0 5
A consequência de qualquer mau julgamento 

na definição de layout físico terá um efeito 

considerável de longo prazo na operação.



0 1

0 2

0 3

Analisar sobre o que se pretende que o layout físico 

propicie. Neste caso, são os objetivos estratégicos da 

operação que devem ser muito bem compreendidos.

Selecionar o layout físico básico, ou seja, a forma geral do 

layout de recursos produtivos da operação.

Etapas para se determinar 
o Layout Físico:

Selecionar o tipo de produção de manufatura, considerando a 

característica volume (a quantidade de produtos e/ou serviços 

produzidos/oferecidos) e variedade (a variedade de produtos 

e/ou serviços produzidos/oferecidos).

Para isso, é necessário conhecer os tipos de Layout.



Principais Tipos de Layout
1. Layout Físico Posicional

Também conhecido como layout físico de posição fixa. 

Aqui os recursos transformadores é que se movem 

entre os recursos transformados, ou seja, em vez de 

materiais, informações ou clientes fluírem por meio de 

uma operação, quem sofre o processamento fica 

estacionário, enquanto equipamento, maquinário, 

instalações e pessoas movem-se para a cena do 

processamento na medida do necessário. Como 

exemplo em serviços temos uma cirurgia de coração, 

restaurante de alta classe do tipo “a la carte”, 

manutenção de computador de grande porte. 



2. Layout Físico por Processo

É assim chamado porque as necessidades e 

conveniências dos recursos transformadores que 

constituem o processo de operação dominam a 

decisão sobre o layout físico. No layout por processo, 

processos similares são localizados juntos um do outro. 

Isto se deve à conveniência para a operação de 

mantê-los juntos, pois dessa forma a utilização dos 

recursos transformadores é beneficiada. Isso significa 

que, quando produtos, informações ou clientes fluírem 

com a operação, eles percorrerão um roteiro de 

processo a processo, de acordo com as suas 

necessidades. Os supermercados são um exemplo, 

onde alguns processos, como a área que dispõe de 

vegetais e enlatados, oferecem maior facilidade na 

reposição dos produtos se mantidos agrupados, 

produtos refrigerados.



3. Layout Físico Celular

É aquele em que os recursos transformados, entrando na 

operação, são pré-selecionados ou pré-selecionam-se a si 

próprios, para se movimentar para uma parte específica da 

operação, que é a célula, na qual todos os recursos 

transformadores necessários a atender as suas necessidades 

imediatas de processamento se encontram. A célula em si pode 

ser organizada segundo um layout físico por processo ou por 

produto. Novamente no mercado, cliente usam a área para 

produtos específicos para comprar lanches na hora do almoço 

(salgadinhos, refrigerantes, etc.). Estes, em geral, são localizados 

juntos, de forma que o cliente que está comprando seu almoço 

não precise procurá-lo pelo supermercado todo. Outro exemplo 

é uma loja de departamentos, que tem como layout 

predominante por processos (pois cada área – calçados, 

roupas, livros, etc. – pode ser considerada um processo 

separado dedicado a vender um tipo particular de produto).



4. Layout 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 ou cliente, 

segue um roteiro pré-definido no qual a sequência de atividades 

requerida coincide com a sequência na qual os processos foram 

arranjados fisicamente. Este é o motivo pelo qual às vezes este tipo de 

layout físico é chamado de layout físico em “fluxo” ou em “linha”. 

Exemplo: os restaurantes self service ou um programa de vacinação 

em massa. 

Além de cada tipo de layout físico, também existem os layouts físicos 

mistos, ou seja, que combinam elementos de alguns ou de todos os 

tipos básicos de layout físico ou, alternativamente, usam tipos básicos 

de layout físico de forma “pura” em diferentes partes da operação, 

como hospitais, onde o departamento de radiologia é provavelmente 

arranjado por processo, as salas de cirurgia segundo um layout físico 

posicional e o laboratório conforme um layout físico por produto.



Capítulo 6
Ergonomia nos 

Postos de Trabalho



O que é Ergonomia? 

Um dos principais riscos encontrados nos mais diversos 

ambientes de trabalho e responsável por uma gama 

variável de doenças ocupacionais é o Risco Ergonômico. 

O ambiente de trabalho ergonomicamente incorreto é 

um causador importante das doenças ocupacionais nos 

trabalhadores.

