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Desde sua fundação, em 1994, os fundamentos da “Anhanguera Educacional” têm sido o principal 
motivo do seu crescimento. 

Buscando permanentemente a inovação e o aprimoramento acadêmico em todas as ações e 
programas, ela é uma Instituição de Educação Superior comprometida com a qualidade do ensino, 
pesquisa de iniciação científica e extensão.  

Ela procura adequar suas iniciativas às necessidades do mercado de trabalho e às exigências do 
mundo em constante transformação. 

Esse compromisso com a qualidade é evidenciado pelos intensos  e constantes investimentos 
no corpo docente e de funcionários, na infraestrutura, nas bibliotecas, nos laboratórios, nas 
metodologias e nos Programas Institucionais, tais como:

· Programa de Iniciação Científica (PIC), que concede bolsas de estudo aos alunos para o 
desenvolvimento de pesquisa supervisionada pelos nossos professores.

· Programa Institucional de Capacitação Docente (PICD), que concede bolsas de estudos 
para docentes cursarem especialização, mestrado e doutorado.

· Programa do Livro-Texto (PLT), que propicia aos alunos a aquisição de livros a preços 
acessíveis, dos melhores autores nacionais e internacionais, indicados pelos professores.

· Serviço de Assistência ao Estudante (SAE), que oferece orientação pessoal, 
psicopedagógica e financeira aos alunos.

· Programas de Extensão Comunitária, que desenvolve ações de responsabilidade social, 
permitindo aos alunos o pleno exercício da cidadania, beneficiando a comunidade no 
acesso aos bens educacionais e culturais.

A fim de manter esse compromisso com a mais perfeita qualidade, a custos acessíveis, a 
Anhanguera privilegia o preparo dos alunos para que concretizem seus Projetos de Vida e obtenham 
sucesso no mercado de trabalho. Adotamos inovadores e modernos sistemas de gestão nas suas 
instituições. As unidades localizadas em diversos Estados do país preservam a missão e difundem 
os valores da Anhanguera.

Atuando também na Educação a Distância, orgulha-se de oferecer ensino superior de qualidade 
em todo o território nacional, por meio do trabalho desenvolvido pelo Centro de Educação a Distância 
da Universidade Anhanguera - Uniderp, nos diversos polos de apoio presencial espalhados por 
todo o Brasil. Sua metodologia permite a integração dos professores, tutores e coordenadores 
habilitados na área pedagógica com a mesma finalidade: aliar os melhores recursos tecnológicos 
e educacionais, devidamente revisados, atualizados e com conteúdo cada vez mais amplo para o 
desenvolvimento pessoal e profissional de nossos alunos.

A todos bons estudos!

Prof. Antonio Carbonari Netto
Presidente do Conselho de Administração — Anhanguera Educacional 

Nossa Missão, Nossos Valores
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Sobre o Caderno de Atividades
Caro (a) aluno (a),

 O curso de Educação a Distância acaba de ganhar mais uma inovação: o caderno de atividades 
digitalizado. Isso significa que você passa a ter acesso a um material interativo, com diversos links 
de sites, vídeos e textos que enriquecerão ainda mais a sua formação. Se preferir, você também 
poderá imprimi-lo.

 

Este caderno foi preparado por professores do seu Curso de Graduação, com o objetivo de auxiliá-lo 
na aprendizagem. Para isto, ele aprofunda os principais tópicos abordados no Livro-texto, orientando 
seus estudos e propondo atividades que vão ajudá-lo a compreender melhor os conteúdos das 
aulas. Todos estes recursos contribuem para que você possa planejar com antecedência seu tempo 
e dedicação, o que inclusive facilitará sua interação com o professor EAD e com o professor-tutor 
a distância.

 

Assim, desejamos que este material possa ajudar ainda mais no seu desenvolvimento pessoal e 
profissional.

 

Um ótimo semestre letivo para você!

José Manuel Moran 

Diretor-Geral de EAD
Universidade Anhanguera  – Uniderp

                  Thais Sousa

Diretora de Desenvolvimento de EAD 
Universidade Anhanguera  – Uniderp

Caro Aluno,
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Este roteiro tem como objetivo orientar seu percurso por meio dos materiais disponibilizados no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. Assim, para que você faça um bom estudo, siga atentamente os passos 
seguintes:

1. Leia o material didático referente a cada aula.

2. Assista às aulas na sua unidade e depois disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem para 
você; (sugestão: Assista às aulas na sua unidade e também no Ambiente Virtual de Aprendizagem).

3. Responda às perguntas referentes ao item “Habilidades” deste roteiro.

4. Participe dos Encontros Presenciais e tire suas dúvidas com o tutor local.

5. Após concluir o conteúdo dessa aula, acesse a sua ATPS e verifique a etapa que deverá ser 
realizada.

Caro Aluno,
Este Caderno de Atividades foi elaborado com base no livro Administração da Produção e 
Operações, do autor Petrônio G. Martins e Fernando Piero Laugeni, editora Saraiva, 2009, 
Livro-Texto 242.

Roteiro de Estudo
   

Prof Leonardo Ferreira Administração da Produção e Operações

ícones:

 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES
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Conteúdos e Habilidades
Conteúdo

Nesta aula, você estudará: 

• A evolução histórica da produção e dos sistemas de gestão da produção.

• Os objetivos de se administrar a produção e as operações.

• O conceito de produtividade.

• Diferenciação entre bens e serviços. 

• Sistemas de produção.

Habilidades 

Ao final, você deverá ser capaz de responder as seguintes questões:

• Como foi o processo evolutivo da produção, assim como de seus sistemas de gestão?

• Quais os objetivos de se administrar a produção e as operações?

• O que são bens e o que são serviços?

• O que é produtividade?

• O que é um sistema de produção?

AULA 1

Assista às aulas nos polos presenciais e também disponíveis no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para você.

Fundamentos de Administração da Produção e Operações

A administração da produção e das operações é responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de 
técnicas de gestão da produção de bens e serviços. A produção desempenha papel fundamental nas 
organizações, considerando que os os produtos e serviços são os principais objetivos da empresa, e 

Leitura Obrigatória
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produzi-los é primordial.

Pode-se considerar o processo de produção como um dos mais antigos da humanidade, pois os 
homens pré-históricos já preparavam seus utensílios (basicamente ferramentas para caça), no 
entanto, as oficinas artesanais (até meados do século XVIII), que eram trabalhos essencialmente 
manuais, constituíram a primeira forma de produção organizada, já havia recebimento de 
encomendas, com os seus respectivos prazos de entrega.

Em 1764, James Waltt descobre a máquina a vapor, e inicia-se o processo de substituição de força 
humana e de animais pela força das máquinas, aumento relevante da produtividade e gerando 
grande redução nos custos de produção. O processo evolutivo tem um novo salto em 1780, devido à 
Revolução Industrial, quando surgem as primeiras fábricas. A revolução dividiu-se em duas etapas: a) 
1780 a 1860 – Etapa do carvão e do ferro. b) 1860 a 1914 – Etapa do aço, energia elétrica, petróleo.

Estas mudanças geraram a necessidade de alterar a forma de gerir a produção, onde se destaca o 
surgimento em 1895 da Administração científica tendo como principal pensador Frederick W. Taylor 
considerado pai da administração científica (foco nas atividades operacionais), com os seus trabalhos 
surgem à sistematização de: produtividade, tempo padrão, redução de custos de produção e aumento 
de lucro.

Um dos seguidores do taylorismo foi Henry Ford que, em 1910, desenvolveu a produção em massa, 
criando a linha de montagem seriada, o que revolucionou os métodos e processos produtivos até 
então existentes. A partir dos anos de 1960 novos conceitos de administração de produção surgem, 
tendo destaque, principalmente, a produção enxuta, sendo desenvolvidas novas técnicas que 
buscavam uma eficiência maior, com um custo menor, racionalizando mão de obra, matéria-prima e 
estoque.

E nos dias atuais as exigências são cada vez maiores e exigem novas mudanças nas organizações, 
garantindo uma contínua, intensa e incessante produção de bens e serviços, para que as pessoas 
possam se alimentar, vestir, repousar, educar-se, movimentar-se e viver. Surge o desafio de se 
produzir e abastecer continuamente um mercado complexo e sofisticado.

Em linhas gerais, geralmente há uma visão de produção correlacionada a um produto físico (carro, 
computador, refrigerante), no entanto, é relevante a inclusão do termo operações junto ao de 
produção, pois é necessário ter uma visão sistêmica não apenas do produto/bens, mas de todos os 
serviços que o cerca. Deve, também, ser considerado a própria lógica de que há uma forte tendência 
de vender soluções por meio de serviços, podendo ser esta proposta o foco da organização, a 
exemplo de empresas conhecidas como operadores logísticos, que vendem serviços especializados 
em logística (transporte, armazenagem, administração das informações). 

Uma gestão consiste basicamente de três elementos: planejamento, organização e controle. Com 
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relação ao controle, um dos pontos a ser avaliado é a produtividade, ou seja, qual o resultado 
alcançado em função das entradas/investimentos disponibilizados (exemplo: se a empresa trabalha 
em um turno de oito horas e produz 1000 bicicletas, sua produtividade é de 125 bicicletas por hora, 
considerando que produtividade = saída/entrada). Um ponto a ser considerado é a intangibilidade dos 
serviços, ou seja, serem de difícil mensuração (medir).

A busca pela melhor prática produtiva é essencial, levando em consideração que a produção é 
um sistema que transforma as entradas (input: mão de obra, matéria-prima, recursos financeiros, 
máquinas e equipamentos) em saídas (output: bens e serviços) a fim de atender o cliente, 
independente da origem comercial, ou não, da produção, e este processo tende a agregar valor ao 
produto final.

Dentro deste processo de transformação, a administração da produção e das operações tem como 
objetivo principal levar a organização a uma melhor: a) Eficiência, através da utilização adequada dos 
recursos empresariais; b) Eficácia está ligada aos fins, isto é, aos objetivos que a empresa pretende 
alcançar, por meio de suas operações.  Para entender os conceitos de eficiência e eficácia, relembre 
da empresa de bicicletas do exemplo anterior, que tem como objetivo produzir 125 bicicletas por dia: 
se, ao final do dia, ela conseguir atingir esta meta, a empresa foi eficaz. No entanto é importante 
saber a forma que esse objetivo foi alcançado. Foi realizado com um ou dez colaboradores? Todas 
as bicicletas saíram dentro dos requisitos e sem defeitos? Estas são algumas perguntas referentes à 
eficiência.
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INSTRUÇÕES

Agora você irá exercitar o seu aprendizado por 
meio da resolução das questões deste caderno 
de atividades. Lembre-se que, para responder as 
questões, você precisará assistir às aulas, ler o 
Livro-Texto, refletir, pesquisar, elaborar e discutir 
os temas relativos à disciplina de Administração da 
Produção e Operações.

