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INTRODUÇÃO 

Na área mecânica, bem como em 

qualquer outro setor produtivo, o 

planejamento da produção é de vital 

importância, pois um empreendimento mal 

planejado tende a desperdícios, retrabalhos, 

atrasos e desgastes.  

Para um bom planejamento, o 

conhecimento do  produto ou serviço 

ofertado e de suas fases de fabricação é 

imprescindível, pois nesta etapa terão de 

ser traçados os prazos para cada etapa 

posterior. Comunicação, decisões 

acertadas, visão da obra como um todo e 

compromisso entre as áreas envolvidas 

fazem com que a Programação, se seguida, 

reflitam na qualidade e prazos desejados. 

Existem várias vertentes na 

Programação de Produção, onde algumas 

aplicações conseguem maior êxito em 

determinados tipos de produtos ou serviços 

que em outros, exemplo disto é se a 

produção é seriada ou não, cabendo a cada 

tipo de fabricação, bem como às 

características do produto, pontos a serem 

considerados na escolha do tipo de 

programação adequado. 

O trabalho que ora propomos realizar 

vem justamente mostrar alguns tipos de 

programação e suas respectivas 

características. O profissional da área de 

soldagem deve estar apto realizar seu 

trabalho de forma planejada, por vezes 

vindo, no desempenho de suas funções, a 

ser solicitado a realizar uma programação 

do projeto que irá executar, acompanhar ou 

coordenar. O objetivo, portanto, do presente 

trabalho é apresentar soluções genéricas 

como ponto de partida ou referência para o 

caso específico com o qual o profissional 

venha a se deparar.  

1. PLANEJAMENTO 

1.1. Fundamentos 

Uma empresa deve procurar 

trabalhar de modo balanceado, ou seja, 

adequar demanda e oferta num mesmo 

patamar, sendo capaz de atender seus 

clientes tanto em volume como em 

variedade. O balanceamento das linhas de 

produção é uma das atividades importantes 
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do Planejamento e Controle da Produção. O 

balanceamento de uma linha de produção é 

a equalização da capacidade de produção 

dos segmentos que a compõem em suas 

sucessivas operações.  Se as capacidades 

dos sucessivos postos de trabalho forem 

diferentes, o que normalmente acontece, a 

linha estará desbalanceada. Neste caso, a 

capacidade a linha será igual à do posto de 

trabalho de menor capacidade. A operação 

de menor capacidade de produção é 

chamada, na linguagem industrial de 

"gargalo". Quando a limitação do posto de 

menor capacidade é decorrente de 

limitações características da máquina, do 

operador ou do programa, este 

desbalanceamento é o que se poderia 

chamar de permanente, para um 

determinado tipo de produção. Modificando-

se a estrutura da produção, é possível 

restabelecer o balanceamento pela 

utilização da capacidade ociosa dos postos 

de trabalho, cuja capacidade é maior do que 

aquela com que a linha está trabalhando: O 

desbalanceamento pode, também, resultar 

do planejamento indevido da produção. 

1.1.1. Definições 

Demanda é aquilo que a organização 

fornece e é medida por pedidos de clientes, 

previsão de vendas, fornecimento interno 

entre as fábricas e outros itens que a 

empresa use seus recursos para produzir e 

oferta é expressa pelos recursos que a 

organização dispõe para suprir a demanda.  

Ao falarmos de volume, entendemos 

quantidade por família de produtos, 

agrupamentos. Por variedade, ou mix como 

também é chamado, discriminamos 

produtos específicos, itens ou pedidos 

específicos. 

1.1.2. Principais variáveis 

Analisando as principais variáveis, 

vemos que elas formam pares a serem 

balanceados: demanda X oferta  e volume X 

variedade. 

De acordo com o ramo de atividade 

da organização, algumas destas variáveis 

acabam se anulando, daí a importância de 

escolher planejamentos que sejam mais 

adequados às necessidades. Nesta fase do 

planejamento da produção é feito o roteiro, 

ou seja, a listas das operações que 

compõem o processo de produção do 

produto. Esta é a fase do como. Determina-

se, também, quem fará as operações, onde 

elas serão feitas (tipo de posto de trabalho 

em que a operação será feita), e os tempos 

unitários de fabricação do produto, para 

cada uma das operações. Todos os 

equipamentos e acessórios (ferramentas, 

dispositivos, etc.) são, também, planejados 

nesta fase. 

