
2016 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1. © 2016 BTSYM 

A IMPORTÂNCIA DO PCP NA INDÚSTRIA 
 

 

Danilo Fernando Souza Leme 

Jundiaí, Brazil 

engineerdanilo@hotmail.com 

Jaqueline Cristina Pinheiro 

Várzea Paulista, Brazil 

jcristina96@hotmail.com 

José Henrique Gonzaga 

Cabreúva, Brazil 

gonzagaedias@bol.com.br  

Marcella Ciconelli dos Santos Cruz 

Campo Limpo Paulista, Brazil 

marcellaciconelli@hotmail.com  

MSc. Rosivaldo Ferrarezi 

Prof. UNIP/ICET/Campinas&Jundiaí 

rferrarezi@gmail.com 

 

Resumo: O Planejamento e controle da Produção, ou PCP, como é conhecido no mercado, é mais 

uma ferramenta de suporte para a tomada de decisões. Seu objetivo principal é integrar o gerenciamento de 

toda atividade da empresa, planejando e controlando os processos de fabricação de mercadorias e 

minimizando a utilização dos recursos necessários para a sua produção. 
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I. Introdução 

 

O planejamento e controle da produção (PCP) é uma 

ferramenta gerencial indispensável nas indústrias, 

tradicionalmente ligada à engenharia de produto ou de 

produção. 

 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 

inicio 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, para a transformação das matérias 

primas passo a passo. 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. 

A função básica do PCP é dar suporte, afetando diretamente 

ou indiretamente, sejam com planos, documentos, 

ferramentas ou estimativas, ficando encarregado pelo 

arranjo e emprego dos meios disponíveis para melhor 

atender os projetos da organização, divididos entre os níveis 

estratégico, tático e operacional. Os objetivos destes três 

níveis devem estar voltados para a confirmação das 

estratégias de longo prazo da empresa, pois todas as ações 

desenvolvidas pelo PCP estão presentes em qualquer 

sistema produtivo, mas o modo como são realizadas e são 

obtidos os resultados estão diretamente comprometidos 

com a doutrina empregada pela empresa e de nada adiantará 

também o uso de softwares sofisticados (MRP, ERP) se não 

forem solucionados primeiro os problemas estruturais da 

organização. 

A. Os três níveis básicos do PCP 
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No nível estratégico (são realizados ao longo prazo), há 

participação do PCP na formulação do Planejamento 

Estratégico da Produção gerando um Plano de Produção; 

 No nível tático (são realizados ao médio prazo), o PCP 

desenvolve o Plano-Mestre da Produção,  

O PCP, em nível operacional (são realizados em curto prazo), 

prepara a Programação da Produção na qual se envolve 

administração de estoque, sequenciamento, emissão e 

liberação das ordens de compras, fabricação e montagem 

além de executar o acompanhamento e controle da produção. 

Todos que entram no mundo dos negócios sabem 

das necessidades básicas desse ambiente. Sendo que uma 

delas é essencial: o Planejamento do seu empreendimento. 

Pois planejar é tudo, e deve ser muito bem pensado em todos 

os setores, mesmo que nos menores. 

 

B. Etapas do PCP 

Destacam-se atividades de planejamento envolvidas, dentre 

elas estão; 

- Previsão de demanda, baseadas nas estatísticas estima-se a 

demanda, que auxilia no dimensionamento e na criação das 

estratégias de produção. 

- Planejamentos agregados da produção, dentro do plano 

agregado estão todas as decisões de recursos humanos 

(relacionadas à mão- de-obra), obtendo controle dos volumes 

de produção e estoques, como de costume é um plano anual, 

com revisões mensais para enquadramentos. 

- Planejamento de capacidade produtiva, com base na 

previsão de demanda, e sabendo-se a capacidade instalada, é 

analisada a necessidade de adequação de acordo com o plano 

anual de vendas.  

- Programação detalhada de produção, define-se toda a 

programação operacional diária, que envolve: controle de 

materiais, sequenciamento de execução e emissão de ordens 

de produção. 

C. Integrações  

O PCP necessita estar integrado, principalmente com os 

sistemas de: Engenharias, Compras e Estoque, além dos 

outros sistemas envolvidos na produção. 

- Engenharia: O PCP precisa receber informações da 

Engenharia Industrial, para que possa programar o 

funcionamento das máquinas e equipamentos e então 

autorizar a produção que estava determinada. 

- Compras: É necessário suprir os materiais para que a 

produção ocorra sem atrasos ou desperdícios. 

- Vendas: O PCP também se relaciona com a área de 

vendas, elaborando planos de produção conforme as 

previsões de venda de cada produto. Além de decidir a 

quantidade necessária de produção para que se consiga 

entregar tudo no seu devido prazo. 

- Produção: O PCP auxilia no controle dos níveis de 

produção, ou seja, faz com que a demanda estabelecida esteja 

pronta no seu prazo pré-determinado. 

- Recursos Humanos e Financeiros: O RH também está 

envolvido no Planejamento e Controle da Produção, pois ele 

é necessário determinar a quantidade de pessoas que precisam 

trabalhar no processo de produção. Já o financeiro, está 

ligado ao PCP para que ele possa fazer um parâmetro da 

matéria prima, estoque e o produto já finalizado tudo através 

de cálculos financeiros. 

 Salário mínimo  

 Tecnologia 

 Satisfação dos clientes 

 Taxas de juros, impostos e câmbio 

 Nível de competição 

 Disponibilidade dos recursos (energia, mão de obra 

qualificada, matéria prima, água e etc.) 

 

II. A importância do PCP  

Ter um PCP é um grande facilitador para sua empresa, já que 

ele ficará responsável pelo controle dos processos produtivos. 

Ele estará no controle das atividades de decisão quanto os 

recursos de produção, fazendo com que tudo seja executado 

com os materiais certos, e no tempo e quantidade adequado. 

Assim, não haverá nenhum desperdício ou defasagem na sua 

produção. 

A. PCP no mercado 

Atualmente o mercado está competitivo, pois várias pequenas 

empresas entraram neste ambiente com a ajuda das grandes 

empresas que está sempre procurando desenvolver novos 

fornecedores. Além disso, temos a questão atual da 

“sustentabilidade nas empresas”, visando produzir sem afetar 

agressivamente o meio ambiente. Contamos que, nem todos 

os recursos são renováveis (se renovam após um determinado 

ciclo), ou seja, se retirarmos matéria prima sem nos 

preocuparmos com o futuro, provavelmente depois de um 

determinado tempo a escassez virá. Para evitarmos este 

acontecimento, ou melhor, retardá-lo, é preciso saber utilizar 

os recursos disponíveis para atender a demanda. 

A atitude a ser tomada para a melhor relação custo- benefício 

é a redução de custos e a melhor utilização dos recursos (mão 

de obra, tempo de produção (lead time), matéria prima, etc). 

Consequentemente, os resultados serão positivos, conforme 

diz o trecho do livro (Planejamento e Controle da produção 

(PCP)), “os esforços para compreender o processo produtivo, 

conhecer suas peculiaridades e buscar soluções com redução 

de custo e tempo de produção ou de incremento da 

produtividade dos recursos permitem à organização adquirir

  competência para, continuamente, prover sua 

operação de recursos de melhoria contínua. Ou seja, as 

pessoas envolvidas nessa busca de redução de custos de 
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produção “aprendem” a pensar em competitividade através 

de redução de custos e de melhoria operacional, 

imprescindíveis para a organização na competição global e 

local.”. 

Portanto, o PCP está em uma companhia para ajudar a 

maximizar o uso desses recursos. 
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