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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma aplicação prática para reduzir a falta de material na linha de 
produção e ao mesmo tempo diminuir o nível de estoque através da revisão do método de planejamento e 
programação de materiais e do sistema de produção. O desenvolvimento do trabalho se deu por uma revisão 
bibliográfica dos sistemas de produção e critérios do planejamento de produção, combinada com a análise dos 
pontos fortes e fracos do planejamento logístico, plano mestre da produção, e dos critérios de programação pelo 
MRP (Material Requirement Planning). 

Abstract 

This work aims to present a practical application to reduce the lack of material on the production line while 
reducing inventory levels through the revision of the planning and scheduling of materials and production 
system. The development of this project was characterized by a bibliographic review of production systems and 
production planning criteria, combined with the analysis of the strengths and weaknesses of logistics planning, 
master productions plan, and the programming criteria by MRP (Material Requirement Planning). 

1. Introdução 

As organizações buscam a cada dia aumentar o seu número de clientes, e consequentemente 
os seus resultados financeiros. Mas para isso é necessário estar próximo ao cliente e inovar 
para atender cada vez melhor, gerando assim fidelidade. Assim a organização precisa  revisar 
seus processos para reduzir custos e tempo de entrega, pois cada vez mais o cliente exige 
melhores produtos, com menor custo e a pronta entrega. 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema de planejamento da produção mais 
aderente aos processos da empresa, de modo a reduzir a falta de materiais e consequentemente 
diminuir paradas da linha de produção por falta de matéria prima, e ao mesmo tempo reduzir 
o nível de estoque.  

Com o problema de não atender ao cliente dentro do prazo acordado, com excesso de estoque 
de materiais, gerando alto nível de estoque, o excesso de horas paradas, somadas ao grande 
número de horas extras aos finais de semana, aumentando assim os custos internos de 
produção. Foi desenvolvido esse trabalho com a justificativa de revisar o sistema de produção 
adotado pela organização que impacta diretamente no método de planejamento de materiais. 

Após a análise do produto e estudo dos sistemas de produção, foi proposta a organização que 
alterasse o sistema de produção de Make to Order, para um sistema híbrido com os sistemas 
Make to order e Make to Stock, ou seja, os itens padrão serão comprados para o estoque para 
atender a demanda da produção, e os itens customizados para atender a quantidade da ordem, 
assim é possível que a organização negocie melhores lotes com os fornecedores e com base na 
demanda de Vendas consiga iniciar seus processos fabris, visto que os produtos que 
customizam o produto não sofrem processo fabril, apenas são comprados de fornecedores e 
enviados aos clientes juntamente com o produto padrão. 

 



2. Revisão bibliográfica 

2.1 Sistemas de produção 

Os sistemas de produção cada qual com seus pontos positivos devem ser aplicados de modo a 
atender a especificidade de cada produto e aplicação solicitada por cada cliente. 

Há sistemas de produção que operam com maior estoque e menor tempo de entrega, outros 
que somente após o envio do pedido do cliente é realizada a produção com a quantidade 
pedida, e outros sistemas customizados para atender a necessidade específica do cliente. A 
seguir serão apresentados os sistemas de produção para o estoque, para ordem, montagem 
para ordem e engenharia para ordem.  

2.1.1 Produção para estoque (Make to Stock - MTS) 

O sistema de produção para estoque, ou como em diversas organizações chamado, Make to 
Stock (MTS), é muito utilizado para produção de produtos padronizados, que não variam de 
acordo com a necessidade de cada cliente. 

Nesse sistema de produção a interação do cliente final com o projeto do produto é 
praticamente nenhuma, visto que basicamente o cliente compra um produto que foi produzido 
para o estoque. 

Um ponto positivo é o fato do ciclo de produção ser contínuo, permitindo a organização 
reduzir o tempo de set up, e melhorar o desempenho das linhas de produção com a redução de 
paradas para a troca de ferramentas ou mesmo de matéria prima ao longo do processo. Por 
outro lado esse sistema com erros grandes de previsão de vendas pode gerar altos índices de 
estoques. 