De um modo geral, vejamos o que 

acontece quando os pares, demanda X 
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oferta  e volume X variedade, tendem a 

desbalancearem-se: 

• Demanda maior que a oferta: 

atrasos, maiores prazos para entrega do 

produto final, aumento de pendências, 

perda de pedidos por não estar 

cumprindo os prazos, aumento nos 

custos em função das horas-extras não 

planejadas e custo de matéria-prima que 

deve ser adquirida com urgência e queda 

na qualidade. 

• Oferta maior que a demanda: menor 

margem de lucro, aumento nos estoques, 

queda dos índices de produtividade, 

demissões de pessoal fica iminente, 

afetando assim os níveis de eficiência. 

1.2. Planejamento Mestre  

1.2.1. Estrutura 

"O Planejamento Mestre é um 

processo de negócios concebido para 

balancear a demanda e a oferta a nível 

detalhado de variedade" (extraído de PMP - 

T.F.Wallace/ R.A.Sthal -pág. 8). Serve como 

ferramenta para tomada de decisões. 

Consiste em um plano que prevê as etapas 

da produção na seqüência correta em que 

as mesmas devem ocorrer, levando em 

conta as interdependências destas etapas, 

na expectativa de ter os prazos obedecidos 

a fim de cumprir um cronograma. Deve-se 

ter em mente que os eventos podem variar 

no tempo de execução e que por vezes 

ajustes são necessários. É dividido em 

períodos iguais, geralmente em semanas, 

mas podem ser também diários ou por 

turnos, dependendo do vulto do projeto. 

Estes períodos ajudam a acompanhar o 

cumprimento dos prazos, e se necessário 

alguma intervenção. Daí, concluímos que a 

visão e atuação das pessoas são de suma 

importância. O planejamento por si mesmo 

não é capaz de fazer com que as metas 

sejam alcançadas, nem potentes 

computadores, por mais que ajudem, não 

podem garantir o sucesso, mas a 

intervenção do planejador pode fazer a 

diferença. 

1.2.2. Produção enxuta 

O "Planejamento Mestre" foi 

desenvolvido antes dos processos mais 

recentes de controle da produção de 

maneira mais enxuta. Mas este método 

tratava dos mesmos problemas à sua moda, 

e de acordo com a complexidade da sua 

época. Muitas das práticas do Planejamento 

mestre nem sempre são aplicáveis, pois 

ferramentas de controle como o "Just-in-

time", "Manufatura Enxuta" e  "Qualidade 

Total" simplificaram em muito os controles 

da produção. De certa forma, após o 

advento destas técnicas, o "Planejamento 

Mestre" também passou por uma 

simplificação, ao ver que muitas das suas 

práticas podiam ser suprimidas. 
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1.3. Estratégias de Atendimentos dos 

pedidos 

A primeira pergunta a se fazer, 

quando o foco está no cliente, que é a figura 

final da cadeia de abastecimento, é onde 

ele está? A resposta a esta pergunta 

impacta diretamente todo o Planejamento 

Mestre. 

Cada empresa deve fazer seu 

planejamento de acordo com seus produtos 

e como estes devem atender a seus 

clientes. Outros fatores como tempo de 

fabricação, situação financeira da empresa, 

competitividade da empresa também afetam 

a escolha. Uma empresa pode até mesmo 

tratar pedidos de forma diferente, por vezes 

para adaptar-se ao mercado, ou a 

determinados clientes. 

1.3.1. Fabricação para Estoque 

O planejamento da produção é feito 

com base nas vendas da empresa. O 

produto é fabricado, embalado e distribuído. 

Geralmente são produtos seriados e que 

não sofrem alteração em seu conteúdo. 

Exemplo destes produtos são remédios, 

eletrodomésticos, bebidas, alimentos e 

outros. 

1.3.2. Montagem sob Pedido 

Produtos que possuem componentes 

montados, como subconjuntos, e nos quais 

o cliente personaliza seu produto, devem ter 

um planejamento que contemple a 

disponibilidade dos subconjuntos. 

Exemplos: automóveis, micro-

computadores. 

1.3.3. Fabricação sob Pedido 

Produtos que devem seguir 

especificações dos clientes em detalhes 

que não sirvam aos demais, caso comum 

na indústria de máquinas opera trizes, onde 

cada cliente tem suas normas internas e, 

portanto o produto que eles estão 

comprando deve estar rigorosamente dentro 

dos seus padrões, fica inviável manter-se 

estoque para este tipo de produto. Mesmo o 

valor destes equipamentos já limita a 

possibilidade de fabricar sem uma séria 

intenção de venda. Nestes casos, exceto 

raras exceções, fabrica-se após a entrada 

do pedido. Estratégias específicas no 

planejamento destes produtos devem ser 

consideradas. Exemplo destes produtos são 

aeronaves e máquinas operatrizes. 