Leia cuidadosamente os enunciados e atente 
para o que está sendo pedido e para o modo de 
resolução de cada questão.

PONTO DE PARTIDA

”Valor é o grau de benefício obtido como resultado 
da utilização e das experiências vividas com um 
produto. É a percepção do cliente e das demais 
partes interessadas sobre o grau de atendimento 
de suas necessidades, considerando as 
características e atributos do produto, seu preço, a 
facilidade de aquisição, de manutenção e de uso, ao 
longo de todo o seu ciclo de vida. As organizações 
buscam criar e entregar valor para todas as partes 
interessadas. Isto requer um balanceamento do 
valor na percepção dos clientes, dos acionistas, 
da força de trabalho e da sociedade” (Definição do 
PNQ - Prêmio Nacional da Qualidade – 2004).

Conforme definição do PNQ fica evidente a 
necessidade das organizações em agregar valor 
em seus produtos (bens e serviços), como a 
Administração da Produção e Operações pode 
colaborar com este objetivo?

Agora é com você! Responda às questões a 
seguir para conferir o que aprendeu!

Questão 1 
Houve vários momentos na história da humanidade 
os quais levaram a uma evolução dos sistemas 
produtivos, no entanto, pode ser considerado a 
primeira forma de produção organizada:

a) A produção de utensílios pelos homens pré-
históricos.

b) A produção com o incremento das máquinas a 
vapor.

c) A produção em oficinas artesanais.

d) A produção em massa desenvolvida por Ford.

e) A produção enxuta com o surgimento nos anos 
de 1960.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 2 
A produção é uma área importante dentro da 
organização por tratar diretamente com os 
resultados/objetivos para o atendimento do 
mercado. Dentro destas características a produção 
pode ser de:

a) Peças e artefatos.

b) Produtos e negócios.

c) Bens e produtos.

Agora  é  a  sua  vez
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d) Bens e serviços.

e) Serviços e artefatos.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 3
As empresas utilizam como umas de suas métricas 
a produtividade. Para o cálculo de produtividade, 
deve ser considerada a seguinte equação:

a) Produtividade = saída/entrada.

b) Produtividade = entrada/saída.

c) Produtividade = entrada – saída. 

d) Produtividade = saída – entrada.

e) Produtividade = saída + entrada.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 4 
A administração da produção e operações tem 
como objetivos dentro de uma organização:

a) Produtividade e custo.

b) Prazos e eficiência.

c) Eficiência e eficácia.

d) Eficácia e produtividade.

e) Faturamento e produtividade.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 5 
É correto afirmar sobre eficácia:

a) Foco nos resultados/objetivos.

b) Foco nos recursos empresariais.  

c) Foco nos métodos.  

d) Fazer da melhor maneira possível.

e) Garantindo a qualidade.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão6 
Defina o que é um processo produtivo.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 7 
Conceitue o que é Administração da Produção e 
Operações.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.
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Questão 8 
Defina o que é produtividade e qual sua importância 
para a organização.
Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 9 
Dê 3 (três) exemplo de bens e 3 (três) de serviços.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 10 
Quando a NASA iniciou o lançamento de 
astronautas, descobriram que as canetas não 
funcionariam com gravidade zero. Para resolver 
este enorme problema, contrataram a Andersen 
Consulting, hoje Accenture. Empregaram uma 
década e 12 milhões de dólares. Conseguiram 
desenvolver uma caneta que escrevesse com 
gravidade zero, de ponta-cabeça, debaixo d’água, 
sobre praticamente qualquer superfície, incluindo 
cristal, e em variações de temperatura desde 
abaixo de zero até mais de 300 graus Celsius. Os 
russos usaram um lápis! 

Considerando o fato histórico da guerra espacial, 
qual a relação com os conceitos de eficácia e 
eficiência? 

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.
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Quer saber mais sobre o assunto? Então:

• SALM, C., SABOIA, J., CARVALHO, P. G. M. Produtividade na indústria brasileira: questões 
metodológicas e novas evidências empíricas.

• Disponível em: <http://www.ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/732>. Acesso em: 18 jul. 
2012 

• COELHO, J. M., GONZAGA, R. M. Administração Científica de Taylor: O Homem do Tempo. Disponível 
em: <http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/administracao-cientifica-
de-taylor-o-homem-do-tempo/318/>. Acesso em: 18 jul. 2012. 

• FITZSIMMONS, J.A.; FITZSIMMONS, M. Administração de serviços: operações, estratégias e 
tecnologia da informação. São Paulo, 2004. Editora Bookman. Disponível em: <http://books.google.
com.br/books?id=zJ_zE4I38CMC&lpg=PA25&ots=-qkwisk8Qr&dq=servi%C3%A7os&lr&hl=pt-BR&
pg=PA61#v=onepage&q=servi%C3%A7os&f=false>. Acesso em: 18 jul. 2012

Veja o vídeo: A Evolução do Processo Capitalista de Produção. Disponivel em: http://www.youtube.com/
watch?v=KPWdkYNFQFA. Acesso em: 18 jul. 2012.

Neste tema, você conheceu um pouco sobre a administração da produção e operações explorando 
uma análise histórica evolutiva do conceito, demonstrando as fases e transformações sofridas ao 
decorrer dos anos, em uma busca interminável de uma melhor eficiência e eficácia da produção de 
bens e serviços. Foram abordados os conceitos de produtividade e sistema produtivo como meio de 
entender os fundamentos básicos para a gestão. O Livro-Texto apresenta em mais detalhes os assuntos 
abordados neste caderno.

LINKS  IMPORTANTES

FINALIZANDO

VÍDEOS  IMPORTANTES

GLOSSÁRIO

http://www.ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/732
http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/administracao-cientifica-de-taylor-o-homem-do-tempo/318/
http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/administracao-cientifica-de-taylor-o-homem-do-tempo/318/
http://books.google.com.br/books?id=zJ_zE4I38CMC&lpg=PA25&ots=-qkwisk8Qr&dq=servi%C3%A7os&lr&hl=pt-BR&pg=PA61#v=onepage&q=servi%C3%A7os&f=false
http://books.google.com.br/books?id=zJ_zE4I38CMC&lpg=PA25&ots=-qkwisk8Qr&dq=servi%C3%A7os&lr&hl=pt-BR&pg=PA61#v=onepage&q=servi%C3%A7os&f=false
http://books.google.com.br/books?id=zJ_zE4I38CMC&lpg=PA25&ots=-qkwisk8Qr&dq=servi%C3%A7os&lr&hl=pt-BR&pg=PA61#v=onepage&q=servi%C3%A7os&f=false
http://www.youtube.com/watch?v=KPWdkYNFQFA
http://www.youtube.com/watch?v=KPWdkYNFQFA
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Produtividade - é a relação entre a produção e os fatores de produção utilizados.

Eficiência - é fazer certo; o meio para se atingir um resultado; é a atividade, ou, aquilo que se faz.

Eficâcia - é a coisa certa; o resultado; o objetivo: aquilo para que se faz.

Input - entrada, são todos os recursos necessários para a produção.

Output - saída, é o resultado da produção.

Caro aluno, agora que o conteúdo desta aula foi concluído, não se esqueça de acessar sua ATPS 
e verificar a etapa que deverá ser realizada. Bons estudos!
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ícones:

LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

Tema  2

z
a b

d

l

m

k
h
g f

pc

j
i

o
r iln

st
u

x w

x y
i

qe

Conteúdos e Habilidades
Conteúdo 

Nesta aula, você estudará: 

• A globalização e o cenário de localização empresarial.

• Os fatores que influem na localização da empresa.

• Estratégias de localização empresarial.

Habilidades 

Ao final, você deverá ser capaz de responder as seguintes questões:

• Qual a influência da globalização perante as decisões estratégicas de localização?

• Quais são os fatores que influem na localização da empresa?

• Quais estratégias podem ser adotadas para a localização empresarial?

AULA 2

Assista às aulas nos polos presenciais e também disponíveis no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para você.
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Localização das Empresas

Dentro da administração da produção e das operações um fator relevante é o referente às decisões 
estratégicas de localização da empresa. Para melhor entender a importância do conceito, é necessário 
visualizar a transição das multinacionais para empresas transnacionais, em que as empresas internac-
ionais, que anteriormente eram totalmente dependentes de suas matriz no pais de origem, agora tem 
mais independência, o que leva a um melhor envolvimento junto ao pais de atuação. A possibilidade da 
regionalização de produtos, a exemplo de biscoitos de fubá em Minas Gerais, sorvete de cajá no norte 
e nordeste do Brasil, ou até mesmo produtos mais complexos, tais como carros que são personalizados 
conforme a população do país o qual será comercializado.

Esses aspectos são únicos e surgem novas exigências globais, como a responsabilidade com o meio 
ambiente e a responsabilidade social, tendo como fator de ordem a sustentabilidade. É quando a quali-
dade, como fonte de atender a parte técnica referente ao produto, continua a mesma, porém, com uma 
visão mais ampla que inclui todos os serviços intangíveis que estão vinculados ao produto.

A globalização deve ser considerada como ponto forte nesta nova realidade, em que a facilidade de se 
adquirir um produto em qualquer parte do planeta possibilita uma maior variedade de opções e escol-
has. Nesta comercialização global surgem novos países como fortes fornecedores, com preços baixos 
e qualidade em plena igualdade. O mercado agora dita as regras e em muitas situações até mesmo o 
valor de venda dos produtos que as organizações produzem e comercializam.

Para uma decisão adequada quanto à localização é necessário ter um pensamento referente à oferta 
e demanda, ou seja, analisar a demanda existente pelos produtos oferecidos pela organização e criar 
condições de capacidade produtiva para o atendimento da mesma. Esse cruzamento de informações 
pode levar a entender parte do processo decisório em investir em uma planta produtiva e qual será o 
tamanho necessário, assim como qual o investimento necessário.

No entanto, calcular a capacidade produtiva é criar um cenário de previsão com tempos prováveis e 
visualizando uma realidade atual em cima de um portfólio existente ou previsto. Isso significa que o in-
vestimento deve levar em conta que os produtos mudam assim como as tecnologias, e que a estrutura 
e a própria localização esteja disponível e preparada para essas futuras mudanças.

Alguns outros fatores que influem na localização empresarial são:

• Disponibilidade de Mão de Obra: A região pretendida dispõe de mão de obra preparada e qualifi-

Leitura Obrigatória
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cada para atuar junto à empresa? É comum empresas se instalarem em determinadas regiões e 
depois tem de importar a mão de obra, e/ou transferir profissionais de outras unidades, o que pode 
gerar um alto custo para a organização.

•  Nível salarial e sindicatos: Conhecer a base salarial da região, assim como a atuação dos sindi-
catos junto à categoria na localização pretendida.