2.1.2 Produção para ordem (Make to Order – MTO) 

No sistema de produção para ordem ou MTO, a interação do cliente ao longo do processo se 
dá em definir especificações do produto a ser fornecido, e aprovar as etapas do projeto para a 
fabricação. 

A produção somente é iniciada após o envio do pedido formal do cliente, e a quantidade 
produzida, é exatamente o pedido realizado, eliminando o estoque de produtos acabados. 

Pode-se destacar como fator positivo desse sistema atender a necessidade do cliente em todos 
os detalhes. Por outro lado o tempo de processo e aquisição de matéria prima pode ser maior 
comparado ao sistema MTS, além do aumento do set up de produção. 

2.1.3 Montagem para ordem (Assembly to order - ATO) 

No sistema de produção onde a montagem é feita para ordem (ATO), a interação do cliente é 
limitada. Nesse modelo são produzidos subconjuntos, materiais e etc, mas os produtos 
somente são montados após pedido do cliente, para assim atender a toda especificidade 
técnica. 

O tempo de entrega desse sistema comparado ao sistema MTS é maior, devido o inicio das 
montagens do produto final iniciar, somente após o envio do pedido. Além disso, a limitação 
do setor de montagem pode ser um grande gargalo ao longo do processo. 



2.1.4 Engenharia sob encomenda (Engineering to order - ETO) 

Esse sistema é muito semelhante ao MTO, onde a produção é feita somente após o envio do 
pedido pelo cliente final. Mas a interação do cliente é maior, pois muitas vezes é desenvolvido 
praticamente um novo projeto para atender a especificidade de aplicação. 

Pode-se concluir que no ETO os produtos são customizados, e a sua produção como o MTO, 
é na quantidade exata do pedido. E esse modelo é muito aplicado em indústrias que trabalham 
por projeto. 

O tempo de entrega é maior do que o MTS e MTO, pois somente após a elaboração e 
definição de todo o escopo do projeto é iniciada a produção, e muitas vezes devido ao nível de 
customização a embalagem também deve ser desenvolvida. 

A tabela a seguir mostra as diferenças entre os sistemas de produção analisando ponto forte e 
fraco de cada um deles. 

Sistema Ponto Forte Ponto Fraco

MTS Rapidez de entrega; menor parada de produção; Altos indices de estoque; 

MTO Produção após o pedido formal do cliente, evitando estoque; Maiores paradas de produção;

ATO Montagem de Sub conjuntos para evitar ociosidade; Gargalos e picos de produção do produto final;

ETO Atende a todos os detalhes solicitados pelo cliente; Maior lead time de produção;

Análise das diferenças entre os sistemas de produção

Fonte: Elaborado pelo autor. 

2.2 Planejamento  

Planejamento é um processo contínuo de ações para tornar concreto determinado objetivo. 
Para isso é fundamental o conhecimento da situação atual, para definir cada etapa a ser 
percorrida, de modo que o resultado seja atingido com êxito. 

Para o sucesso do planejamento é importante o maior número possível de informações sobre a 
situação futura, por exemplo, um setor de planejamento de materiais ou produção, quanto 
mais precisa as informações sobre a previsão de vendas, será possível planejar com base na 
realidade atual somada a previsão, os meios para atender o cliente dentro do prazo estipulado, 
e com o menor custo operacional. 

2.2.1 Planejamento Logístico 

O planejamento logístico procura responder as questões da cadeia de suprimentos de o quê, 
como e quando os itens devem estar dispostos para utilização, de forma a eliminar 
desperdícios e ociosidade. 

O desenvolvimento se dá em três níveis - operacional, tático e estratégico, sendo que a 
diferença entre eles é o horizonte temporal. O operacional é o processo de decisão imediata ou 
curto prazo, com as ações sendo definidas no momento que ocorrem. Tático normalmente é 
menor que um ano para a sua aplicação, e o estratégico com horizonte de longo prazo e 
superior a um ano. 