1.3.4. Projeto sob Pedido 

Em empresas cujos pedidos 

raramente se repetem, quer pela sua 

constante evolução, ou como na fabricação 

sob pedido, os clientes têm suas normas 

bem definidas, ou mesmo quando o projeto 

do produto deve atender ao projeto do 

cliente. Neste caso, a engenharia do 

produto faz parte do pedido. Exemplos: 

máquinas especiais, produtos para 
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refinarias de petróleo, vasos de pressão, 

fábricas de papel, veículos espaciais. 

1.3.5. Comparação das estratégias 

Na figura 1 a seguir, está um quadro 

comparativo entre as estratégias 

mencionadas nos itens 1.3.1 a 1.3.4: 

1.4. Variáveis do Planejamento Mestre  

1.4.1. Períodos 

Os períodos, como já anteriormente 

dito, são dimensionados de modo a 

acompanhar o planejamento. Pode ser por 

turnos, diário, semanal, mensal, 

dependendo do tipo de produto, ou do ritmo 

da produção. 

1.4.2. Demanda  

1.4.2.1. Demanda Líquida 

Quando a oferta se torna pedido, 

passa a ser então considerada Demanda 

Líquida.  A este pedido corresponde um 

tempo de fabricação, denominado "Lead 

Time". 

Figura 1 Comparação entre as estratégias de atendim ento dos pedidos  
(transcrito de  T.F.Wallace/ R.A.Sthal - PMP - pág. 22) 

 Vantagen s Desvantagens  
Fabricação 
para estoque 

Prazo de atendimento dos pedidos muito 
curto. 

Estoque alto de produtos acabados. 
Necessidade de previsão no nível de item final. 
Faltas no estoque quando a previsão está 
errada. 
Risco de obsolescência no nível de produto e 
componente. 

Montagem sob 
pedido 

Prazo de atendimento dos pedidos curto. 
Nenhum ou muito pouco estoque de 
produtos acabados. 
Previsões agregadas e não em detalhes. 
Flexibilidade e respostas rápidas. 

Normalmente requer lista de materiais para 
serem estruturadas de forma diferente. 
Risco de obsolescência no nível de 
componentes. 

Fabricação sob 
pedido 

Risco de obsolescência menor. Prazo de atendimento dos pedidos mais longo. 

Projeto sob 
pedido 

Risco de obsolescência muito baixo. Prazo de atendimento dos pedidos muito longo. 
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Nenhum ou muito pouco estoque de 
produtos acabados. 
Previsões agregadas e não em detalhes. 
Flexibilidade e respostas rápidas. 

Normalmente requer lista de materiais para 
serem estruturadas de forma diferente. 
Risco de obsolescência no nível de 
componentes. 

Fabricação sob 
pedido 

Risco de obsolescência menor. Prazo de atendimento dos pedidos mais longo. 

Projeto sob 
pedido 

Risco de obsolescência muito baixo. Prazo de atendimento dos pedidos muito longo. 
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1.4.2.2. Demanda Bruta 

A Previsão de vendas também deve 

ser considerada no planejamento e a este 

tipo de demanda, ainda não real, 

chamamos de "Demanda Bruta". 

1.5. Previsão 

O planejamento deve prever, com 

base em estatísticas ou cálculos, ou de 

acordo com as tendências de mercado, 

mesmo antes da entrada do pedido, 

recursos para este pedido, quer por tempo, 

quer por capacidade produtiva da produção. 

Quando o pedido torna-se demanda líquida, 

e a previsão contemplava esta situação, o 

planejamento não teve um acréscimo à 

carga, mas apenas oficializou-se a previsão. 

O setor de vendas da empresa deve, 

portanto, estar ciente da capacidade de 

produzir, dos pedidos em carteira, e 

alimentar o planejamento com informações 

corretas para uma boa previsão da carga. 

1.5.1. Gerenciamento de pedidos 

Os ajustes que se fazem necessários 

para o planejamento, que dependem dos 

novos pedidos, dos pedidos a completar, de 

atrasos em eventos, devem ser 

administrados pelo "Planejamento Mestre".  

O planejamento pode ser muito complexo e 

com inúmeros itens a controlar. 

Computadores e "softwares" específicos 

devem ser utilizados para este fim, porém, 

não se pode excluir a figura do planejador.  