A palavra ergonomia significa: ERGO = trabalho; NOMOS = 

regras; ou seja, um conjunto de regras para se organizar 

o trabalho de forma eficiente e eficaz. Assim, podemos 

descrever ergonomia como um conjunto de ciências e 

tecnologias que procura a adaptação confortável e 

produtiva entre o ser humano e seu trabalho, 

basicamente procurando adaptar as condições de 

trabalho às características do ser humano.

A aplicação da ergonomia ao trabalho, portanto, visa a basicamente o 

aumento do conforto, a diminuição de lesões e o consequente aumento 

da produtividade e qualidade de vida. Neste contexto, precisamos 

avaliar a Ergonomia sob a ótica de um alerta para a importância de se 

considerar além das máquinas e equipamentos utilizados para 

transformar os materiais, também toda a situação em que ocorre o 

relacionamento entre o homem e o seu trabalho, ou seja, não apenas o 

ambiente físico, mas também os aspectos organizacionais de como 

esse trabalho é programado e controlado para produzir os resultados 

desejados.

Os serviços realizados na zona rural, via de regra, caracterizam-se por 

trabalho intensivo, quando frequentemente exige-se dos agricultores 

alta produtividade em tempo limitado, porém em condições 

inadequadas, com problemas de ambiente, equipamentos e processos. 

Tais condições acabam levando a insatisfações, cansaços excessivos, 

queda de produtividade, problemas de saúde e acidentes de trabalho. 



Produtividade e qualidade não se alcançam com 

treinamento puro e simples de pessoal, mas andam de 

mãos dadas com outros critérios ergonômicos, os quais 

tem como principal campo de ação a concepção de 

meios de trabalho adaptados às características 

fisiológicas do homem e de suas atividades. 



Parceria e Participação, que 
gera Conveniência e Satisfação

Em relação aos recursos humanos, podemos considerar as 

características do trabalho como um significante fator que 

predispõe para a satisfação do trabalho e ao mesmo tempo 

é capaz de reduzir as taxas de absenteísmo e turnover, 

aumentar a produtividade, melhorar a moral, a motivação e 

desempenho dos trabalhadores, ajudar no recrutamento, na 

base de conhecimento e técnicas de trabalho. Neste sentido, 

podemos afirmar que o desempenho dos indivíduos dentro 

de uma organização está diretamente ligado à 

conformidade entre os seus valores pessoais e os valores da 

organização, ou seja, a cultura, e o clima organizacional. 

É evidente, também que, em função desta conformidade, o 

colaborador passa a se sentir como parceiro e participante 

do processo, resultando a sua conveniência dentro da 

organização – não somente na satisfação das suas 

necessidades econômicas, mas também no cumprimento das 

suas necessidades de autorrealização profissional dentro de 

um ambiente de trabalho bastante agradável.



Ergonomia na organização do trabalho pesado: planejar o trabalho em atividades fisicamente pesadas, com alto dispêndio 

de energia.

Biomecânica aplicada ao trabalho: estuda-se as sobrecargas na coluna vertebral, as posturas incorretas, a prevenção da 

fadiga muscular, a prevenção das tendinites, as lesões por movimentos repetitivos, etc.

Adequação ergonômica geral do posto de trabalho: planeja-se os postos de trabalho visando a um índice de satisfação de 

90% da população trabalhadora.

Prevenção da fadiga: identificando e corrigindo os fatores de sobrecarga.

Prevenção do erro humano: que muitas vezes pode estar associado com os riscos ergonômicos. Não há um profissional 

específico para lidar com os problemas e soluções no campo da ergonomia. Esse trabalho deve ser desenvolvido por uma 

equipe multi e interdisciplinar na abordagem dos problemas e das soluções ergonômicas no trabalho. 

São áreas de aplicação da Ergonomia:

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5



ü Transformar condições primitivas em postos de trabalho

ü Melhorar as condições de conforto relacionadas ao ambiente de trabalho

ü Melhorar o método de trabalho

ü Melhorar a organização do sistema de trabalho

ü Ergonomia de concepção

Passos para a Intervenção Ergonômica:

Soluções ergonômicas mais indicadas 
para ajudar na resolução deste problema:

ü Revezamento

ü Pausas

ü Melhorias na organização do trabalho

ü Melhorias no método de trabalho

ü Pequenas melhorias nos postos de trabalho

ü Projetos de melhoria ergonômica

ü Orientação ao trabalhador sobre práticas corretas.