•  Disponibilidade de transporte: A localização é de fácil acesso, é próximo a rodovias, aeroportos, 
portos e ferrovias? Como as necessidades chegarão até a empresa e como será feita a dis-
tribuição após produto acabado?

• Suprimento de eletricidade, gás, telefones, água, esgoto: A região possui infraestrutura para uma 
melhor condição de trabalho?

• Incentivos fiscais: Quais as tarifas, taxas e impostos a serem pagos junto aos órgãos fiscaliza-
dores da região. Ainda existem empresas que são nômades, que se transferem de localização em 
função de isenção de impostos.

• Proximidade dos mercados: Onde estão os clientes e qual a facilidade de chegar até eles e pos-
sibilitar a acessibilidade aos produtos.

• Tendências de crescimento populacional: Existe uma previsão de crescimento da população, o 
que pode consequentemente levar a um crescimento da fatia do mercado, e/ou, se inserir em um 
novo mercado? 

• Fornecedores e serviços de apoio: Proximidade dos fornecedores, diminuindo o lead time de for-
necimento, ocasionando menores estoques, menos transporte, e, por consequência, menores 
custos.

• Restrições ambientais e Leis de zoneamento: Atender e se adequar às leis aplicadas à locali-
zação.

• Disponibilidade e custos dos terrenos: Referente aos custos de investimento de aquisição da lo-
calização.

• Proximidade de universidades: Ter acesso à educação e preparação de novos recursos humanos 
para suprir a demanda existente.

• Nível de vida: Conhecer qual a realidade local e até mesmo buscar soluções para atender especifi-
cidades da localização. Para uma empresa que fabrica fraldas geriátricas, o Brasil é um excelente 
local, pois a população de idosos está aumentando e a tendência é crescente.

Algumas práticas podem ser consideradas como estratégia dentro da definição da localização, dest-
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aca-se:

• Cluster: é um agrupamento natural de empresas similares em determinada região geográfica. 
Exemplo: As cidades de Franca e Jaú as quais são conhecidas nacionalmente como cidades de 
calçados.

• Condomínio Industrial: onde empresas (de uma mesma cadeia ou não) se reúnem em mesmo lo-
cal físico com o intuito de facilitar algumas operações e reduzir custos.

• Consórcio Modular: é um dos experimentos mais inovadores e, sob vários aspectos. Os modulistas 
assumem a montagem prévia dos módulos sob sua responsabilidade e sua posterior montagem 
diretamente na linha de montagem final da montadora, os investimentos em equipamentos e fer-
ramentas. A montadora providencia a planta e a linha de montagem final executa a coordenação 
da mesma e o teste final dos veículos. 

• Keiretsu: que podem ser considerados cartéis, no entanto, são legalizados pelos governos.

• Cooperativas: que foca a reunião de várias empresas independentes com um único objetivo. 

• Empresa virtual: esta prática vem ganhando espaço nos últimos anos devido à utilização em 
massa da internet, este processo pode eliminar algumas estruturas físicas.
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Agora  é  a  sua  vez
INSTRUÇÕES

Agora você irá exercitar o seu aprendizado por 
meio da resolução das questões deste caderno 
de atividades. Lembre-se que, para responder as 
questões, você precisará assistir às aulas, ler o 
Livro-Texto, refletir, pesquisar, elaborar e discutir 
os temas relativos à disciplina de Administração da 
Produção e Operações.

Leia cuidadosamente os enunciados e atente 
para o que está sendo pedido e para o modo de 
resolução de cada questão.

PONTO DE PARTIDA

A crise global provocou um movimento de 
transferência de linhas de produção ou até de 
fábricas inteiras do exterior para o Brasil. Cerca de 
50 empresas solicitaram ao governo autorização 
para trazer suas máquinas para o País, revela 
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior.

Os pedidos de importação foram feitos por diversos 
setores como alimentos, têxtil, químico, móveis 
e mineração. A origem das linhas de produção 
também é variada: Estados Unidos, Canadá, 
França, Portugal, Alemanha, Reino Unido. Boa 
parte das solicitações veio dos fabricantes de 
autopeças - setor em que o desempenho do 
mercado brasileiro está muito melhor que o resto 
do mundo. 

(...)há casos de empresas que não atuavam no 
País e estão chegando por meio de transferência 
de plantas. A fabricante de móveis portuguesa 

Iduna vai trazer uma unidade de Braga para Cotia, 
na Grande São Paulo. “O potencial do mercado 
brasileiro é grande, mas para ser competitivo 
é preciso produzir aqui. Além disso, o impacto 
da crise foi mais violento na Europa”, disse o 
proprietário da empresa, Alberto Araújo.

(Fonte: Multinacionais transferem fábricas do 
exterior para o Brasil. Raquel Landim - O Estadão de 
S.Paulo. Disponível em: http://www.estadao.com.
br/noticias/impresso,multinacionais-transferem-
fabricas-do-exterior-para-o-brasil,441932,0.htm.)

Faça uma análise crítica, sob o ponto de vista do 
processo de localização, o porquê do interesse de 
empresas internacionais se instalarem no Brasil.

Agora é com você! Responda às questões a 
seguir para conferir o que aprendeu!

Questão 1 
Uma tendência é a regionalização dos produtos, 
que pode ser definida como:

a) Produtos mais caros por região.

b) Produtos característicos da região.

c) Produtos especializados.

d) Produtos mais baratos.

e) Produtos diferenciados dos concorrentes.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 2 
É importante entender qual a demanda para poder 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,multinacionais-transferem-fabricas-do-exterior-para-o-brasil,441932,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,multinacionais-transferem-fabricas-do-exterior-para-o-brasil,441932,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,multinacionais-transferem-fabricas-do-exterior-para-o-brasil,441932,0.htm
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projetar a instalação e localização da empresa, 
para isso, esta informação externa deve ser 
confrontadas com a:

a) Capacidade produtiva.

b) Eficiência.

c) Eficácia.

d) Produtividade.

e) Capacidade técnica.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 3
NÃO pode ser considerado fator que influência na 
localização empresarial:

a) Mão de obra.

b) Disponibilidade de transporte.

c) Entidades assistenciais.

d) Proximidade dos mercados.

e) Fornecedores e serviços de apoio.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 4 
É um agrupamento natural de empresas similares 
em determinada região geográfica:

a) Consórcio Modular.

b) Condomínio Industrial.

c) Keiretsu.

d) Cooperativas.

e) Cluster.

               
Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 5 
Podem ser considerados cartéis, no entanto são 
legalizados pelos governos:

a) Consórcio Modular.

b) Condomínio Industrial.

c) Keiretsu.

d) Cooperativas.

e) Cluster.

 
Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Consórcio Modular – Volkswagen Resende

O consórcio modular implementado pela 
Volkswagen (VW) do Brasil funciona assim: oito 
parceiros (incluindo a VW) fazem a montagem 
de conjuntos completos de peças. O controle de 
qualidade do produto é de total responsabilidade 
da Volkswagen. Por sua vez, o Consórcio 
Modular busca redução nos custos de produção, 
investimento, estoques, tempo de produção e, 
principalmente, agilidade na produção de veículos 
diferenciados.

Os parceiros não participam do lucro final dos 
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produtos. Eles continuam sendo fornecedores, 
com a grande diferença de também montar as 
peças que vendem. Na fábrica, compartilham 
com a Volkswagen toda a infraestrutura, o que 
inclui o restaurante e o ambulatório. A estratégia 
aumenta a produtividade e torna a montagem mais 
eficiente e flexível. Além disso, ao compartilhar a 
produção com os parceiros, a empresa consegue 
se concentrar mais em outros aspectos de seu 
negócio, como a logística, as estratégias de 
marketing, o atendimento ao consumidor e, em 
especial, o desenvolvimento de novos produtos.

Todo o planejamento do processo foi orientado 
para uma montagem rápida e flexível de caminhões 
e ônibus com design modulares. Possui uma 
infraestrutura integrada, o que permite redução 
nos custos variável e fixo. 

Apesar dos parceiros possuírem diferentes 
culturas, o trabalho é desenvolvido como se 
todos estivessem no mesmo ponto, ou seja, 
compartilhando do mesmo objetivo. Este é um 
aspecto relevante, ainda mais se for considerado 
 que se um parceiro atrasar o processo em linha, 
este atraso compromete toda a produção e, 
portanto, os outros parceiros são afetados. 

Não há armazéns para estoque, todas as 
peças e componentes estão próximos à linha 
de montagem. A fábrica recebe, por exemplo, 
motores da Cummins/MWM cinco a seis vezes ao 
dia. O estoque de produto acabado, atualmente, 
é baixíssimo na fábrica e nas concessionárias 
também. A previsão de vendas é feita em cima das 
vendas das concessionárias.

As compras para a produção são centralizadas na 
unidade de negócio, ou seja, a VW compra todas 

as peças exceto as dos parceiros. Na produção, 
todos os equipamentos utilizados por mais de 
um parceiro são da VW. A linha de montagem é 
única sendo utilizada tanto para a montagem 
de caminhões quanto para ônibus, conforme as 
necessidades do mercado. A planta está preparada 
para assimilar a produção de novos modelos de 
caminhões e ônibus. Até o final de 2000 a planta 
de Resende já havia produzido um total de 53.000 
unidades entre caminhões e ônibus.

No sistema Consórcio Modular, oito fornecedores 
(incluindo a VW) ficam responsáveis pela 
montagem completa de conjuntos, como eixos, 
suspensão e molas, rodas e pneus, caixa de 
câmbio e motores, e cabines. Com essa parceria, 
a Volkswagen se concentra nas atividades 
de projeto, desenvolvimento, certificação dos 
veículos, qualidade e pós-venda. A VW assume 
a responsabilidade sobre o produto e perante o 
cliente final, a responsabilidade na montagem do 
veículo é dos fornecedores.

Os fornecedores escolhidos para compor o 
consórcio foram Maxion (que cuida da montagem 
do chassi), a Arvin Meritor (eixos e suspensão), a 
Remon (rodas e pneus), a Powertrain - Cummins/
MWM (motores), a AKC (armação da cabina), 
a Carese (pintura) e a Continental (pneus), já 
conhecidos parceiros da Volkswagen mundial em 
outros negócios. Os fornecedores possuem espaço 
na planta, fornecem seus próprios trabalhadores 
para adicionar componentes ao caminhão na 
linha de montagem e compartilham os riscos do 
investimento em equipamentos e ferramental. 
Existe padronização de salários e de benefícios 
para os funcionários diretamente ligados à VW.

O sistema permite redução de custos de produção 
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e de investimentos, diminui estoques e tempo de 
produção dos veículos, aumentando a eficiência 
e a produtividade, além de tornar mais flexível à 
montagem dos produtos e garantir maior qualidade 
ao produto final.