 

 



2.2.1 Planejamento mestre da produção - MPS 

O planejamento mestre da produção é parte do plano estratégico, e para o seu pleno 
funcionamento é preciso que interaja com outros setores da empresa como vendas e 
marketing, engenharia entre outros. Essa interação permite a organização atender a demanda 
de mercado, mas trabalhando de forma a direcionar os recursos internos e programando a 
produção de forma balanceada evitando desperdícios. 

Esse planejamento deve atender a demanda de produção, mesmo com todas as variações do 
mercado, de modo que mantenha taxas estáveis de produção, e eliminando a formação de 
altos índices de estoques, e o aumento de horas extras que geram custos a mais ao processo. 

2.2.3 Planejamento de necessidades de materiais - MRP 

Para o planejamento de necessidade de materiais é necessário conhecer a quantidade de itens 
por produto, e tempo de aquisição. Para assim conseguir atender a demanda no tempo 
determinado pelo cliente, e eliminar excesso de estoque, ou ociosidade de produção. 

A lógica do MRP consiste em comprar os itens ou produzir somente quando for utilizar, e 
com a quantidade especifica, evitando dessa maneira estoque. Por isso alguns definem essa 
lógica como backward scheduling, ou programação para trás. 

O sistema MRP trabalha com a lista de materiais. E, essa lista indica o que será produzido 
internamente e o que deverá ser comprado de fornecedores, de modo que na data correta todos 
os itens estejam disponíveis para a produção.  

Para o funcionamento correto do MRP é necessário que o estoque contábil esteja correto em 
relação ao estoque físico, de modo que toda a análise da necessidade de materiais possa estar 
correta. 

A figura a seguir representa as ligações ao longo do plano mestre de produção, iniciando com 
a entrada de pedidos e previsão de vendas, gerando o plano e as ações que devem ser 
realizadas para atender de forma mais viável o cliente, com a utilização dos itens do estoque 
disponível e com a compra dos possíveis itens faltantes para atender a produção.  
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Listas de materiais Estoque disponível

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observa-se na figura anterior que a interação do MRP com o programa mestre da produção é 
fundamental para que a organização consiga utilizar os recursos disponíveis, e adquirir os 
materiais faltantes a tempo de atender a produção e não gerar excesso de estoque de materiais. 

2.2.4 Planejamento de recursos da produção - MRPII   

Anteriormente observamos que o sistema MRP consegue garantir a disposição dos materiais 
para a produção. Mas é preciso ir além e analisar se a capacidade fabril, equipamentos e 
recursos disponíveis irão conseguir atender a demanda solicitada em tempo hábil, garantindo 
a produção de produtos acabados, e não somente subconjuntos. 

Para o funcionamento do MRPII é preciso que os parâmetros estejam preenchidos 
corretamente no cadastro de todos os itens, os roteiros de produção, os tempos de 
ressuprimento, ou seja, tudo que influenciará no processo fabril precisa estar sempre 
atualizado, e a cada melhoria do processo é necessário atualizar todos os parâmetros, de modo 
que não haja excessos ao longo dos processos. 

Uma característica marcante do MRPII é o fato de haver pouca interação dos operadores, não 
sendo possível a manipulação de dados. Para isso é importante que a organização invista em 
treinamento dos colaboradores e mantenha a acuracidade do sistema, e trabalhe de modo a 
eliminar os controles paralelos ao sistema. 



3. Método 

A ideia de realizar esse trabalho surgiu a partir da aula de planejamento e programação da 
produção e materiais, através do exemplo do sistema de preparação de um restaurante a La 
carte, que para os itens que são comuns a diversos pratos são produzidos com base na 
demanda, e os itens específicos eram produzidos após o pedido e com a quantidade solicitada. 

Para o inicio do projeto foi realizada uma semana Kaizen com a participação dos setores de 
Planejamento, Engenharia, Controladoria, Gerencia de Projetos, Processos, onde foram 
levantadas premissas para a execução, como previsão de vendas, padronização de listas 
técnicas entre outros. 

Com a previsão da demanda foi possível ao setor de planejamento de materiais e produção, 
definir a quantidade a ser produzida por linha de produção, e consequentemente a quantidade 
de material para atender a demanda. 