Capítulo 7
Planejamento e Controle 

de Produção (PCP)



O que é PCP

Em um sistema de manufatura toda vez 

que são criados objetivos é necessário 

formular planos de como atingi-lo, 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. No âmbito da 

administração da produção e operações, 

este processo é realizado pelo PCP.

O PCP – Planejamento e Controle da Produção (em inglês PPC - Production Planning and

Control), consiste em um processo utilizado no gerenciamento das atividades de produção. 

Trata-se de um sistema de gerenciamento dos recursos operacionais de produção de uma 

empresa, com funções envolvendo planejamento (o que e quando será produzido), 

programação (recursos utilizados para a operação, com início e término de todo o fluxo de 

trabalho) e controle (monitoramento e correção de desvios da produção), bem como a 

determinação das quantidades que serão produzidas, qual o layout da planta para melhor 

aproveitamento do fluxo de insumos, quais as etapas de cada processo de manufatura e 

designação de mão de obra, seja ela humana ou mecânica, que fará a transformação das 

matérias primas em produtos acabados. 

Com a consolidação de todos estes dados, será criada a carta mapa da produção, o 

chamado PMP – Plano Mestre da Produção, nas quais estão expostas as diretrizes do 

processo em geral. Nos dias atuais existem departamentos especializados apenas no PCP, 

sendo estes dedicados as atividades mais operacionais do cotidiano de produção.



Objetivo do PCP

O planejamento pressupõe a necessidade de um processo 

decisório que ocorre antes, durante e depois de sua elaboração e 

implementação na empresa. Portanto, a função do PCP requer 

um modo de pensar que responda a indagações referentes aos 

diversos questionamentos sobre o que será feito, como, por quem 

e com que recursos, bem como onde e quando será executado.

O objetivo global do PCP não envolve somente o planejamento, 

mas também a programação (definição de quando fazer) e o 

controle do que foi estabelecido, não deixando que o objetivo final 

seja desviado do plano, ou ainda, decidindo sobre quaisquer 

mudanças que possam ocorrer, caso, defeitos ou falhas do 

planejado passem a atuar no sistema.

O PCP vem, desta forma, para dar suporte à gerência na 

tomada de decisão, já que está nela os maiores problemas de 

produção. Seu objetivo maior é o de gerenciar os meios 

planejados e não as metas de produção.

As empresas que possuem maior preocupação com o seu PCP 

conseguem melhores resultados finais. Além de estarem 

sempre com os seus planos de melhoria voltados para onde 

suas produções prioritariamente exigem. O PCP consegue dar 

informações à gerência e esta tem capacidade de fazê-los se 

decidirem melhor. 

Em suma, o PCP tem como função a organização, padronização 

e sistematização do processo, levando a empresa a produzir 

com mais perfeição, segurança, rapidez, facilidade, correção e 

menor custo.



0 1

0 2
Planejamento da capacidade de produção: a partir 

da previsão de demanda de médio e longo prazo e 

da análise da capacidade instalada, determina-se a 

necessidade de adequação (aumento ou redução) 

da capacidade de produção para melhor atender a 

demanda no médio e longo prazo.

0 3
Planejamento agregado da produção (PAP): visa 

determinar a estratégia de produção mais adequada 

para a empresa. No plano agregado, estão as 

decisões de volumes de produção e estoque mensais, 

contratação (ou demissão) de pessoas, uso de horas-

extras e subcontratação, contratos de fornecimento 

e serviços logísticos. Usualmente, o horizonte de 

planejamento é anual com revisão mensal dos planos. 

Neste nível de planejamento, as informações de 

demanda e capacidades são agregadas para viabilizar 

a análise e tomada de decisão.

Previsão da demanda: os métodos estatísticos e 

subjetivos de previsão de demanda auxiliam os 

gerentes de produção no dimensionamento da 

produção e dos recursos materiais e humanos 

necessários. A previsão de demanda assume um 

papel ainda mais importante quando a empresa 

adota uma estratégia de produção para estoque.

