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RESUMO: A produção em uma empresa industrial é sua razão pela qual a empresa 
existe. O foco é direcionado ao setor devido às amplas oportunidades de diferenciais 
competitivos. Cabe ao setor de planejamento e controle da produção – PCP, 
trabalhar em sintonia perfeita na busca dos objetivos e produção eficiente. Esse 
estudo visa analisar os resultados que a implantação do PCP trouxe a empresa em 
questão. Descrevendo os processos principais do PCP, analisando a empresa antes 
e depois da implantação do setor e quais foram as alterações. O resultado 
apresentado mostra uma mudança significativa e quanto é indispensável esse setor 
de apoio à produção. 
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ABSTRACT: The production on an industrial company is a reason why the company 

exists. The focus is directed to the sector due to ample opportunities for competitive 

advantages. It is up to the planning and production control sector - PCP, working in 

perfect harmony in the pursuit of goals and efficient production. This study aims to 

analyze the results of the implementation of the PCP brought the company in 

question. Describing the main processes of the PCP, analyzing company before and 

after implementation of the industry and what were the changes. The results 

presented show a significant change and how this sector is essential to support 

production. 
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O setor do planejamento e controle de produção (PCP) vem como 

ferramenta de organização envolvendo o planejamento, programação e controle 

efetivo da cadeia produtiva. Objetiva atender as demandas do mercado, ganhando 

competitividade. Atendendo e satisfazendo as necessidades dos clientes. 

De acordo com Chiavenato (2005) para se produzir de maneira eficaz e 

eficiente é necessário planejar, organizar, dirigir e controlar. A produção precisa 

estar baseada em um planejamento e controle correto. Não há produção por acaso. 

Existe uma produção programada, embasada na melhor aplicação dos recursos, em 

um planejamento antecipado e com controle adequado. 

A produção de alimentos frigorificados, neste caso os embutidos, surgiu no 

Brasil com os imigrantes alemães e italianos. Conforme cada região, cultura e 

costumes o produto ganhou características específicas para atender os paladares 

dos consumidores. Embutido é todo aquele produto feito de carne moída ou picada, 

embalada com tripas (envoltório animal), bexigas, envoltórios artificiais apropriados.  

Esse artigo tem por objetivo apresentar os resultados da implantação do 

PCP de uma empresa do segmento de alimentos frigorificados – Satiare Alimentos. 

Para tanto, com base na descrição dos principais processos do PCP, na bibliografia 

consultada sobre o PCP e a empresa, será analisado os processos do PCP 

utilizados; verificando a situação anteriormente e posteriormente a implantação do 

setor e seus respectivos benefícios.  

 

2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO 

 

A produção é vista como uma entidade abstrata, de fundamental 

importância. Dentre os conceitos relacionados ao sistema de produção pode ser 

definido como “o conjunto de atividades e operações inter-relacionadas envolvidas 

na produção de bens (caso de indústrias) ou serviços” MOREIRA (2000, p. 8). 

Dessa maneira a produção entra na cadeia de suprimentos como a 

operação de transformação. Onde recebe de fornecedores a matéria prima e 

disponibiliza o produto acabado, caracterizando a logística inputs e outputs. 

Envolvendo várias áreas ligadas direta ou indiretamente com a produção, a fim de 

buscar informações e demais recursos para a execução do plano de produção. 

Nesse sentido o PCP é o setor de apoio e coordenação do sistema produtivo 

(INGREPRO 2010) 



O planejamento é uma maneira estratégica de buscar maximizar os 

resultados das operações e minimizar os riscos nas tomadas de decisões, tendo em 

vista obter vantagens competitivas no mercado diante da concorrência identificar as 

oportunidades e ameaças (TUBINO 1997). 

De acordo com os autores planejar a produção, sendo que essa é razão de 

sua existência, é algo que torna a empresa competitiva. Para tanto, a 

competitividade é ganha na redução dos custos. Busca-se a redução dos custos na 

aplicação correta dos recursos, uso eficiente das linhas produtivas. 

Conforme INGREPO (2010), citando TUBINO (2007) os principais processos 

do PCP se resumem em três níveis hierárquicos de planejamento e controle da 

produção: 

Plano de produção: de nível estratégico, fará a estimativa da previsão de vendas a 

longo prazo e a disponibilidade dos recursos financeiros e produtivos.  