Fontes: MAN. Disponível em: <www.
vwcaminhoeseonibus.com.br>. Acesso em: 8 mar. 
2010.

PIRES, Sílvio R. I. Gestão da Cadeia de 
Suprimentos. Ed. Atlas, 2004.

Questão6 
Quais as vantagens e desvantagens do consórcio 
modular para a VW e para seus fornecedores? 

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 7 
Quais os princípios mais importantes da fábrica de 
Resende? Explique.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 8 
Cite 3 exemplos de cluster que você conheça.
Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 9 
Qual a importância estratégica de uma cooperativa?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 10 
Descreva seu entendimento sobre empresas 
virtuais.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.
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Quer saber mais sobre o assunto? Então:

• GRAEML, A.R.; GRAEML, K.S. Considerações sobre a localização empresarial e sua relevância 
na era da internet. CIÊNCIA & OPINIÃO. Curitiba v. 3, n. 1. 2006. Disponível em: <http://www.
cienciaeopiniao.up.edu.br/arquivos/cienciaeopiniao/File/volume4/art6%20Ci%C3%AAncia%20
e%20Opini%C3%A3o%20nov06.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2012.

• DI SERIO; L.C.; FIGUEIREDO; J. Competitividade em aglomerações empresariais: ilustrações do 
cluster automotivo. EPEF, PRO/ EPUSP, São Paulo, 4 e 5 de setembro de 2006. Disponível em: 
<http://www.inovforum.org.br/arquivos/publicacoes/cluster_automotivo.pdf>. Acesso em: 18 jul. 
2012.

• RACHID; Alessandra. Tendências de Organização da Produção Questões Suscitadas pelo 
“Consórcio odular”. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1997_T6309.
PDF>. Acesso em: 18 jul. 2012.

Consórcio modular: parceiros da MAN montam os caminhões. Disponível em: http://www.youtube.com/
watch?v=ibhvpinz0Vk&feature=related. Acesso em: 18 jul. 2012.

É evidente a relevância da localização da empresa perante um mercado cada vez mais competitivo. 
Por isso é necessário criar estratégias para um melhor atendimento da demanda e que traga melhores 
contribuições para a organização

LINKS  IMPORTANTES

VÍDEOS  IMPORTANTES

FINALIZANDO

GLOSSÁRIO

http://www.cienciaeopiniao.up.edu.br/arquivos/cienciaeopiniao/File/volume4/art6%20Ci%C3%AAncia%20e%20Opini%C3%A3o%20nov06.pdf
http://www.cienciaeopiniao.up.edu.br/arquivos/cienciaeopiniao/File/volume4/art6%20Ci%C3%AAncia%20e%20Opini%C3%A3o%20nov06.pdf
http://www.cienciaeopiniao.up.edu.br/arquivos/cienciaeopiniao/File/volume4/art6%20Ci%C3%AAncia%20e%20Opini%C3%A3o%20nov06.pdf
http://www.inovforum.org.br/arquivos/publicacoes/cluster_automotivo.pdf
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1997_T6309.PDF
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP1997_T6309.PDF
http://www.youtube.com/watch?v=ibhvpinz0Vk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ibhvpinz0Vk&feature=related
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Cluster - é uma concentração de empresas que possuem características semelhantes e coabitarem no 
mesmo local.

Demanda - é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir.

Keiretsu - é um termo japonês que designa um modelo empresarial onde há uma coalizão de empresas 
unidas por certos interesses econômicos.

Lead Time - é o tempo decorrido entre a adoção de uma providência e sua concretização.

Portfólio - é uma coleção de trabalhos já realizados de uma empresa ou de um profissional especifico.

Caro aluno, agora que o conteúdo desta aula foi concluído, não se esqueça de acessar sua ATPS 
e verificar a etapa que deverá ser realizada. Bons estudos!

GLOSSÁRIOz
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Conteúdos e Habilidades
Conteúdo

Nesta aula, você estudará: 

• A importância competitiva do desenvolvimento do produto.

• Projeto do produto.

• Ciclo de vida do produto.

Habilidades 

Ao final, você deverá ser capaz de responder as seguintes questões:

• Qual a importância competitiva do desenvolvimento do produto para as organizações?

• O que é projeto do produto?

• O que é ciclo de vida do produto? Quais são suas etapas?

AULA 3

Assista às aulas nos polos presenciais e também disponíveis no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para você.

ícones:

DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO

Tema  3

z
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A pesquisa social 

A competitividade entre as organizações vem exigindo que os gestores e as próprias organizações 
busquem meios de se diferenciarem dos seus concorrentes. Para isso, as empresas estão trabalhando 
em um processo constante e sem fim de desenvolvimento de novos produtos. Os produtos são 
constituídos de elementos que formam um conjunto de atributos básicos, tais como: aparência, forma, 
cor, função, imagem, material, embalagem, marca, serviços pós-venda e garantias.

Novos produtos não significam, necessariamente, produtos originais: novos produtos podem ser obtidos 
com melhorias e modificações de produtos existentes. Novos tamanhos e forma de um produto já 
existente podem representar um novo produto. Tendo em foco o atendimento das necessidades e 
expectativas do consumidor final, e garantindo um maior retorno financeiro para a organização.

Mais especificadamente as empresas que trabalham com o desenvolvimento de produtos podem buscar 
soluções em: a) Produtos inovadores: inexistentes no mercado; b) Novas linhas e/ou extensões de linha 
de produtos: novo seguimento ou novas versões para um produto já existente; c) Aperfeiçoamento 
do produto: buscar entender as necessidades das partes interessadas e adequar o produto; d) 
Reposicionamento do produto: criar um algo novo e redirecionar o produto em função de um público 
alvo; e) Redução de custos: reduzir os custos do produto, por meio de alterações no processo, matéria-
prima.

Esses fatores são suficientemente compreensíveis para uma organização que busca ser competitiva no 
mercado, desta forma as empresas investem atualmente boa parte de seus recursos em pesquisas de 
mercado e desenvolvimento de produtos.

Para as empresas de manufatura, o processo de desenvolvimento não se resume ao produto, é preciso 
criar estratégias junto a sua produção para que, alinhada as necessidades do produto/mercado, 
possam garantir melhores condições em custos, qualidade, prazos de entrega, flexibilidade, inovação, 
produtividade e tecnologia.

O desenvolvimento de produto é um todo integrado que depende da consideração de diversos fatores 
ligados às mais diversas áreas de conhecimento, portanto, é necessário desenvolver uma visão holística 
com a construção de uma imagem única e integrada do processo para atingir o melhor resultado final.

Desenvolvimento de produto é um conceito amplo, que compreende desde a pesquisa de mercado, o 
projeto do produto, projeto do processo de fabricação, plano de distribuição e de manutenção, até o 

Leitura Obrigatória
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descarte ou desativação do mesmo.

Os processos de desenvolvimento do produto, usualmente são tratados como projetos, sendo estes 
uma atividade que começa com o conceito e termina com a tradução desse conceito em especificação 
de algo a ser criado. E se diferencia dos processos tradicionais da empresa por ser um empreendimento 
temporário ou uma sequência de atividades com começo, meio e fim programados, que tem por objetivo 
fornecer um produto ou serviço.

Para desenvolver um produto com eficiência e eficácia, é necessário saber o que fazer, para quem 
fazer, quando fazer, com que fazer e como fazer. O gerenciamento do projeto busca a aplicação de 
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus 
requisitos. Algumas técnicas que se destacam:

• Projeto para Manufatura (DFM – Design for Manufacturing): Projeto do produto considerando os 
processos de fabricação, e tem como objetivos a facilidade de produção e redução de custos. 
Importância: 70% dos custos de um produto (custo de materiais, processamento e montagem) são 
definidos na etapa do projeto.

• Projeto para Montagem (DFA – Design for Assembly): Tem como objetivos: a) Reduzir o número 
de partes de um produto e tornar as partes restantes fáceis de serem manipuladas e montadas. 
b) Simplificar a estrutura do produto de forma a reduzir os custos de montagem. c) Projetar para 
um número mínimo de partes. Importância: Em média, 50% dos custos de manufatura estão 
relacionados ao processo de montagem.

• Projeto para Desmontagem (DFD – Design for Disassembly) e Projeto para Adaptabilidade ao 
meio Ambiente (DFE – Design for environment): estes conceitos levam em conta a relação do 
produto após sua utilização, considerando seu descarte, o qual deve ser acessível ao usuário.

• Engenharia Simultânea: é uma abordagem sistemática para o desenvolvimento integrado e 
paralelo do projeto de um produto e os processos relacionados, incluindo manufatura e suporte. 
Essa abordagem procura fazer com que as pessoas envolvidas no desenvolvimento considerem, 
desde o início, todos os elementos do ciclo de vida do produto, da concepção ao descarte, incluindo 
qualidade, custo, prazos e requisitos dos clientes.

Outro fator que dever ser considerado com relação aos produtos é referente ao ciclo de vida, que é o 
tempo de duração desde seu lançamento até sua retirada do mercado. Como o ciclo de vida de uma 
pessoa, você nasce, cresce e um dia morre. Uma das formas mais tradicionais de visualizar o ciclo de 
vida do produto é definida da seguinte forma:

• Lançamento/Introdução: Crescimento Lento das vendas.

• Crescimento: Período de rápida aceitação no mercado, início dos lucros.
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• Maturidade: Redução das taxas de vendas, fase de maiores lucros.

• Declínio: Redução das vendas e dos lucros.
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INSTRUÇÕES

Agora você irá exercitar o seu aprendizado por 
meio da resolução das questões deste caderno 
de atividades. Lembre-se que, para responder as 
questões, você precisará assistir às aulas, ler o 
Livro-Texto, refletir, pesquisar, elaborar e discutir 
os temas relativos à disciplina de Administração da 
Produção e Operações.

Leia cuidadosamente os enunciados e atente 
para o que está sendo pedido e para o modo de 
resolução de cada questão.

PONTO DE PARTIDA

Após leitura do texto e do Livro-Texto, quais 
argumentos você usaria para justificar a afirmação 
“o principal fator para a competitividade de produtos 
industriais é a qualidade de seus projetos”?

Agora é com você! Responda às questões a 
seguir para conferir o que aprendeu!