Etapas do PCP



0 4 0 5
Programação detalhada da produção (PDP): é a 

operacionalização propriamente dita no “chão da 

fabrica”. Define como a fábrica irá operar no seu 

dia a dia. As atividades que envolvem a 

programação da produção são: administração de 

materiais, sequenciamento das ordens de 

produção, emissão e liberação de ordens.

0 6
Administração de materiais: planeja e controla 

os estoques, define o tamanho dos lotes, a 

forma de reposição da matéria-prima e os 

estoques de segurança.

Programação mestra da produção (PMP): 

trata-se da operacionalização dos planos de 

produção no curto prazo. No programa 

mestre são analisados e direcionados os 

recursos (máquinas, pessoas, matérias-

primas) no tempo certo para produzir a 

quantidade necessária para suprir a 

demanda de determinado período. Nessa 

etapa, temos uma definição mais precisa 

dos itens e quantidades de produção e 

estoques, com um grau de detalhamento 

maior que o utilizado no planejamento 

agregado, incluindo não apenas previsões de 

demanda, como também pedidos firmes e 

ordens abertas de produção e compras.

Etapas do PCP



0 7

0 8

Emissão de ordens: implementa o 

programa de produção emitindo a 

documentação necessária para o 

inicio das operações e liberando-a 

quando os recursos estiverem 

disponíveis.

0 9
Controle da produção: é a última etapa do PCP e 

consiste no acompanhamento dos processos produtivos 

a fim de verificar o andamento da produção conforme o 

planejado, ou seja, verificar se o que foi decidido no 

plano agregado, programa mestre e programação 

detalhada está sendo realizado. A partir do 

apontamento da produção (tempos e rendimentos do 

processo), o PCP acumula dados atualizados dos 

processos para utilização nas decisões futuras.

Sequenciamento: é a 

determinação da sequência de 

execução das operações de 

produção nas máquinas, visando 

minimizar atrasos, ociosidades e 

estoques em processo.

Etapas do PCP



Capítulo 8
Símbolos de

Mapeamento de
Processos



Linguagem de 
Modelagem Unificada
Cada elemento em um mapa de processos é 

representado por um símbolo específico. 

Os símbolos de processos também são popularmente 

chamados de símbolos de fluxogramas, formas de 

fluxogramas ou símbolos de diagramas de fluxo. Estes 

símbolos vêm do Unified Modeling Language (Linguagem 

de modelagem unificada) ou UML, que é uma norma 

internacional para o desenho de mapas de 

processos. Você já deve ter visto esses mapas de 

processos em algum momento de sua carreira.

Eles são mais ou menos assim:



1. Símbolos de 
Processo e Operação



2. Símbolos de Ramificação e 
Controle de Fluxo



3. Símbolos de Entrada e Saída 4. Símbolos de Armazenamento 
de Arquivos e Informações



Exemplo de Mapa de 
Processos (sanduíches)

Processo de 
Sanduíche Padrão

Processo Antigo de 
Sanduíches Customizados

Novo Processo de 
Sanduíches Customizados

Matéria-
prima Montagem

Sanduíches 
estocados

Movimentação 
para as lojas

Sanduíches 
estocados Vendas

Solicitação do consumidor

Recebimento do 
Pagamento

Matéria-
prima Montagem

Recebimento do 
Pagamento

Solicitação do consumidor

Pão e 
Recheio Base

“Bases” estocadas Montagem a partir 
da “base” padrão

Solicitação do consumidor

Usar “base” 
padrão? Não

Sim

Montagem de todo o sanduíche

Recebimento do 
PagamentoRecheios

Montagem 
de “Bases”



Capítulo 9
Simulação de 

Cálculo de Produção



Última Lição

Nesta última lição iremos apresentar uma simulação de 

um cálculo de produção. Usaremos como exemplo a 

confecção de camisetas regata onde teremos as 

seguintes operações, nesta sequência:

1. Corte do molde,

2. Costura montagem camiseta,

3. Costura barras,

4. Costura etiqueta e,

5. Revisão final.

Cada operação terá um tempo padrão previsto para ser executado. Este 

tempo previsto 'para produzir' é usado como base para o cálculo de 

previsão de produção, seja por turno, diário, semanal, etc.