Como já dito, o computador é apenas uma 

ferramenta para tomadas de decisão, que 

deve ser do planejador. Mas em alguns 

casos fica impossível o planejador tomar 

todas as decisões, então este pode dar 

certa "autonomia" ao software de certas 

decisões serem tomadas pelo programa. 

1.6. Oferta 

O Plano mestre somente não é capaz 

de fazer uma fábrica produzir seu produto. 

Um planejamento mais específico que 

encare o produto em particular é 

necessário. Para isto, um outro tipo de 

planejamento, que deve ser fundamentado 

no plano mestre deve ser adotado. Trata-se 

do "Plano de acabamento" 

1.6.1. Capacidade Produtiva 

O plano de acabamento foca a peça 

na fábrica, que já faz parte de um pedido. 

Os períodos, neste tipo de 

planejamento podem ser bem menores, 

podendo chegar até em centésimos de 

hora. 

2. PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO 

2.1. Fabricando para estoque 

Este tipo de produção é necessário 

quando centros de distribuição 

disponibilizam o produto de forma imediata 

aos clientes. Neste tipo de produção a 

reposição do estoque deve fazer parte do 

planejamento. 
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Dois tipos de planejamento são mais 

utilizados: em situação de média e alta 

complexidade, faz-se um "Planejamento das 

Necessidades da Distribuição". Em situação 

mais simples, uma maneira mais enxuta, 

menos elaborada pode ser uma melhor 

escolha. Exemplo: Kanban. 

Os centros de distribuição, em muitos 

casos, neste tipo de produção, alimentam o 

planejador com as flutuações do seu 

mercado, mantendo-o a par das 

necessidades. 

É típico este tipo de produção em 

empresas cujos produtos abastecem 

supermercados e lojas distribuidoras de 

eletro-eletrônicos. O planejador tem grande 

importância neste ramo produtivo porque 

respostas imediatas devem ser tomadas. 

Em alguns casos, a venda do dia anterior 

cadencia a produção do dia. 

Nos ramos em que o cliente 

determina componentes montados, dada a 

intercambiabilidade entre os componentes 

montados, deve manter estoques destes 

conjuntos. Neste caso, a produção deve ser 

planejada de modo a suprir tais 

necessidades. 

2.2. Fabricando para pedido 

Neste tipo de produção, pedidos cuja 

produção nem ao menos foi iniciada deve 

ser considerado na carga da produção, e o 

pedido passa a ser tão importante quanto 

um que está prestes a ser entregue. 

3. ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO 

X PLANEJAMENTO 

Segundo a "Teoria das Restrições" 

de Eliyahu Goldratt, no livro "A Meta", o 

ritmo de uma produção deve ser 

cadenciado pelo recurso que limita a 

produção. Todo esforço em aumentar a 

produtividade deste recurso limitador é bem 

visto. Existem várias formas de fazê-lo: 

utilizar recursos alternativos, eliminar a 

necessidade alterando o produto, verificar e 

sanar as causas de uma possível perda de 

produtividade, otimizar o processo do 

recurso, alterar o processo de forma que 

parte do trabalho seja feito em outro recurso 

não restritivo e outras. Por este foco, a 

produtividade deve ser máxima no recurso 

que causa a restrição, e todo esforço para 

mantê-lo produzindo é justificável. A 

produção deve ser organizada de modo a 

que o fluxo neste "gargalo" seja satisfatório 

ao cumprimento do prazo final. Com a 

otimização do processo, é importante haja 

um acompanhamento minucioso em todos 

os recursos do sistema, pois outros 

"gargalos" podem surgir. Durante o 

planejamento é feito o aprazamento. Nesta 

fase determina-se o quando, isto é, quando 

será iniciada a produção, quando terminará 

e, por diferença, quanto tempo levará. 
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3.1. Prazos 

O aprazamento é a fase do 

planejamento que lida com as datas e os 

tempos de duração das operações nos 

diferentes postos de trabalho. 

Os tipos de produtos e as 

quantidades a produzir são conhecidos na 

primeira fase, a   programação da 

quantidade. Os tempos unitários das 

diferentes operações são  conhecidos na 

segunda fase. Combinando-se estas 

informações, obtêm-se os tempos  de 

duração das operações para as diferentes 

ordens de produção, nos diferentes postos 

de trabalho. 

A data do inicio da operação deve se 

dar o mais cedo possível, e a data do fim é 

determinada pela duração da operação. 