Plano-mestre de produção: procurará estratégias eficientes para operar o plano de 

produção e guiar o sistema produtivo disponível, este em médio prazo. 

Programação de produção: estabelecido a curto prazo, estabelecerá os processos 

de quanto e quando comprar insumos ou fabricar, ou ainda, montar os itens 

necessários para produzir o produto final. 

Para Corrêia, Gianesi e Caon (2001), o ato de planejar deve ser dinâmico no 

intuito de alcançar os objetivos com ocorrência de alterações ao longo do prazo 

estabelecido. 

Atualmente, para que o planejamento e controle da produção tenham 

eficácia, faz-se necessário um rígido controle de produção, com a definição de 

metas e resultados a serem atingidos, visando o futuro, sem deixar de considerar o 

passado, onde um dos fatores críticos para as empresas bem-sucedidas era o 

controle (CHIAVENATO 2005). 

O acompanhamento da produção tem por objetivo garantir o máximo de 

qualidade, visando que o produto final seja aquele aprovado na ideia original, 

garantindo o que foi planejado. Por isso, são necessários profissionais específicos, 

qualificados para gerenciar e supervisionar todo o processo de produção do produto, 

até a entrega ao cliente. 

Os controles de produção, de estoques e de quantidade ressaltam o 

reconhecimento de que as empresas sofrem de problemas de ineficiência, 

desperdício, baixa produtividade, baixa qualidade e, consequentemente, baixa 



competitividade no mercado. A sobrevivência da empresa exige que os controles 

sejam produtivos, isto é, que funcionem eficazmente no sentido de corrigir as falhas 

e os defeitos para melhorar o desempenho das empresas. A melhoria da 

produtividade e da qualidade certamente conduz a programas de formação e 

motivação das pessoas para colocá-las em condições de empreender um nível de 

trabalho que permita à empresa desafiar a competitividade internacional. 

(CHIAVENATO 2005). 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa partiu com o propósito de analisar os resultados obtidos após 

implantar o setor do PCP, bem como descrever seus principais processos e 

identificando seus pontos de melhoria, na empresa do ramo de alimentos 

frigorificados.   

Para analisar os resultados do PCP na empresa, fez-se um estudo nos 

documentos em que a Satiare Alimentos detém não se esquecendo de citar o uso de 

referencial teórico. 

Através de observações do processo produtivo, procurou-se entender a 

situação do antes e depois do PCP. Baseando-se em entrevistas livres, onde os 

participantes puderam deixar suas opiniões sobre o assunto tratado. 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

 O estudo foi desenvolvido na empresa Satiare Alimentos, filial da 

Cooperxanxerê. Instalada em Nova Prata do Iguaçu – Paraná. Inaugurada em 

outubro de 2011, com cerca de 30 funcionários, com produção inicial de em média 

10 toneladas dia de embutidos. Atualmente a empresa opera com mais de 250 

funcionários, e produção diária de 52 toneladas por dia. 

A empresa opera com produtos embutidos como: linguiças, presuntos, 

salsichas, bacons e salames. Possui distribuidores na região sul, sudeste e 

nordeste. Os produtos são vendidos em atacados e varejos. 

A produção de embutidos consome matéria prima oriunda de suínos e aves, 

livre de impurezas (ossos, cartilagens, resíduos). Parte da matéria prima é fornecida 



pela UNBIOM (abatedouro da Cooperxanxerê), o restante é comprado de outros 

fornecedores. 

Inicialmente a Satiare não contava com o setor de PCP. As atividades 

relacionadas eram desempenhadas (as que existiam) por outros setores. Não havia 

planejamento da produção e controle. O estoque de matéria prima era divergente, 

não havia controle do que se consumia e do que comprava. O setor de compras não 

estava amparado com um planejamento do que comprar. 

O setor de vendas não disponibilizava a produção e compras sua previsão 

de vendas tanto a médio e longo prazo. Não havia nenhuma forma de troca de 

informações entre os setores, cada qual se trabalhava pra si, gerando problemas de 

estoques, produção, financeiros. 