A partir da previsão de vendas foi solicitado ao setor de engenharia que desenvolvesse listas 
técnicas padrão ou standard, de modo que a partir do tipo de produto, fosse possível ao setor 
de planejamento criar ordens de produção, e gerar no sistema MRPII a necessidade de 
materiais, e a quantidade de máquinas e colaboradores para efetivar a demanda solicitada por 
vendas. 

O estudo dos sistemas de produção e a criação das listas padrão permitiu implantar um 
sistema de produção hibrido, produzindo lotes, aumentando a produtividade, reduzindo o 
tempo de set up ou troca da linha. 

A classificação dos materiais permitiu definir a política a ser adotada por família de produto, 
de acordo com o impacto no fluxo financeiro da organização, ou seja, quanto maior o custo do 
produto, menor deverá ser o estoque, e muitas vezes somente a quantidade a atender a 
demanda semanal. 

O alto nível de estoque somado a uma grande quantidade de horas de linha parada por falta de 
material foi um dos pontos principais para o inicio do trabalho, e análise de como o estoque 
aumentava a cada mês, e o faturamento não evolua na mesma proporção e muitas vezes até 
reduzia. 

Contudo, como o principio básico do planejamento exige que se conheça a situação real, e 
com base em informações do futuro, que podemos entender como a previsão de demanda, 
projeta-se uma evolução para atender cada vez melhor o cliente e reduzindo custos 
operacionais, permitindo a organização competitividade em todos os mercados. 

 

 

 

 

 

 



4. Aplicação prática: revisão do planejamento e programação de materiais 

Com base nos assuntos desenvolvidos ao longo do curso, e em especial aos temas abordados 
anteriormente nesse estudo, foi proposto à empresa objeto desse estudo a revisão do método 
de planejamento e programação de materiais. 

A empresa objeto desse estudo é Multinacional Alemã e está no Brasil há mais de cem anos e 
é atualmente o maior conglomerado de engenharia elétrica e eletrônica do País, com suas 
atividades agrupadas em três setores estratégicos – Industry, Energy e Healthcare – enquanto 
IT Solutions and Services atua nos três campos. 

Atualmente, os equipamentos e sistemas da empresa são responsáveis por 50% da energia 
elétrica no País. No Brasil, o Grupo conta hoje com 9.030 colaboradores, seis centros de 
pesquisa, desenvolvimento e engenharia, doze unidades fabris e doze escritórios regionais de 
vendas e service. 

Esta implantação nesta etapa limita-se a unidade fabril responsável pela produção de 
Disjuntores e Chaves Secionadoras de Alta Tensão, para aplicação em redes de distribuição e 
transmissão de Energia. 

4.1 Planejamento e programação de materiais 

Por trabalhar com soluções e inovações atendendo de forma customizada cada cliente e sua 
aplicação, a empresa trabalha com planejamento e produção no sistema Make to order, onde 
todos os itens são adquiridos especificamente para atender a cada ordem de produção. 

Após a realização de um Kaizen, ferramenta do sistema Lean Manufacturing que visa 
eliminar desperdícios ao longo do processo, foi possível com a participação além do setor de 
planejamento e programação de materiais, dos setores engenharia, controladoria, suprimentos 
e produção revisar alguns conceitos da empresa. 

As ordens de produção eram criadas após as liberações das listas técnicas pela engenharia, e 
para cada nova necessidade gerada no MRP, era criada uma requisição por item para atender a 
ordem específica. 

Durante o Kaizen foi analisado os itens fornecidos ao longo dos últimos dois anos, e 
constatou-se que para cada lista técnica cerca de 90% dos itens eram padrão, ou seja, não 
variavam a cada novo projeto, e os outros 10% são itens para a aplicação na obra do cliente, 
assim não sofrem processo fabril, apenas devem estar disponíveis para envio ao cliente 
quando houver a expedição. 

Assim o setor de planejamento consegue criar as ordens de produção a partir do momento que 
o setor de vendas confirma o pedido do cliente, possibilitando aos programadores de materiais 
criarem as requisições e enviar ao setor de suprimentos para a criação do pedido com maiores 
quantidades por item e com maior lead time, permitindo aos fornecedores melhor 
planejamento em seus processos. 