Há aprazamentos sintéticos e 

aprazamentos analíticos. Os aprazamentos 

sintéticos precedem os analíticos e não são 

tão minuciosos como aqueles. Já o 

aprazamento analítico é bem mais 

minucioso do que o sintético.  

3.2. Carga 

O aprazamento analítico é feito por 

meio de um gráfico, conhecido comumente 

como quadro de carga de posto de trabalho, 

ou, ainda, quadro de carga de máquina. 

Esta é a expressão mais comumente usada, 

para designar o que se deve realmente 

entender por prazos de ocupação dos 

postos de produção (homem e/ou máquina). 

Isto é, o gráfico pode representar a 

ocupação de um trabalhador manual, de 

uma máquina, ou de um operador com uma 

máquina.  

Uma das ferramentas que se pode 

valer é o gráfico de Gantt. Apresenta-se sob 

a forma de um quadro em que as linhas são 

os diferentes postos de trabalho, e as 

colunas indicam unidades de tempo, como 

dias, ou horas, ou semanas, etc. Apenas o 

tempo útil é considerado. Em cada linha do 

quadro, ou seja, para cada posto de 

trabalho, há uma escala graduada que 

mede as unidades de tempo. Nesta escala, 

são marcados, dependendo do sistema 

adotado, os prazos durante os quais o posto 

de trabalho estará ocupado no 

processamento de determinadas ordens de 

produção. Havendo um lapso de tempo 

aparecerá, no quadro, um espaço em 

branco, cujo comprimento será igual àquele 

lapso de tempo (ou descontinuidade). Existe 

no quadro uma linha vertical que se desloca 

horizontalmente, ao longo da escala de 

tempo, cobrindo todas as linhas (postos de 

trabalho), e que tem por objetivo indicar, no 

quadro, o momento presente. Esta linha, 

portanto, desloca-se horizontalmente, à 

medida que o tempo vai passando. Esta 

linha permite saber quais os postos de 

trabalho que estão em dia, adiantados ou 

atrasados. Todavia, e é a característica 
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mais importante do quadro, é possível, 

diariamente, atualizá-lo, de modo que ele 

possa indicar, no fim de cada dia, o estágio 

de processamento das ordens de produção, 

nos diversos postos de trabalho. 

Um quadro, assim construído, presta-

se ao aprazamento analítico, isto é, mais 

minucioso. Ele pode ser também, utilizado 

para programações mais sintéticas como, 

por exemplo, a indicação de qual é a carga 

total de trabalho distribuído a cada um dos 

postos de trabalho. 

O gráfico de Gantt para a 

Programação é um instrumento de gestão 

dos mais simples e, por isso mesmo, da 

mais alta valia. Veja o exemplo na figura 2. 

3.3. Liberação 

Após a programação, o roteiro e o 

aprazamento, segue-se a quarta fase do 

planejamento: a liberação ou despacho. 

Nesta fase, os planos feitos nas três fases 

anteriores são liberados para a fábrica, isto 

é, as ordens de produção já planificadas 

são enviadas ao gerente da fábrica, ou aos 

mestres, autorizando o início da produção. 

Todos os recursos para a produção 

são mobilizados: a matéria-prima é retirada 

do estoque por meio das requisições, o 

 
Figura 2 Gráfico de Gantt – exemplo de aplicação 
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pessoal é deslocado para a ordem em 

questão, as máquinas são preparadas, as 

ferramentas e equipamentos acessórios são 

retirados dos respectivos almoxarifados. 

Inicia-se o apontamento do homem-hora e 

da máquina-hora dos diferentes postos de 

trabalho a serviço da ordem em questão. 

4. CONTROLE DA PRODUÇÃO  

O acompanhamento da produção 

deve fazer com que os planos sejam 

executados, ou devidamente modificados, 

quando surjam imprevistos que 

impossibilitem sua realização. Todos os 

dados da produção são registrados: 

produção boa, produção re-processada, 

produção refugada, resíduo de produção, 

homens-horas produtivas e improdutivas, 

máquinas-horas produtivas e improdutivas, 

materiais consumidos, níveis de estoque 

etc. O quadro de carga dos postos de 

trabalho é constantemente atualizado com 

as informações contidas nos registros.  As 

listas de operações são preenchidas com os 

tempos reais e as quantidades produzidas. 