A implantação do PCP trouxe a empresa uma forma de organizar os 

processos, principalmente de informações necessárias para o andamento da 

produção sem interrupções não planejadas. A produção ganhou foco: fazer o volume 

estipulado no plano de produção com qualidade. 

Anteriormente a implantação do PCP, havia muita dificuldade na questão de 

organização. A produção tinha que controlar e monitorar algumas informações e 

processos os quais não era sua função. Como por exemplo: controlar os estoques 

do almoxarifado e matéria prima. Preocupar-se com fornecedores de matéria prima, 

atrasos nas entregas. 

Algo primordial para implantação do PCP e sua adequação foi também a 

mudança na estrutura organizacional da empresa. Tornando os setores mais bem 

delineados, definindo cada qual com sua função. Isso gera economia de tempo, algo 

necessário para o PCP que precisar realizar amarrações entre os setores e também 

por possuir tarefas mais prolongadas. 

O PCP adequa a logística interna da indústria, deixando-a com as matérias 

primas e suprimentos de acordo com a necessidade de cada item, dentro do prazo 

programado. Sua função é evitar ao máximo contra fluxos, perda de tempo durante a 

jornada de trabalho. Evitar acúmulos desnecessários nos estoques de processo, 

calcular o mais próximo possível esse tipo de estoque. 

Em se tratando de programação, esse é outro fator elementar para 

organização fabril. Todos os envolvidos no processo sabem o que produzirá, quanto 

e quando. Auxiliando a estes a se programarem com os demais membros da cadeia; 

tornando mais eficiente e rápida a troca de dados. 



Anteriormente, sem o PCP, os desperdícios e as rupturas nos estoques 

tanto de matéria prima como produtos acabados eram frequentes. Isso acontecia 

devido à falta de planejamento existente entre a demanda e disponibilidade de 

recursos para produzir, levando em consideração o tempo necessário de produção 

para os itens. 

A coleta de dados, o controle dos processos e acompanhamento de 

produção tornou-se diários, permitindo começar criar parâmetros e índices 

produtivos, que analisados ajudam nas tomadas de decisões da empresa. Os dados 

coletados são realizados pelo sistema de informação. Projeto esse iniciado em 

meados de 2013, com intuito de rastreabilidade do produto e custeio por centros de 

custos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a empresa começa trabalhar em sintonia, cumprindo os 

objetivos traçados no planejamento da produção, com base na capacidade produtiva 

para que a previsão de vendas não fique superior a ela. 

Os resultados são significativos, sendo que já se cumprem mensalmente 99% 

do plano de produção, sem que haja rupturas nos estoques tanto de matéria prima 

como de produto acabado. Há uma busca incessante pelo cumprimento dos 

objetivos e metas determinados. 

Embasado na teoria dos autores apresentados bem como na prática da 

empresa Satiare Alimentos, procurou-se mostrar os principais e indispensáveis 

processos do PCP contemplados nos objetivos do trabalho: o planejamento, 

programação e o controle. Planejar para que a empresa tenha um diferencial 

competitivo, para que sua produção trabalhe de forma eficiente. Programar para que 

haja uma sequencia de prioridades naquilo em que se tem a produzir. Organizar 

para que não se tenha excessos ou faltas. Controlar para que as metas sejam 

alcançadas e os pontos falhos corrigidos. 

A Satiare Alimentos por ser nova no ramo, ainda passa por diversas 

melhorias, inclusive dentro do próprio PCP. Porém o estudo mostrou que se torna 

imprescindível o setor do PCP dentro da empresa. Até mesmo, porque os frigoríficos 

apresentam muitas particularidades, por se trabalhar com matéria prima de 

curtíssimo prazo de validade e muito perecíveis. 



 Há algumas melhorias que começam a serem feitas para auxiliar o setor, 

como a recente implantação de um sistema de informação. Sugere-se ainda que o 

setor de vendas discipline e oriente os vendedores quanto aos pedidos e mudanças 

instantâneas na programação de produção. Isso requer ao PCP mudanças que por 

muitas vezes não podem ser realizadas, pois já se tem um programa pronto e em 

execução. Sugerem-se mais planejamentos em longo prazo envolvendo a produção, 

para que o PCP possa efetuar devidamente seus trabalhos.  
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