Com isso a empresa objeto desse estudo revisou o sistema de produção de 100% Make to 
order, para um sistema híbrido, que mescla o sistema de produção Make to order com o 
sistema Make to Stock. 



Para os itens padrão as requisições serão criadas com base na demanda gerada do MRP, e 
diferente do sistema MTO, os itens não serão comprados especificamente para ordem, e sim 
para atender a demanda da semana, permitindo ao setor de suprimentos melhores 
possibilidades de negociação de matéria prima com o aumento da quantidade por item. Já os 
itens específicos serão comprados após a liberação da engenharia e na quantidade para atender 
a ordem. 

A figura a seguir representa a nova configuração dos itens que serão comprados via MTO e 
MTS, evidenciando a mudança do sistema de planejamento e compras de materiais. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

4.2 Implantação da revisão do planejamento e programação de materiais 

Com a revisão do planejamento e programação de materiais é possível com os dados que 
serão exibidos nos próximos textos e figuras verificar a redução do nível do estoque de 
matéria prima, das paradas de linhas por falta de matéria prima, da falta de materiais quando a 
separação dos materiais para as ordens de produção e a diminuição da quantidade de 
requisições e consequentemente a quantidade de pedidos de compra. 

4.2.1 Classificação dos materiais  

Para a realização do trabalho os produtos foram divididos em famílias de materiais, sendo 
caldeirados, porcelana, fundidos, materiais elétricos, usinados e fixação. As figuras a seguir 
representam a curva ABC de materiais por SKU e por valor de estoque. 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

Após classificação dos produtos por SKU, foi possível constatar o que o setor de 
planejamento evidenciava, ou seja, o excesso de SKU`s para a família de fixação, o que 
demanda um tempo relativamente grande para planejar e abastecer a linha de produção, além 
de aumentar o custo interno com inventário e controle, visto que a cada novo Sku criado a 
organização tem o custo desse item. A partir desse estudo os setores de Engenharia 
juntamente com o setor de processos estão revisando as listas de materiais, com o objetivo de 
padronizar o máximo os itens de fixação, possibilitando redução de inventário e melhores 
possibilidades de negociações por suprimentos com o aumento da quantidade por SKU. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Analisando por valor de produto, observa que apesar da familia de fixação ser a maior em 
quantidade de SKU, o custo de estoque é relativamente baixo, pois são itens padronizados e 
que possuem diversos fornecedores de qualidade no mercado nacional. Por outro lado os 
produtos Caldeirados impactam no resultado financeiro da empresa, pois correspondem 
praticamente com 45% do valor do estoque, isso se deve ao fato dessa familia conter os itens 
que customizam o produto para a aplicação de cada cliente, pode-se atribuir ao custo além do 



material, a alta complexidade ligada a essa familia, pois para cada cliente é necessário que a 
Engenharia desenvolva um novo item para atender a necessidade específica do cliente, soma-
se a isso o alto custo de set-up, visto que a quantidade não é grande. 

Foi desenvolvido um novo dimensionamento para o estoque de todos os itens exceto fixação, 
com base no plano mestre de produção a quantidade disponível em estoque deverá atender a 
semana de produção e as próximas duas. Para fixação a quantidade disponível deverá atender 
ao mês completo de produção.  

4.2.2 Nível de Estoque 

Um grande problema enfrentado pela empresa objeto desse estudo é o excesso de estoque. 
Devido ao custo do produto acabado e dos materiais, a falta de materiais para finalizar o 
produto e enviar ao cliente final, impacta diretamente no fluxo financeiro da empresa, haja 
vista que muitos materiais foram comprados, pagos aos fornecedores, mas devido a falta de 
algum item para finalizar a produção, a quantidade produtos em processo é maior do que o 
faturamento mensal, o que acarreta em grande estoque de materiais. 