Os controles de estoque registram a 

movimentação dos materiais: as entradas e 

as saídas, pelas requisições. Os controles 

de custo registram materiais diretos e 

homens-horas diretos consumidos nas 

ordens de produção. O controle de 

qualidade registra as quantidades aceitas e 

rejeitadas, a natureza e a intensidade dos 

defeitos etc. Os controles de aprazamento 

registram os dados que servirão de base 

para atualizar o quadro de carga dos postos 

de trabalho etc. As tarefas geradas fazem a 

produção circular dentro da fábrica, de uma 

seção à outra, de uma operação à seguinte, 

e, quando a produção está terminada, a 

última tarefa dá a entrada da produção no 

estoque de produtos acabados. 

4.1. Indicadores 

Como medir os resultados de um 

bom planejamento?  Após a conclusão de 

um projeto é possível avaliar se os prazos 

foram ou não cumpridos, porém o enfoque 

no produto final não é o bastante para saber 

se os resultados que mantêm uma empresa 

foram alcançados. Quanto esforço foi feito 

para que os prazos se concretizassem? 

Houve refugos, retrabalhos, investimentos, 

queda na qualidade, horas-extras? A 

capacidade produtiva instalada foi utilizada 

efetivamente? Um planejamento adequado 

deve ser flexível o bastante para absorver 

imprevistos, e para tanto o Programador 

deve tomar decisões coerentes para que 

possa reprogramar, de modo a obter o 

cumprimento dos eventos com o menor 

custo necessário. Eliyahu Goldratt, em seu 

livro "A Meta", enumera três índices a serem 

acompanhados: o ganho, o inventário e as 

despesas operacionais.  "Ganho é o 
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índice pelo qual o sistema gera dinheiro 

através das vendas”;  

"O inventário é todo o dinheiro que o 

sistema investiu na compra de coisas que 

ele pretende vender."; "Despesa 

operacional é todo o dinheiro que o sistema 

gasta a fim de transformar o inventário em 

ganho." (Goldratt, 1997:70) 

Se o Controle da Produção fosse 

limitado a ser apenas um conjunto de 

registro de dados reais, não atingiria sua 

verdadeira finalidade, que é a de confrontar 

os dados reais com os dados de 

planejamento e analisar os resultados 

obtidos. 

A retroação ou feedback é 

justamente esta comparação e análise, 

pois, uma característica que deve ter o 

controle no seu verdadeiro sentido, pois 

controlar é comparar o que foi feito com o 

que foi planejado. A implantação natural 

de um sistema de planejamento e controle 

da produção, em uma empresa, em geral, 

começa pelo controle sem feedback: é um 

simples registro de dados reais. Depois vem 

o planejamento e, finalmente, o controle 

com feedback. 

A capacidade de bem planejar 

depende de um bom conhecimento da 

realidade. 

Figura 3 – Estrutura Matricial  

 
 HARMONIZAÇÃO DOS PROJETOS 
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5. ESTUDO DE CASO 

5.1. Planejamento de uma engenharia 

de produto do setor de bens de 

capital. 

A engenharia analisada projeta 

equipamentos a serem fabricados sob 

encomenda, ou seja, cada novo produto 

requer projeto, dimensionamento das 

peças, desenhos e listas específicos para a 

necessidade do cliente, não sendo, portanto 

uma produção seriada.  

Esta engenharia é dividida em 

células. Uma célula é uma equipe 

responsável pela execução do projeto 

completo, relativo à parte da máquina a ela 

designada. Cada célula possui ao menos 

um definidor, que é uma pessoa com 

conhecimentos técnicos que o qualifica a 

tomar decisões referentes à parte do projeto 

designada à sua célula, assim como delegar 

tarefas a outros componentes da equipe.As 

células obedecem a uma estrutura matricial, 

como mostrado na figura 3. 

5.2 Vantagens 

5.2.1 Maior especialização. 

5.2.2 Maior capacitação técnica. 

5.2.3 Melhor qualidade técnica dos 

trabalhos. 

5.2.4 Melhor utilização de recursos 

humanos e materiais. 

5.2.5 Melhor integração entre as 

áreas de projeto. 

5.2.6 Melhor cumprimento de 

prazos. 

5.2.7 Maior padronização de projeto. 

5.2.8 Maior compartilhamento de 

informações. 

5.2.9 Maior capacidade de 

adaptação a novas condições e 

necessidades de projeto. 

5.3 Desvantagens 

5.3.1 Possibilidade de conflitos na 

escolha dos definidores do projeto. 

5.3.2 Possibilidade de discordância 

na definição das prioridades. 

5.3.3 Possibilidade de discordância 

na aplicação de “melhorias de projeto”. 