Então, vamos iniciar nosso exemplo usando como referência o tempo 

padrão previsto para produção desta camiseta regata. A empresa do 

exemplo, trabalha em dois turnos de produção, sendo o tempo de cada 

turno o equivalente a 8 horas de trabalho, ou como normalmente é 

utilizado como base de cálculo, 480 minutos de produção.

Nesta empresa, tomando base a sua capacidade produtiva, consegue-se 

produzir até 250 camisetas regata por turno, ou seja, 2 turnos = 500 

camisetas (produção diária).

Com base nestas informações acima, vamos iniciar agora nosso plano de 

produção, dividido em algumas etapas para melhor extrair o conteúdo de 

cada operação.



1. Criar o programa de produção diário

É ter um plano para que o setor de produção saiba o que e quanto precisa ser 

produzido.

Então vamos aos números:

1 dia útil de trabalho = 2 turnos de trabalho = 8hs x 2 = 960 minutos

Quantidade de dias úteis por mês = 20 dias

Produção mensal de camisetas regatas = 8.000 peças

Teremos uma estimativa de produção de cerca de 400 peças por dia de 

produção em dois turnos. Vamos verificar agora se a capacidade produtiva 

atende esta demanda de 400 peças/dia, ou 200 peças por turno.



2. Definindo os tempos padrões de cada operação 

Vamos usar como exemplo prático uma célula de trabalho responsável pelo processo de fabricação de camisas e camisetas. Neste caso em 

específico serão fabricadas camisetas regatas qual compõem das seguintes operações:

a) Corte do molde: é uma operação de trabalho em que o tecido é cortado de acordo com o molde solicitado. A grande vantagem dessa 

operação é que fazendo 1 (hum) corte você tira 20 camisetas. Cada corte de 20 camisetas dura em média 2 minutos, ou 0,1 minutos/camiseta.

b) Costura montagem camiseta: padrão é 0,90 minutos / camiseta

c) Costura barras: padrão é 0,50 minutos / camiseta

d) Costura etiqueta: padrão é 0,20 minutos / camiseta

e) Revisão final: 0,15 minutos / camiseta

Operação Máquina Tempo Padrão/ Peça

Corte do Molde Máquina de Corte Disco 0,10 minutos

Costura montagem camiseta Máquina Costura Overlock1 0,90 minutos

Costura barras Máquina Costura Overlock2 0,50 minutos

Costura etiqueta Máquina Costura Retilínea 0,20 minutos

Revisão final Revisora 0,15 minutos

Tempo total 1,85 minutos/peça

Valores na tabela para calcular o tempo padrão/peça:

Com isto temos uma previsão de produzir, sem 

contar índice de eficiência, de 259 peças por 

turno, ou seja, 480 min / 1,85 min por peça = 259 

peças (518 por dia).



3. Adicionando o índice de eficiência no 
cálculo de produção 

No cálculo anterior consideramos que cada operação de trabalho possui uma 

máquina disponível para o trabalho por 480 minutos/turno. 

Porém, o índice de eficiência é de, digamos, 90% desse tempo, ela só poderá 

produzir durante 432 minutos. O restante do tempo será consumido pelas 

atividades auxiliares (manutenção, reparos, preparação, lanche, etc.).



4. Adicionando o índice de Produtividade
Quando uma operação é realizada estritamente de acordo com o tempo padrão, considera-se 

que sua produtividade é de 100%. Quando, porém, o índice de produtividade for inferior a 100%, o 

tempo necessário para realizar aquela tarefa será superior ao tempo padrão. No caso desta 

célula de produção o índice de produtividade está atualmente em 85%. 

Operação Máquina Tempo Padrão/ Peça índice Produtividade
Tempo Real 

necessário

Corte do Molde Máquina de Corte Disco 0,10 minutos 85% 0,12

Costura mont. camisetas Máquina Costura Overlock1 0,90 minutos 85% 1,06

Costura barras Máquina Costura Overlock2 0,50 minutos 85% 0,59

Costura etiqueta Máquina Costura Retilínea 0,20 minutos 85% 0,24

Revisão final Revisora 0,15 minutos 85% 0,18



5. Realizar o cálculo de disponibilidade X ocupação 
das máquinas utilizadas 
Neste cálculo precisamos conhecer se a capacidade de máquina supre ou 

não às necessidades de produção programadas. No caso em questão temos:

a) Produção programada:

500 camisetas / dia

b) Tempo real necessário de uso de máquinas:

- Máquina de Corte Disco = 0,12 min/peça

- Máquina Costura Overlock 1 = 1,06 min/peça

- Máquina Costura Overlock 2 = 0,59 min/peça

- Máquina Costura Retilínea = 0,24 min/peça

- Revisora = 0,18 min/peça

c) O cálculo de carga de máquinas temos:

- Máquina de Corte Disco = 400 

peças/dia X 0,12 min/peça = 48 min/dia

- Máquina Costura Overlock 1 = 400 

peças/dia X 1,06 min/peça = 424 min/dia

- Máquina Costura Overlock 2 = 400 

peças/dia X 0,59 min/peça = 236 min/dia

- Máquina Costura Retilínea = 400 

peças/dia X 0,24 min/peça = 96 min/dia

- Revisora = 400 peças/dia X 0,18 min/peça 

= 72 min/dia



Máquina
Carga Máquina Produtiva 

Necessária (em minutos)

Carga Máquina Disponível 

por dia (em minutos)

Qtd. de Máquinas 

Necessárias

Máquina de Corte Disco 48 864 0,1

Máquina Costura Overlock1 424 864 0,5

Máquina Costura Overlock2 236 864 0,3

Máquina Costura Retilínea 96 864 0,1

Revisora 72 864 0,1

Com estes dados conseguimos identificar se o maquinário possui disponibilidade para produzir ou não, veja na tabela a seguir a correlação:

Podemos comprovar com estes cálculos que a disponibilidade de máquinas está bem tranquila, podendo ser alocado outras ordens 

de produção para está célula de trabalho em específico.

Outro fator importante a ser observado como o processo de fabricação das camisetas regata ocorre em uma célula de trabalho, ou 

seja, diversas máquinas alocadas de forma que a operações sejam feitas na sequência sem a necessidade de muitos auxiliares na

carga de mão-de-obra. É importante também considerar que o trabalho das pessoas envolve sempre uma certa flexibilidade, isto é, 

uma pessoa pode trabalhar temporariamente numa máquina e depois deslocar-se para realizar o trabalho em outra.



Como no caso da célula de trabalho em que um operador opera cada máquina a carga de mão de obra é a mesma 

da carga de máquina. Continuando ainda sobre o tema alocação de máquina, veja na tabela a seguir, descontando 

a produção programada acima, o tempo de disponibilidade das máquinas:

Verificando a tabela acima podemos observar que ainda existe uma boa disponibilidade para alocação de 

mais ordens de produção para estas máquinas, ou célula de trabalho em específico neste caso.

Máquina
Carga Máquina Produtiva Necessária 

(em minutos)

Carga Máquina Disponível por dia 

(em minutos)

Qtd. de Máquinas Disponível dia 

(em minutos)

Máquina de Corte Disco 48 864 816,0

Máquina Costura Overlock1 424 864 440,0

Máquina Costura Overlock2 236 864 628,0

Máquina Costura Retilínea 96 864 768,0

Revisora 72 864 792,0



Por fim,

Esperamos que tenha gostado deste curso introdutório sobre a 

Gestão da Produção. Abordamos aqui sobre o que é a gestão da 

produção; projetos em gestão da produção, atividades de projetos, 

local ideal para as atividades da organização, definição e tipos de 

layout físico, ergonomia no posto de trabalho, definição, objetivos e 

etapas do planejamento e controle de produção (PCP), símbolos 

de mapeamento de processos e fizemos uma pequena simulação 

de cálculo de produção.



Parabéns! Você finalizou a leitura do curso.
Que tal adquirir o certificado de conclusão em seu nome?



Agora você pode solicitar o seu 
certificado de conclusão em nosso site

Algumas informações importantes:

ü Não é necessário se cadastrar ou fazer provas;

ü Para solicitar o certificado, basta ler o conteúdo do curso;

ü Utilizamos os dados do pedido (nome completo e e-mail) para 

preencher os dados do certificado de conclusão e enviá-lo para 

seu respectivo e-mail;

ü O certificado de conclusão é enviado em arquivo PDF para seu 

e-mail em poucos minutos após aprovação do pedido;

ü Nosso certificado é autenticado e válido em todo o país;

ü Estude e se certifique o quanto quiser! É rápido e de qualidade!

Desejamos a você muito sucesso!