Após a revisão do processo de planejamento e programação de materiais, e a migração para o 
sistema híbrido MTO e MTS, foi possível a empresa objeto desse estudo reduzir 
gradativamente o nível de estoque conforme a figura a seguir. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Com a revisão do método de planejamento e programação de materiais foi possível reduzir o 
estoque de matéria prima em 44,34% em 10 meses, melhorando o fluxo financeiro da 
empresa, e possibilitando novas oportunidades de investimento, além da redução do custo 
interno de armazenagem e movimentação. 

4.2.3 Paradas de Linha 

Devido a falta de materiais era comum a parada da linha de produção, ou a mesma para evitar 
a parada total, produzir alguns subconjuntos que geravam a superprodução de alguns 
materiais, minimizava as paradas de linha, mas gerava muitas vezes horas extras para finalizar 
o produto aumentando o custo interno. 



Sendo assim para esse trabalho estão consideradas as horas em que a produção ficou parada, 
assim quando por falta de matéria prima para a produção de dado produto o setor produtivo 
desloca os colaboradores para executar qualquer outro tipo de montagem, foi considerado 
como parada de linha por falta de abastecimento de materiais. 

A seguir o gráfico com a redução das paradas de linha em horas por mês. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Com o processo de revisão de método de planejamento e produção de materiais consolidado 
foi possivel reduzir em 54,9% o tempo de linha parada, analisando somente o período 
compreendido entre Janeiro/11 e Setembro/11, aumentando assim a produtividade e reduzindo 
custos internos de produção, principalmente com horas extras. Mas ainda é bastante alto a 
quantidade de paradas da linhas, levando em consideração que no mês de Setembro/11 a 
produção foi interrompida por falta de material por 23 horas, para reduzir esse tempo a 
organização está trabalhando com os fornecedores para que os pedidos OTIF aumentem, 
diminuindo a falta de materiais na linha. 

4.2.4 Materiais faltantes quando a separação das ordens de produção 

Outro índice observado foi a falta de materiais para abastecer a produção com a quantidade 
total solicitada a cada nova ordem de produção, onde praticamente a cada ao menos um item 
de produção faltava. 

Na tentativa de minimizar essa falta o setor de abastecimento antecipava a separação das 
ordens para com a relação dos materiais faltantes informarem ao setor de programação, os 
itens que deveriam ser enviados imediatamente pelos fornecedores. 

A figura a seguir mostra a redução da falta de materiais no ato da separação das ordens. 



 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A quantidade de materiais faltantes da separação das ordens analisando o período do estudo 
foi reduzida em 70%, e esse indicador foi essencial para que a reduzisse as paradas da linha 
de produção, e a organização atingisse a meta de faturamento mensal.  

4.2.5 Requisições de compra / pedido de compras 

Com a definição do novo sistema de produção adotado pela empresa foi possível reduzir o 
número de requisições e consequentemente o número de pedidos, além de proporcionar ao 
setor de suprimentos maiores quantidades por item a cada novo pedido, possibilitando 
oportunidades de melhores negociações de fornecimento. 

O gráfico a seguir mostra a redução da quantidade de requisições, e a partir do novo sistema 
de produção o setor de planejamento conseguiu definir a demanda a ser adquirido com maior 
antecedência, praticamente simultânea ao envio do pedido pelo cliente, assim a empresa a 
partir de Setembro de 2011 adotou o programa de remessa com os fornecedores, reduzindo 
para cada item padrão uma requisição por ano, mas esse tema não faz parte desse estudo 
apenas foi citado para informação. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 



Com a redução da quantidade de requisições e pedido de compras de 5778 em Janeiro/11 para 
347 em Setembro/11, o setor de suprimentos conseguiu desenvolver novos fornecedores, visto 
que o trabalho operacional de abastecer o sistema com pedidos, e solicitar cotações para os 
mesmos itens foi reduzido drasticamente. Para os fornecedores essa redução foi positiva, pois 
com o aumento da quantidade por pedido o custo de set-up foi reduzido, e os tempos de troca 
de produção reduziram diminuindos os custos internos dos fornecedores. 

Os gráficos a seguir resumem os pontos máximos e minimos, antes e após a implementação 
da revisão do método para cada indicador anteriormente discutido. 