5.3.4 Possibilidade de conflito de 

responsabilidades. 

6. DEFINIÇÕES: 

a) Célula: Equipe responsável pela 

execução do projeto completo, relativo à 

parte da máquina a ela designada. 

b) Definidor do projeto: Pessoa com 

conhecimentos técnicos que o qualifica a 

tomar decisões referentes à parte do projeto 

a ele designada, assim como delegar 

tarefas a outros componentes da equipe. 

7. LÍDER DE EQUIPE 

7.1. Missão 

Organizar a equipe, obtendo 

comprometimento e sinergia do grupo, 

dentro de um ambiente construtivo e 

motivador. 
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7.2. Principais Desafios: 

Transformar pessoas com diferentes 

características, em uma equipe voltada a 

alcançar o mesmo objetivo. 

7.3. Atividades administrativas: 

a) Elaborar e manter atualizado 

semanalmente, planejamento adequado, 

utilizando metodologia aprovada por todas 

as células e pelo chefe de departamento. 

b) Definição dos prazos, em 

conjunto com os coordenadores de projeto. 

c) Avaliação das horas de projeto 

necessárias, em conjunto com os 

coordenadores de projeto. 

d) Definição das prioridades 

contemplando as atividades dos projetos 

em andamento, além de outras tarefas 

previstas ou não, a serem executados pela 

célula. (Ver nota 1) 

e) Definição das pessoas e dos 

recursos necessários para execução das 

tarefas, inclusive necessidade de horas 

extras. 

f) Atribuição de tarefas e 

responsabilidades dentro da equipe. 

g) Divulgação de informações 

gerais dentro da equipe. 

h) Controlar o andamento do 

projeto, visando o cumprimento das metas 

estabelecidas, interferindo e apoiando a 

equipe para que elas sejam alcançadas. 

7.4 Atividades técnicas:  

a) Analisar criticamente os dados 

de entrada do projeto, em conjunto com o 

coordenador e o definidor do projeto, para 

garantir que os requisitos do projeto estão 

definidos e compreendidos. Eventuais 

pontos conflitantes devem ser devidamente 

esclarecidos. 

b) Definir as melhores práticas de 

projeto, em conjunto com a equipe e os 

coordenadores de projeto. 

c) Participar ativamente de 

análises das melhorias sugeridas pelos 

grupos de trabalho. 

Nota 1: Exemplos de atividades não 

previstas: 

• Atendimento ao setor de vendas; 

• Atendimento ao setor de 

suprimentos; 

• Acompanhamento da montagem; 

• Atendimento ao controle de 

qualidade: (Ex. , erros de fabricação) 

• Solicitação de alteração de projeto, 

pelos grupos de melhoria; 

• Solicitação de alteração de projeto, 

pela fabricação; 

• Modificações solicitadas pelo cliente 

após início do projeto; 

• Modificações devido a Avisos de Não 

Conformidades; 

• Execução de “as built”; 
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d) Garantir a aplicação das 

melhorias implantadas nos novos projetos. 

e) Incentivar e monitorar a 

padronização dos projetos. 

f) Manter os conceitos 

atualizados e compartilhados com toda a 

cadeia produtiva.  

g) Gerenciar as interfaces entre 

as demais células para garantir 

comunicação eficaz. 

8. PLANEJAMENTO MACRO DA 

ENGENHARIA 

Sendo a Engenharia em estudo 

pertencente a uma empresa do segmento 

“Bens de Capital” cujo produto é feito com o 

projeto sob encomenda, o dimensionamento 

Figura 4 – Gráfico da Carga da Engenharia  

 

Figura 5 – Fluxograma - Atividade: liberaçã o da atividade da Célula J  
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do efetivo, dos recursos, investimentos, 

horas produtivas e carga são mapeados em 

gráficos de forma a avaliar e acompanhar a 

produção atual e prevista em função da 

capacidade produtiva ao longo de um 

período. A figura 4 mostra um exemplo 

destes gráficos. Cada cor representa uma 

ordem de fabricação (produto) e as linhas 

acima das colunas a capacidade produtiva. 

Este gráfico demonstra que o 

planejamento deve ter uma visão do 

horizonte futuro, traduzir a realidade 

presente e conhecimento do passado. 

Decisões como alterar o efetivo, autorizar 

horas-extras e outras podem ser tomadas 

com base neste gráfico. 

9. ANÁLISE E DETECÇÃO DOS 

“GARGALOS” EM UMA ATIVIDADE DE 

VITAL IMPORTÂNCIA PARA O 

PROJETO.  