Questão 1 
São definidos quatro estágios para o ciclo de vida 
dos produtos, ao longo da sua vida útil. Assinale 
a alternativa em que todos os estágios estão 
corretos:

a) Crescimento, tendência, estabilidade e declínio.

b) Introdução, crescimento, maturidade e declínio.

c) Desenvolvimento, maturidade, crescimento e 
sub-existência.

d) Inicial, intermediário, tendência e estabilidade.

e) Introdução, desenvolvimento, crescimento e 
estabilidade.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 2 
O desenvolvimento de produtos pode buscar 
soluções de diferentes formas junto ao produto, 
EXCETO em:

a) Produtos inovadores. 

b) Novas linhas e/ou extensões de linha de 
produtos.

c) Aperfeiçoamento do produto. 

d) Redução de custos.

e) Produtos remanescentes no estoque.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 3
O Projeto do produto considerando os processos 
de fabricação, e tem como objetivos a facilidade de 
produção e redução de custos. Este é o conceito:

a) Projeto para Manufatura (DFM – Design for 
Manufacturing).

b) Projeto para Montagem (DFA – Design for 
Assembly).

c) Projeto para Desmontagem (DFD – Design for 
Disassembly) e Projeto para Adaptabilidade ao 
meio Ambiente (DFE – Design for environment.

Agora  é  a  sua  vez
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d) Engenharia Simultânea.

e) Gerenciamento do Projeto.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 4 
É uma abordagem sistemática para o 
desenvolvimento integrado e paralelo do projeto de 
um produto e os processos relacionados, incluindo 
manufatura e suporte. 

a) Projeto para Manufatura (DFM – Design for 
Manufacturing).

b) Projeto para Montagem (DFA – Design for 
Assembly).

c) Projeto para Desmontagem (DFD – Design for 
Disassembly) e Projeto para Adaptabilidade ao 
meio Ambiente (DFE – Design for environment.

d) Engenharia Simultânea.

e) Gerenciamento do Projeto.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 5 
Dentro da definição de projeto pode-se considerar:

a) É um empreendimento temporário.

b) É um empreendimento continuo.

c) É um processo realizado em tempo integral.

d) É uma das etapas do processo de produção.

e) É uma atividade desnecessária dentro das 
organizações.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão6 
Por que é importante para as empresas dominarem 
o processo de desenvolvimento de produtos?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 7 
Defina engenharia simultânea.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 8 
Cite algumas práticas para um melhor 
desenvolvimento do produto?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 9 
Quais os Principais problemas e dificuldades na 
gestão de projetos?
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Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 10 
Quais são as fases típicas pelas quais passa um 
produto em seu ciclo de vida? Escolha um produto 
e defina as fases de seu ciclo de vida.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.
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Quer saber mais sobre o assunto? Então:

• BARBI; Fernando C. Os 7 Passos do Gerenciamento de Projetos. Disponível em: <http://www.
microsoft.com/brasil/msdn/tecnologias/carreira/gerencprojetos.mspx>. Acesso em: 18 jul. 2012.

• PMI Brasil (Project Management Institute) – Instituto de Gerenciamento de Projetos. Disponível 
em: <http://www.pmisp.org.br>. Acesso em: 18 jul. 2012.

• DFMA (Design for Manufaturing and Assembly). Disponível em: <http://www.numa.org.br/
conhecimentos/conhecimentos_port/pag_conhec/dfma_v2.html>. Acesso em: 18 jul. 2012.

Aprenda a Gerenciar Projetos com os Pinguins. Disponível em: http://www.dailymotion.com/video/
xa8zr0_aprenda-a-gerenciar-projetos-com-os_tech. Acesso em: 18 jul. 2012.

ESTEVES, David. PMI - Gestão de Projetos (Questões antes de iniciar um projeto). Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=LXCsJg664vc>. Acesso em: 18 jul. 2012.

Neste tema você viu sobre o desenvolvimento do produto, destacando a importância de criar novas 
soluções para um mercado cada vez mais exigente. Para um melhor processo de desenvolvimento 
devem-se buscar soluções integradas e ter uma tratativa por projetos, determinando prazos para o final 
da execução. Ainda foi relacionado esta nova sistemática devido ao ciclo de vida dos produtos, estes 
cada vez menores devido às tecnologias e a própria concorrência.

VÍDEOS  IMPORTANTES

LINKS  IMPORTANTES

FINALIZANDO

http://www.microsoft.com/brasil/msdn/tecnologias/carreira/gerencprojetos.mspx
http://www.microsoft.com/brasil/msdn/tecnologias/carreira/gerencprojetos.mspx
http://www.pmisp.org.br
http://www.numa.org.br/conhecimentos/conhecimentos_port/pag_conhec/dfma_v2.html
http://www.numa.org.br/conhecimentos/conhecimentos_port/pag_conhec/dfma_v2.html
http://www.dailymotion.com/video/xa8zr0_aprenda-a-gerenciar-projetos-com-os_tech
http://www.dailymotion.com/video/xa8zr0_aprenda-a-gerenciar-projetos-com-os_tech
http://www.youtube.com/watch?v=LXCsJg664vc
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 Holística - Significa totalidade. Considerar o todo levando em consideração as partes e suas inter-
relações.

Manufatura - é produzir produtos industrializados a partir da matéria-prima.

Simultânea - é o que ocorre ou é feito ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo.

Adaptabilidade - é a ação de adaptar.

Competitividade - é a característica ou capacidade de qualquer organização em lograr cumprir a sua 
missão, com mais êxito que outras organizações competidoras.

Caro aluno, agora que o conteúdo desta aula foi concluído, não se esqueça de acessar sua ATPS 
e verificar a etapa que deverá ser realizada. Bons estudos!
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Conteúdos e Habilidades
Conteúdo

Nesta aula, você estudará: 

• O estudo dos tempos e métodos.

• Análise dos postos de trabalho e aspectos ergonômicos.

• Melhorias nos processos empresariais.

Habilidades 

Ao final, você deverá ser capaz de responder as seguintes questões:

• O que é o estudo de tempos e métodos e qual sua importância para a organização?

• Como é possível analisar os postos de trabalho e quais instrumentos de apoio podem ser 
utilizados?

• O que é ergonomia?

• Como é possível realizar melhorias nos processos por meio do estudo de tempos e métodos?

AULA 4

Assista às aulas nos polos presenciais e também disponíveis no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para você.

ícones:

TEMPOS E MÉTODOS

Tema  4
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Tempos e Métodos

A evolução das organizações e da própria produção levou a necessidade de aprimorar os processos 
produtivos, e vários estudos foram iniciados (ainda no século passado), porém, o único que chegou 
a um bom termo foi o efetuado pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor que conseguiu 
desenvolver um modelo de administração. Taylor analisou diversos trabalhos diferentes, dividiu-os em 
tarefas, cronometrando o tempo gasto em cada operação, criando o que pode ser chamado de um 
manual de administração, porém, esse trabalho pelas próprias características de Taylor, foi fortemente 
dirigido à administração da produção, o que não podia ser diferente, devido às necessidades de então. 
Com isso facilitou o treinamento dos funcionários fornecendo assim uma grande contribuição para as 
empresas. Foram disponibilizados diversos instrumentos para a medição da execução das tarefas, 
consequentemente o controle foi enfatizado, possibilitando um grande ganho de escala produtiva, 
modelo conhecido como Taylorismo.

Segundo os princípios de Taylor, a administração deve ser tratada cientificamente, não empiricamente 
(o empirismo é caracterizado como a sabedoria adquirida por percepções), devendo ocorrer, dessa 
forma, a substituição da improvisação e do empirismo, por planejamento e ciência. Taylor foi o primeiro a 
analisar o trabalho, os tempos e movimentos, definir padrões de execução, treinar operários, especializar 
o pessoal, inclusive o de gerência. Ele assume, também, uma atitude metódica de analisar e organizar 
o trabalho que vai da base (chão de fabrica) até o topo (alta direção) da organização.

Esses princípios do início do século passado são utilizados pelas organizações, principalmente no âmbito 
produtivo, no intuito de padronizar os processos e conseguir uma melhor eficiência e produtividade.

Um dos primeiros aspectos a serem considerados é com relação ao tempo que cada uma das etapas 
e dos processos leva para serem concretizados. Para isso existe toda uma metodologia, conhecida 
também como cronoanálise, que busca um estudo dos tempos necessários e suas perdas criando 
assim um tempo padrão e este utilizado por todos na organização, do planejamento a execução. 

Deve-se utilizar de alguns conceitos estatísticos para se definir quantas vezes será necessário medir 
(cronometrar) cada etapa, devendo ser realizado pontualmente por um de relógio e/ou cronometro que 
será utilizado por um colaborador específico e que fará todas as anotações devidas, ou (muito usual nas 
empresas atualmente) por meio de equipamentos de filmagem instalados no local no intuito de não inibir 
o colaborador do processo levando-o a uma aceleração ou desaceleração. 

Leitura Obrigatória
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Após a etapa de cronometragem, os dados numéricos devem ser avaliados e submetidos a outros 
fatores de influência, tais como: a) velocidade do colaborador – ele fez mais rápido porque estava 
sendo medido, pois acredita que se produzir mais terá aumento salarial, ou o contrario, ele fez mais 
devagar para que ele tivesse tempo para conversar; b) Determinação das tolerâncias – este fator é 
com relação às perdas referentes ao tempo e que podem ocorrer durante o processo, classificando 
estas em três principais: fadiga (desgaste natural em decorrer do trabalho e das condições ambientais), 
necessidades fisiológicas (necessidades pessoais: tomar água, ir ao banheiro) e tempo de espera 
(devido à desorganização e falta de programação algumas empresas as máquinas e colaboradores 
ficam parados esperando o serviço). O tempo cronometrado levando em consideração estes fatores é 
o tempo padrão e este deverá ser utilizado como referencia. 

Entendendo o tempo é necessário mapear todas as atividades que contemplam o processo, e, para isso, 
usualmente as organizações utilizam um instrumento conhecido como fluxograma, que tem como foco 
demonstrar visualmente por meio de simbologia padronizada qual o fluxo do processo. O mapeamento 
serve para o conhecimento das etapas, mas também para executar a melhoria continuidade do mesmo, 
avaliando as etapas que agregam valor e as que não agregam.

Sob essa ótica de agregar valor, outro conceito bem difundido e aplicável aos métodos é o de ergonomia. 
A ergonomia, num conceito geral, é “o estudo da adaptação do trabalho ao homem”. Neste caso, o 
trabalho abrange não apenas o que é executado com máquinas e equipamentos, mas também toda 
situação em que há o relacionamento entre o homem e uma atividade produtiva. 

A ergonomia inicia-se com o estudo das características do trabalhador para, posteriormente, projetar o 
seu trabalho e preservar a sua saúde. A adaptação sempre deve ocorrer no sentido do trabalho para o 
homem. Pode-se dizer que a ergonomia se aplica ao projeto de máquinas, equipamentos, sistemas e 
tarefas, com o objetivo de melhorar a segurança, saúde, conforto e eficiência no trabalho, sempre com 
o foco no homem.

No Brasil, a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) adota a definição de ergonomia como 
“uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros 
elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar 
o bem estar humano e o desempenho global do sistema”.