 

 

Outros indicadores que permitiram a organização melhorar o seu fluxo financeiro foram a 
redução de multas dos clientes devido ao atraso de entrega, gastos com reinspeção devido ao 
material não estar pronto, redução de frete extra para entregar materiais que faltaram quando 
houve a expedição. Mas o melhor e imensurável indicador foi aumento da satisfação dos 
clientes e fornecedores, pertindo ganhos ao longo de toda rede. 

 



5. Considerações finais 

Com a aplicação deste trabalho foi possível implantar conceitos adquiridos ao longo do curso, 
e os dados informados comprovam que a migração para o sistema híbrido permitiu a empresa 
maior domínio em seus processos, permitindo que o setor de planejamento não dependesse 
mais da liberação da engenharia para aquilo que é padrão de utilização. 

Para o sucesso desse trabalho foi de suma importância semana Kaizen, onde tudo começou, e 
a participação dos outros setores como Engenharia, Controladoria, Gerente de Projetos entre 
outros, poderão observar como cada atividade ou informação impacta na cadeia de 
suprimentos como um todo, foi uma etapa bastante desgastante para todos os envolvidos, pois 
as mudanças implicaram em mudar hábitos, e fazer diferente, mas com a dedicação e 
envolvimento de todos foi possível observar que o processo não estava todo errado, apenas 
estava sendo alterado para atender melhor as necessidades dos clientes, e fornecedores, para 
que todos ganhem ao longo do ciclo. 

Um paradigma que caiu ao longo desse processo foi que o setor de planejamento de materiais 
sempre deveria aguardar a liberação das listas técnicas por parte da Engenharia para iniciar o 
processo de aquisição de materiais, e consequentemente planejar a sequencia de produção. 
Com a criação das listas padrão por tipo de equipamento, assim que o setor de Vendas 
informava que o projeto havia sido vendido, o setor de planejamento iniciava a compra dos 
itens comuns, o que possibilitou a redução de lead time em 40% na entrega ao cliente final. 

Com o estudo dos sistemas de produção foi possível verificar que mesmo a empresa 
trabalhando com produtos customizados, o processo fabril é padrão e com isso o setor de 
planejamento de materiais adquire os itens e programa a produção com o sistema MTS, e 
posteriormente após a definição do cliente para os itens customizados, mas que não sofrem 
processo fabril a compra é realizada com o sistema MTO. 

Estudando o planejamento logístico, o plano mestre de produção, MRP e MRPII, foi possível 
concluir além de saber a capacidade fabril, a quantidade de material disponível em estoque, a 
quantidade de material que deverá ser adquirido, é de suma importância que todos os roteiros 
com os tempos e etapas de produção estejam corretos, evitando assim superprodução ou 
ociosidade, a acurácia do estoque contábil com o estoque físico é premissa para o 
funcionamento eficiente de todo planejamento de materiais e programação da produção, assim 
a organização a cada nova melhoria no processo fabril atualiza os roteiros, e o inventário 
cíclico ao longo do ano tem o objetivo de garantir ao menos 95% de acuracidade, mas meta ao 
longo dos próximos anos irá aumentar. 

A redução do nível de estoque, das horas de linha parada, a diminuição da quantidade de 
requisições e aumento das quantidades por requisição, permitindo melhores condições de 
negociação permitiram a empresa ainda no presente ano colher bons frutos dessa implantação, 
mas permitiu que todos ao longo da Cadeia ganhassem, os clientes que foram atendidos em 
suas necessidades com qualidade e menor tempo, e os fornecedores que com o aumento das 
quantidades por entrega, a visão de ao menos 6 meses de planejamento também conseguiram 
melhores negociações com seus fornecedores. 

Contudo, muito ainda precisa ser melhorado no processo de planejamento e programação de 
materiais, e para isso é preciso sempre revisar os processos, e buscar eliminar desperdícios ao 



longo da cadeia, mas a evolução evidenciada com base nos dados informados através dos 
gráficos permite afirmar que evolução foi positiva e atende a proposta inicial desse trabalho. 
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