9.1. Durante o projeto do produto 

Para que se possa cumprir o prazo 

de entrega final do Produto, é necessário 

que a Célula J libere sua atividade para a 

fabricação. Como a Célula J processa um 

desenho advindo as Células A a H, e este 

projeto deve ser verificado pela Célula I, 

conforme o fluxograma mostra na figura 5. 

9.2. Prazos das atividades  

Dependendo da complexidade dos 

desenhos, se o Projeto possui um outro 

como referência e o quanto a referência se 

assemelha ao novo Projeto, as exigências 

do cliente e a rapidez que o mesmo aprova 

os desenhos preliminares, ditam o prazo 

para as Células A a H. Normalmente 

necessitam de 2 a 5 semanas para ter os 

desenhos definidos para verificação 

estrutural pela Célula I. 

A Célula I precisa de uma semana 

para verificação estrutural. 

Normalmente a Célula J tem uma 

semana de tempo mínimo para 

processamento. 

Atrasos e imprevistos podem ocorrer 

no decorrer dos prazos dos itens anteriores. 

No início do Projeto é feito um cronograma, 

como o apresentado na figura 2 do item 3.2. 

Os prazos de liberação atendem um 

Planejamento Mestre, onde outros setores 

da cadeia produtiva aguardam a liberação 

para dar continuidade à fabricação. 

Portanto, havendo atrasos, estes dever ser 

comunicados ao Coordenador do Projeto na 

Engenharia e ao Planejamento Central, e 

devem ser compensados com outra 

atividade a fim de que a Produção não fique 

prejudicada, gerando ociosidade, e o prazo 

final do Produto não fique comprometido. 

Por estar no fim da cadeia na 

Engenharia, por ser dependente dos 

desenhos das células A a H, por agir como 

filtro das demais Células, detectando 

possíveis defeitos no projeto, uma vez que 

a Célula J processa um desenho definitivo 
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para fabricação feito a partir de um desenho 

preliminar das demais células, conclui-se 

que a Célula J é um gargalo na Engenharia, 

e, portanto, sua produção, na sua atividade, 

interfere não só no produto da Engenharia, 

mas em toda a cadeia produtiva, e cujo 

atraso pode afetar o prazo final do Produto 

ou paralisar outros setores, gerando 

ociosidade. 

10. SOLUÇÕES PARA MAXIMIZAR A 

PRODUÇÃO NA CÉLULA J: 

Medidas podem ser adotadas de 

modo a maximizar o rendimento da Célula 

J, para aumentar sua produtividade e 

eficiência: 

a) Aumentar a confiabilidade dos 

desenhos das Células A a H; 

b) Mapeamento das regiões com 

maiores tensões e cuidados especiais a 

serem adotados, de forma clara, por escrito, 

por parte das demais células, informando a 

Célula J detalhes vitais do Projeto; 

c) Padronização na forma de 

confeccionar os desenhos; 

d) Cronogramas, prazos e 

responsáveis nas células, informados de 

forma clara no início do Projeto à Célula J; 

e) Informações quanto aos 

projetos tomados como referência; 

f) Alterações solicitadas pelas 

demais células à Célula J devem ser o mais 

claro possível, a fim de evitar desgastes, 

localizando rapidamente as alterações. 

g) Aumentar a visão das demais 

Células do quanto um atraso representa 

não só para a Célula J, mas o impacto nos 

demais setores da fábrica e no Produto 

final. 

CONCLUSÃO 

Planejar e controlar a produção é 

como alterar a História, dentro dos limites 

humanos e utilizando nosso sentido lógico, 

fazendo possível o prever com certa 

exatidão, e correr riscos conscientemente. 

Para um bom planejamento, os dados 

devem ser preservados, e o conhecimento 

de todo o Projeto deve ser assimilado. A 

tomada de decisão do Planejador pode ser 

tanto calcada em números, tomando como 

base o histórico, ou ainda com base no 

conhecimento do mercado com suas 

oscilações e tendências ou mesmo no 

conhecimento da empresa e suas 

limitações. Programar e controlar a 

produção gera o histórico, aprimora o 

processo, pois fazer mais em menor tempo, 

com o menor custo e melhor qualidade é o 

objetivo de toda empresa que visa lucro. 

Em conclusão, longe de um processo 

obsoleto a soldagem exotérmica é ainda 

utilizada com sucesso, e econômico para 

essas aplicações onde seus beneficios são 

muito apreciados. 
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