Parece ser obvio que a organização conheça seus processos e todos os fatores correlacionados a estes, 
mas na prática nem sempre isso ocorre, o que acaba ocasionando muitas falhas no planejamento, e até 
mesmo ações desconexas com a necesidade organizacional. Se não conhecemos nossos processos 
produtivos não podemos melhorá-los.
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INSTRUÇÕES

Agora você irá exercitar o seu aprendizado por 
meio da resolução das questões deste caderno 
de atividades. Lembre-se que, para responder as 
questões, você precisará assistir às aulas, ler o 
Livro-Texto, refletir, pesquisar, elaborar e discutir 
os temas relativos à disciplina de Administração da 
Produção e Operações.

Leia cuidadosamente os enunciados e atente 
para o que está sendo pedido e para o modo de 
resolução de cada questão.

PONTO DE PARTIDA

A sobrevivência das empresas está arriscada; 
nota-se que elas estão inseridas em ambientes 
cada vez mais concorridos, e seus produtos e/ou 
serviços estão próximos ou parecidos com o dos 
seus concorrentes. Surge, então, uma preocupação 
que faz parte da maioria das empresas, o que 
fazer para sobreviver neste ambiente cada vez 
mais competitivo?

Após leitura do texto e do Livro-Texto, quais 
argumentos você usaria para responder a questão 
de competitividade entre as empresas?

Agora é com você! Responda às questões a 
seguir para conferir o que aprendeu!

Questão 1 
Segundo os princípios de Taylor, a administração 
deve ser tratada cientificamente, não 

empiricamente. O empirismo pode ser definido 
como:

a) O empirismo é a utilização de técnicas 
estatísticas para a resolução de problemas.

b) O empirismo é a sabedoria adquirida por 
percepções.

c) O empirismo é a escolha entre duas percepções 
diferentes.

d) O empirismo é um processo de melhoria 
contínua.

e) O empirismo é uma metodologia de tomada de 
tempo.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 2 
Os primeiros estudos referente aos tempos 
e métodos, foram desenvolvidos dentro dos 
princípios:

a) Da administração científica.

b) Da engenharia de produção.

c) Da administração clássica.

d) Da engenharia do produto.

e) Da revolução industrial.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 3
Dentro do processo de cronometragem, para 

Agora  é  a  sua  vez
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encontrar o tempo padrão é INCORRETO 
considerar:

a) A fadiga.

b) A velocidade do operador.

c) O tempo de espera.

d) As necessidades fisiológicas.

e) A redução de custos.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 4 
Um dos instrumentos utilizados para se entender 
o processo e seus métodos é o fluxograma, que 
pode ser definido como:

a) Instrumento didático que visa à otimização do 
processo.

b) Instrumento utilizado para cronometrar o tempo 
da operação.

c) O estudo da adaptação do trabalho ao homem.

d) Instrumento visual que utiliza de simbologia 
padronizada para demonstrar o fluxo do 
processo.

e) Método também conhecido como cronoanálise 
que busca definir o tempo padrão.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 5 
Podemos considera a ergonomia sendo:

a) Instrumento didático que visa à otimização do 
processo.

b) Instrumento utilizado para cronometrar o tempo 
da operação.

c) O estudo da adaptação do trabalho ao homem.

d) Instrumento visual que utiliza de simbologia 
padronizada para demonstrar o fluxo do 
processo.

e) Método também conhecido como cronoanálise 
que busca definir o tempo padrão.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão6 
Identifique uma atividade usual de seu dia a dia 
(pode ser tomar banho, escovar os dentes) e 
cronometre o tempo e depois defina o tempo 
padrão.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 7 
Utilizando o instrumento de fluxograma, você deve 
mapear o processo de fazer pipoca na panela. 
Liste todas as atividades que compõe o processo e 
depois utilize as simbologias padrões para facilitar 
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a visualização das etapas.
Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 8 
Defina o que é ergonomia e qual sua importância 
para as organizações. 

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 9 
Diferencie atividades que agregam valor das que 
não agregam valor.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 10 
Qual a importância de se estudar os tempos e 
métodos? 

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.
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Quer saber mais sobre o assunto? Então:

• Leia: ANIS, Gerson Castiglieri. A Importância dos Estudos de Tempos e Métodos para Controle da 
Produtividade e Qualidade. UNINOVE. 2010. Disponível em: <http://www.polimeroseprocessos.
com/imagens/tempometodos.pdf>. Acesso em: 20 jul. de 2012.

• Leia: MÁRCIO, José. Administração Científica de Taylor: O Homem do Tempo. Administradores.
com. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/
administracao-cientifica-de-taylor-o-homem-do-tempo/318/>. Acesso em: 20 jul. de 2012. 

• Leia: ABRAHÃO, Júlia Issy. Reestruturação Produtiva e Variabilidade do Trabalho: Uma Abordagem 
da Ergonomia. Universidade de Brasília. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ptp/
v16n1/4387.pdf>. Acesso em: 20 jul. de 2012. 

Assista ao vídeo: Dobrar Camiseta em 2 seg. - Programa Plural. Disponível em: <http://www.youtube.
com/watch?v=5wM6MG4s-4Y>. Acesso em: 20 jul. de 2012. 

Você viu como é importante realizar estudos sobre os tempos e métodos junto aos processos produtivos. 
Esses estudos possibilitam o gestor a tomar ações mais acertadas com relação à melhoria contínua das 
organizações. O Livro-Texto, assim como os links importantes, apresentam mais detalhes dos assuntos 
abordados neste caderno.

LINKS  IMPORTANTES

VÍDEOS  IMPORTANTES

FINALIZANDO

http://www.polimeroseprocessos.com/imagens/tempometodos.pdf
http://www.polimeroseprocessos.com/imagens/tempometodos.pdf
http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/administracao-cientifica-de-taylor-o-homem-do-tempo/318/
http://www.administradores.com.br/informe-se/producao-academica/administracao-cientifica-de-taylor-o-homem-do-tempo/318/
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v16n1/4387.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v16n1/4387.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5wM6MG4s-4Y
http://www.youtube.com/watch?v=5wM6MG4s-4Y
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Cronoanálise - analisa os métodos, materiais, ferramentas e instalações usadas para a execução de 
um trabalho.

Empirismo - é um movimento que acredita nas experiências como únicas (ou principais) formadoras 
das ideias.

Ergonomia - é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres 
humanos e outros elementos.

Fadiga - é a sensação de fraqueza, falta de energia e exaustão.

Fluxograma - é um tipo de diagrama, e pode ser entendido como uma representação esquemática de 
um processo.

Caro aluno, agora que o conteúdo desta aula foi concluído, não se esqueça de acessar sua ATPS 
e verificar a etapa que deverá ser realizada. Bons estudos!

GLOSSÁRIOz
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Conteúdos e Habilidades
Conteúdo

Nesta aula, você estudará: 

• O arranjo físico e o layout dentro de um processo produtivo.

• As formas mais usuais de classificação de layout industrial.

• Limitações e capacidade produtiva de uma planta industrial.

Habilidades 

Ao final, você deverá ser capaz de responder as seguintes questões:

• O que é o arranjo físico e layout?

• Quais as formas mais usuais de classificação de layout industrial?

• O que é gargalo?

• Como é possível balancear um processo produtivo?

AULA 5

Assista às aulas nos polos presenciais e também disponíveis no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para você.

ícones:

ARRANJO FÍSICO E LAYOUT

Tema  5
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Arranjo Físico e Layout

O layout corresponde ao arranjo físico dos diversos postos de trabalho dentro de uma organização. O 
estudo sobre o layout pode contemplar uma nova planta fabril ou um novo processo, ou até mesmo, a 
alteração de uma estrutura já existente. Tem como objetivo a racionalização dos fluxos de fabricação 
ou de tramitação de processos, a disposição física dos postos de trabalho aproveitando todo o espaço 
disponível. Além de minimizar a movimentação de pessoas, produtos, materiais e documentos dentro 
do ambiente organizacional. 

No entanto, a decisão pelo melhor layout muitas vezes esbarra no tipo de sistema produtivo, o qual, 
muitas vezes, é predominante sobre o arranjo físico. Dentro dessas condições, os layouts podem ser 
classificados por processo, por linha, por célula, por posição física, e combinados. Porém, os estudos 
sobre determinação do número de equipamentos/postos de trabalho e de balanceamento da linha de 
produção são instrumentos que possibilitam a busca por melhores condições junto ao layout. Para tanto 
é necessário conhecer dados preliminares do processo buscando um melhor alinhamento principalmente 
do fluxo de materiais. 

A definição do layout é um micro processo incorporado a um processo maior (macro) que esta relacionado 
a fatores de localização da unidade industrial (conforme você viu no capitulo 2), e a capacidade produtiva 
(quanto é possível produzir) na unidade em função dos turnos disponíveis, decididos estrategicamente. 
Sob esse aspecto é possível identificar quais e quantos equipamentos (máquinas) e postos de trabalhos 
serão necessários e qual será sua distribuição física dentro da planta produtiva. 

Algumas etapas podem ser consideradas pra a elaboração do layout: a) Calcular a área (necessária 
ou existente); b) Elaborar a planta baixa (é o desenho que procura representar todos os elementos 
da construção como paredes, portas, janelas, entre outras); c) Verificar o fluxo de pessoas e papéis; 
d) Levantar as necessidades do mobiliário; e) Identificar a localização das instalações elétricas e 
hidráulicas; f) Apresentar as alternativas de layout a todos os envolvidos; g) Implantar, acompanhar e 
avaliar.

Com relação à classificação dos tipos de layout destacam-se:

Layout por processo: Todos os processos e/ou equipamentos de mesma funcionalidade ficam 
agrupados e os materiais e produtos se movimentam. Geralmente são aplicados a produtos e roteiros 
muito variados, produção intermitente (por lote), e equipamentos universais e pesados. Exemplos: 

Leitura Obrigatória
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usinagem, fundição, cozinha industrial.

Layout em linha: Os equipamentos e postos de trabalhos são colocados de forma sequencial, conforme 
fluxo do processo. Geralmente aplicado a produto único ou de pequena variedade, produção em larga 
escala, e equipamentos dedicados (exclusivos) posicionados na sequência do processo. Exemplos: 
linha de montagem, restaurante self-service.

Layout celular: Possibilita o agrupamento em um mesmo lugar (célula) de equipamentos diversos, 
possibilitando realizar todo o processo produtivo e resultando o produto final. Caracterizam-se por 
possibilitar uma melhor utilização dos recursos, principalmente os recursos humanos. Exemplo: Pizzaiolo 
– numa mesa prepara a massa, em outra, monta a pizza e opera o forno em outro local.

Layout por posição fixa: Material/Produto permanece imóvel e os equipamentos e recursos se 
deslocam para realizar o processo. Geralmente utilizado em um produto único em quantidade pequena 
ou unitária, e não repetitivo. Exemplo: Estaleiros (construção de navios), restaurante rodízio.

Layouts combinados: É a utilização de mais de um tipo de layout anteriormente descrito, possibilitando 
adequar a empresa aos mais diversos produtos e tipos de produção. Exemplo: Produção de avião, onde 
o avião é montado em um layout em linha ou fixo, no entanto, suas partes são fabricadas por processo 
e/ou células.

Não existe um layout certo ou errado, existem as necessidades organizacionais e o enquadramento das 
mesmas. O importante é que o arranjo físico seja o mais apropriado considerando as condições que 
agregam valor ao processo e produto, possibilitando processos mais eficientes e eliminando possíveis 
desperdícios.

Recomenda-se que para os processos em linha seja feito um estudo específico dos tempos das 
atividades e que estas sejam distribuídas de forma a equilibrar os tempos entre os postos de trabalho, 
trazendo uma maior estabilidade ao processo. Essa metodologia é conhecida como balanceamento 
de linha. Já para os layouts em células recomenda-se trabalhar com famílias de produtos (produtos 
similares e/ou processos similares).

Outro ponto importante a se destacar é com relação às restrições do processo, usualmente chamado de 
“Gargalo”. Podem ser consideradas restrições ou gargalos aquele recurso ou posto de trabalho o qual 
sua capacidade é inferior a sua demanda, ou seja, se durante um espaço de tempo existem mais peças 
a serem produzidas em uma máquina do que ela é capaz de processar, este é o gargalo. Sempre que 
identificado, os demais recursos e o próprio planejamento deve ser realizado em função deste, sendo 
assim, o layout deve favorecer a produção em função do gargalo.
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INSTRUÇÕES

Agora você irá exercitar o seu aprendizado por 
meio da resolução das questões deste caderno 
de atividades. Lembre-se que, para responder as 
questões, você precisará assistir às aulas, ler o 
Livro-Texto, refletir, pesquisar, elaborar e discutir 
os temas relativos à disciplina de Administração da 
Produção e Operações.

Leia cuidadosamente os enunciados e atente 
para o que está sendo pedido e para o modo de 
resolução de cada questão.

PONTO DE PARTIDA

Após a leitura dos textos e do Livro-Texto e Leitura 
Obrigatória, descreva seu entendimento com 
relação ao tema arranjo físico e layout, pontuando 
seus principais objetivos.

Agora é com você! Responda às questões a 
seguir para conferir o que aprendeu!

Questão 1 
As estratégias referentes ao layout estão 
interligadas a outros dois fatores:

a) Localização e gargalos.

b) Localização e capacidade produtiva.

c) Capacidade produtiva e gargalos.

d) Máquinas e equipamentos.

e) Fluxo de produtos e fluxo de informações.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 2 
Qual seria o tipo de layout mais adequado para um 
restaurante self-service?

a) Layout por processo.

b) Layout em linha.

c) Layout celular.

d) Layout por posição fixa.

e) Layout combinado.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 3
Qual seria o tipo de layout mais adequado para 
uma pizzaria?

a) Layout por processo.

b) Layout em linha.

c) Layout celular.

d) Layout por posição fixa.

e) Layout combinado.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Agora  é  a  sua  vez
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Questão 4 
Pode-se afirmar sobre balanceamento em um 
layout em linha:

a) É atender toda a demanda de forma a eliminar 
o gargalo.

b) É distribuir as atividades de forma a equilibrar 
os tempos entre os postos de trabalho, trazendo 
uma maior estabilidade ao processo.

c) É o mapeamento do processo de forma a 
equiparar cada atividade de forma a balancear 
em função da restrição.

d) É criar estoques de segurança entre todas as 
etapas do processo produtivo, garantindo assim 
que as máquinas não parem de produzir.

e) É o atendimento sistêmico da produção em 
função do tipo de layout.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 5 
Os “gargalos” são todos os pontos dentro de um 
sistema industrial que limitam a capacidade final 
de produção. E por capacidade final de produção 
devemos entender a quantidade de produtos 
disponibilizados ao consumidor final em um 
determinado intervalo de tempo. Considerando 
que o gargalo é a restrição do processo, é possível 
afirmar:

a) É uma analogia a uma garrafa quando um layout 
se afunila.

b) É um fator em decorrência do layout em linha, 

pois tem apenas uma única saída.

c) É um recurso ou posto de trabalho o qual sua 
capacidade é inferior a sua demanda.

d) É um recurso ou posto de trabalho o qual sua 
capacidade é superior a sua demanda.

e) É um recurso ou posto de trabalho o qual sua 
demanda.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão6 
Identifique o tipo de arranjo físico que deveria ser 
adotado pelas seguintes organizações:

a) Uma fazenda de gado leiteiro.

b) Uma farmácia.

c) Um banco.

Justifique levando em consideração as implicações 
de variedade e volume do fluxo.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 7 
Uma empresa fabricante de tratores aumentou 
sua demanda por produtos sob encomenda dos 
clientes e está considerando alterar seu arranjo 
físico por produtos para o arranjo por processo. 
Discuta as implicações dessa mudança.
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Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 8 
O que é layout? Qual sua relação com os sistemas 
de produção?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 9 
Quais são os principais tipos de layout?
Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 10 
Imagine uma rodovia que liga dois estados 
brasileiros. Onde pode estar localizado o gargalo? 
Justifique sua resposta.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.
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Quer saber mais sobre o assunto? Então:

• Leia o texto: ROCHA, Henrique M. Apostila da disciplina - Arranjo Físico Industrial. Faculdade de 
Tecnologia - Departamento de Engenharia de Produção. Disponível em: <http://www.fat.uerj.br/
intranet/disciplinas/Arranjo%20Fisico%20Industrial/Apostila_AFI_UERJ_Henrique.pdf>. Acesso 
em: 20 jul. 2012. 

• Leia o texto: SILVA, Eduardo G. Metodologia utilizada no detalhamento de projetos de plantas 
industriais. Trabalho de conclusão de curso de Engenharia da Produção da Universidade Anhembi 
Morumbi, 2003. Disponível em: <http://engenharia.anhembi.br/tcc-09/prod-11.pdf>. Acesso em: 
20 jul.2012. Este trabalho tem como objetivo demonstrar a metodologia de gestão de projetos 
aplicada ao detalhamento de plantas industriais.

• Leia o texto: TREIN, Fabiano André. Análise e melhoria de layout de processo na indústria de 
beneficiamento de couro. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Engenharia. 
Mestrado Profissionalizante em Engenharia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/1790>. Acesso em: 20 jul. 
2012. O trabalho descreve os tipos de layouts existentes, com suas aplicações, vantagens e 
desvantagens com a finalidade de analisar e propor melhorias em layouts de processo na indústria 
coureira.

Assista o filme: A Meta, baseado no livro de mesmo nome. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=zxdQmZPGZNg>

<http://www.youtube.com/watch?v=rlfKNpI9v8M&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=mMKQ4umJi2c&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=vTcx88M5czg&feature=related>

LINKS  IMPORTANTES

VÍDEOS  IMPORTANTES

http://www.fat.uerj.br/intranet/disciplinas/Arranjo%20Fisico%20Industrial/Apostila_AFI_UERJ_Henrique.pdf
http://www.fat.uerj.br/intranet/disciplinas/Arranjo%20Fisico%20Industrial/Apostila_AFI_UERJ_Henrique.pdf
http://engenharia.anhembi.br/tcc-09/prod-11.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/1790
http://www.youtube.com/watch?v=zxdQmZPGZNg
http://www.youtube.com/watch?v=rlfKNpI9v8M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mMKQ4umJi2c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vTcx88M5czg&feature=related
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É importante que você como gestor tenha uma visão ampla do processo de Administração da Produção 
e Operações, possibilitando a criação de novos cenários de desempenho mais promissores e eficientes, 
atendendo às novas condições e necessidades, englobando as novas demandas de um cenário 
industrial competitivo. O Livro-Texto assim como os links importantes apresentam mais detalhes os 
assuntos abordados nesse caderno.

Gargalo - são todos os pontos dentro de um sistema industrial que limitam a capacidade final de 
produção.

Intermitente - que não é contínuo, que se interrompe.

Restrição - é o que limita a performance do sistema (a organização em questão) em relação à sua 
meta.

Caro aluno, agora que o conteúdo desta aula foi concluído, não se esqueça de acessar sua ATPS 
e verificar a etapa que deverá ser realizada. Bons estudos!

FINALIZANDO

GLOSSÁRIOz
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Conteúdos e Habilidades
Conteúdo

Nesta aula, você estudará: 

• Previsão de demanda e as formas de previsão de demanda.

• Planejamento agregado.

• Plano metre de produção.

• Estratégias de planejamento.

Habilidades 

Ao final, você deverá ser capaz de responder as seguintes questões:

• O que é previsão de demanda?

• Quais as possíveis formas de prever a demanda?

• O que é planejamento agregado?

• O que é plano mestre de produção?

• Que estratégias podem ser tomadas com relação ao planejamento?

AULA 6

Assista às aulas nos polos presenciais e também disponíveis no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para você.

ícones:

PREVISÃO DE DEMANDA E PLANEJAMENTO AGREGADO

Tema  6
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Previsão de demanda e Planejamento agregado

A demanda é necessidade do mercado e esta informação é primordial para criar um planejamento 
da produção, pois as informações de demanda é que norteiam o que, quando, e quanto produzir. É 
visível um confronto entre Ofertas e Demanda que se referem ao comportamento de compradores e 
vendedores quando interagem no mercado, ou seja, o que meus clientes querem e o que eu posso 
oferecer.

A demanda é um fator externo da organização e decorrente da necessidade do consumidor, por isso 
existem algumas determinantes da demanda: a) Preço do produto ou serviço; b) Renda dos compradores; 
c) Preço dos produtos relacionados (exemplo: televisão tem como produto relacionado à antena ou 
sistema de transmissão); d) Gostos e preferências dos compradores; e) Expectativas dos compradores.

Entender todos esses fatores e atuar sobre eles, na sua essência, é muito complicado, no entanto, 
é uma questão de sobrevivência para a empresa. Por esse motivo, as organizações buscam utilizar 
um processo metodológico para determinação de dados futuros baseados em modelos estatísticos, 
matemáticos ou econométricos ou ainda em modelos subjetivos apoiados em uma metodologia de 
trabalho clara e previamente definida, conhecida como previsão da demanda, ou previsão de vendas.

A previsão da demanda é a base para o planejamento estratégico da produção, vendas e finanças 
de qualquer empresa. Permitindo que os gestores desses sistemas antevejam o futuro e planejem 
adequadamente suas ações em dois momentos distintos: para planejar o sistema produtivo (longo 
prazo: produtos/serviços, instalação, equipamentos) e para planejar o uso (curto prazo: planos de 
produção, armazenagem e compras, sequenciamento) desse sistema produtivo.

Para uma maior efetividade das previsões é necessário uma maior participação, transparência e 
responsabilidade das áreas de Vendas, Marketing, Finanças, Logística e Operações, para garantir o 
alinhamento de todos com as estratégias da empresa. A responsabilidade pela preparação da previsão 
da demanda normalmente é do setor comercial (marketing ou vendas).

As demandas, no entanto, não têm um comportamento padrão e sua variação é decorrente dos fatores 
de seus consumidores e até mesmo em relação ao ciclo de vida do produto, podendo existir certa 
estabilidade ou tendência (crescente ou decrescente) ao decorrer do período trabalhado. Outro ponto 
a ser considerado é a sazonalidade, que pode ser considerado como picos identificados da demanda. 
Exemplo: em uma fábrica de chocolate, a sazonalidade de sua demanda ocorre na época festiva de 

Leitura Obrigatória
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Páscoa, devido à fabricação de ovos de chocolate. No entanto, essa ocorrência é durante um curto ciclo 
(meses). 

Outro fator a ser considerado é com relação ao tipo de demanda, que pode ser:

Demanda independente: Demanda de um item que não tem nenhuma relação com a demanda de 
outros itens, como a demanda de peças sobressalentes.

Demanda dependente: Como o próprio nome diz, são itens (geralmente componentes de um produto 
final) que dependem da demanda de outros itens (geralmente produto final). Demanda resultado da 
desagregação de um item ou produto agregado, não sendo, portanto, projetada, mas simplesmente 
calculada. O item que atende a montagem tem demanda dependente e o mesmo item que atende a 
reposição tem demanda independente. Exemplo: o item pneu tem demanda dependente se for fabricado 
com o intuito de atender a produção de um carro, ou seja, ele depende da quantidade dos carros para 
saber quantos pneus serão fabricados (1 carro = 5 pneus). No entanto, o mesmo produto pode ter 
uma demanda independente se ele for fabricado para reposição (venda em lojas varejistas e centros 
automotivos).

Para as demandas dependentes usualmente é utilizado o MRP (o qual você estudará mais a frente), e 
para as demandas independentes são utilizadas técnicas quantitativas (por meio de dados matemáticos 
e dados históricos) e qualitativas (pesquisas direcionadas que levam a uma perspectiva de uma possível 
demanda), esses resultados são analisados e direcionados para uma estratégia de produção mais 
factível com a realidade, buscando produzir somente o necessário evitando o excesso e falta de produto. 

Essas informações, anteriormente pontuais e relativas a alguns setores da organização, hoje, tendem 
a um processo sistêmico e colaborativo, e impulsionador de diversos setores diretamente ligados à 
produção (Produção, Recursos Humanos, Manutenção, Financeiro, Marketing). No entanto, esse 
processo não é totalmente assertivo, ele serve como uma projeção, e é preciso de uma reavaliação 
constante para que a empresa possa entender os fatores que a influenciam perante o mercado. 

Após definir a demanda prevista (externo), a empresa deve realizar uma análise interna dos recursos 
e identificar sua capacidade produtiva atual, assim como, a possibilidade de expansão das mesmas. 
Essa análise referente à demanda e oferta, deve levar a empresa a se posicionar estrategicamente com 
relação ao atendimento da demanda e como isso será realizado, a ponto de definir novos investimentos 
em plantas produtivas, maquinários e equipamentos, contratação e demissão, subcontratação, entre 
outros. A visão destes pontos é a médio e logo prazo e são estabelecidas como planejamento agregado, 
pois é uma análise que engloba vários fatores como produção, finanças, estoque. A disseminação 
dessas informações ocorrem inicialmente por meio do plano mestre de produção, um planejamento a 
médio e curto prazo que norteia diretamente a produção.
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INSTRUÇÕES

Agora você irá exercitar o seu aprendizado por 
meio da resolução das questões deste caderno 
de atividades. Lembre-se que, para responder as 
questões, você precisará assistir às aulas, ler o 
Livro-Texto, refletir, pesquisar, elaborar e discutir 
os temas relativos à disciplina de Administração da 
Produção e Operações.

Leia cuidadosamente os enunciados e atente 
para o que está sendo pedido e para o modo de 
resolução de cada questão.

PONTO DE PARTIDA

A empresa TEMBA E RALA é uma montadora de 
bicicletas, e tem como item principal a bicicleta HZ, 
que pode ser montada nas cores: azul, amarelo e 
vermelho. A montagem é realizada em células (três 
postos de trabalho sequenciais) compostas por 
três colaboradores, cada um responsável por um 
conjunto de atividades específicas em bancadas 
exclusivas.

O tempo de ciclo de montagem (tempo total) da 
bicicleta HZ é de 20 minutos, e a empresa trabalha 
atualmente em 2 (dois) turnos de 8 (oito) horas 
cada, de segunda a sexta-feira.

A previsão de demanda da família do item HZ é de 
3000 unidades para o 1º mês, e de 1000 unidades 
no 2º mês. Sabendo que não há estoque desse 
produto, qual seria a estratégia adotada por você 
considerando o atendimento da demanda?

Agora é com você! Responda às questões a 
seguir para conferir o que aprendeu!

Questão 1 
Entre as determinantes da demanda é INCORRETO 
afirmar:

a) Preço do produto ou serviço.

b) Renda dos compradores.

c) Preço dos produtos relacionados.

d) Gostos e preferências dos compradores.

e) Desvantagem comercial.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 2 
A demanda não é constante e uma das suas 
variações é a sazonalidade, que pode ser 
considerada como:

a) Venda de produtos fora de época.

b) Picos identificados da demanda.

c) Oferta maior que demanda.

d) Crescimento das vendas.

e) Oferta maior que a capacidade.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Agora  é  a  sua  vez
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Questão 3
É correto afirmar sobre demanda independente:

a) Não tem nenhuma relação com a empresa 
produtora.

b) Não tem nenhuma relação com a capacidade 
produtiva.

c) São independentes porque não são passíveis 
de aplicação de técnicas de previsão.

d) Não tem nenhuma relação com a demanda de 
outros itens.

e) São independentes porque são itens que não 
sofrem sazonalidade.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 4 
É correto afirmar sobre demanda dependente:

a) Demanda que depende da capacidade 
produtiva.

b) Demanda que depende da demanda de outros 
itens.

c) Demanda que depende de técnicas qualitativas.

d) Demanda que depende da integração entre 
oferta e demanda.

e) Demanda que depende do planejamento 
agregado.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 5 
Após a previsão da demanda é necessário realizar 
um planejamento agregado que pode ser definido 
como:

a) Busca interminável pelo atendimento da 
demanda, de forma que a oferta seja igual ou 
superior à demanda.

b) Posicionamento estratégico com relação ao 
atendimento ou não da demanda e como isso 
será realizado.

c) Aumento da capacidade produtiva da planta 
industrial, de forma a garantir a produção 
adequada.

d) Criação de ações estratégicas com base na 
estrutura da organização, atendendo o gargalo.

e) Atendimento da demanda por meio da demanda 
dependente, garantindo a independência da 
produção.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão6 
Dê dois exemplos de itens de demanda dependente 
e independente.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.
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Questão 7 
Dê dois exemplos de itens de demanda sazonal.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 8 
Quais as características que diferenciam as 
previsões qualitativas das quantitativas? Onde 
cada uma é empregada?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 9 
O que é plano mestre de produção? Qual sua 
importância? 

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 10 
Descreva seu entendimento sobre oferta e 
demanda, identificando as ações realizadas pelas 
organizações com relação a estes fatores.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.
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Quer saber mais sobre o assunto? Então:

Leia o texto: PELLEGRINI, Fernando R.; FOGLIATTO, Flávio S. Passos para implantação de sistemas 
de previsão de demanda - técnicas e estudo de caso. 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S0103-65132001000100004&script=sci_arttext>. Acesso em: 20 jul. 2012.Este artigo 
apresenta um procedimento para a estruturação de um sistema de previsão de demanda de produtos 
e serviços.

Leia o texto: PAIVA, Rafael Piatti Oititica; MORABITO, Reinaldo. Um modelo de otimização para o 
planejamento agregado da produção em usinas de açúcar e álcool. 2007. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/gp/v14n1/03.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2012. Este trabalho apresenta um modelo de 
otimização para o planejamento agregado da produção de usinas de açúcar e álcool.

Leia o texto: CAVALCANTI, Elvira Madruga Baracuhy; MORAES, Walter Fernando Araújo. Programa-
mestre de produção: concepção teórica x aplicação prática na indústria de cervejas e refrigerantes. 
Disponível em: <http://www.paulorodrigues.pro.br/arquivos/enanpad1998_ols_13.pdf>.Acesso em: 
20 jul. 2012. Em linha com a visão contemporânea de destaque da função de produção no contexto 
empresarial, este trabalho tem como finalidade o estudo teórico acompanhado de aplicação prática 
desse tema importante em Administração da Produção e Operações: o Programa-mestre de Produção.

Veja o vídeo: FERREIRA, Leonardo. Programa Mestre de Produção (PMP). Disponível em: <http://
stkzero.blogspot.com.br/2011/09/pmp.html>. Acesso em: 20 jul. 2012.

Para uma melhor Administração da Produção e Operações, é importante entender e aplicar técnicas de 
previsão de demanda, e cruzar essas informações com as de capacidade produtiva, e, dentro dessa 
perspectiva de oferta e demanda, tomar decisões estratégicas utilizando o planejamento agregado e o 

LINKS  IMPORTANTES

VÍDEOS  IMPORTANTES

FINALIZANDO

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132001000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132001000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/pdf/gp/v14n1/03.pdf
http://www.scielo.br/pdf/gp/v14n1/03.pdf
http://www.paulorodrigues.pro.br/arquivos/enanpad1998_ols_13.pdf
http://stkzero.blogspot.com.br/2011/09/pmp.html
http://stkzero.blogspot.com.br/2011/09/pmp.html
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plano mestre de produção. O Livro-Texto, assim como os links importantes, apresentam mais detalhes 
os assuntos abordados neste caderno.

Agregado - anexo, reunido. Reunião de substâncias diversas formando um todo não homogêneo.

Estratégia - pode ser definida como o conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais 
e os planos para atingir os objetivos.

Planejamento - é um processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de ações intencionais, 
integradas, coordenadas e orientadas.

Previsão - Processo metodológico para determinação de dados futuros baseados em modelos 
estatísticos, matemáticos ou econométricos ou ainda em modelos subjetivos apoiados em uma 
metodologia de trabalho clara e previamente definida.

Sazonalidade - característica de um evento que ocorre sempre em uma determinada época do ano.

Caro aluno, agora que o conteúdo desta aula foi concluído, não se esqueça de acessar sua ATPS 
e verificar a etapa que deverá ser realizada. Bons estudos!
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Conteúdos e Habilidades
Conteúdo

Nesta aula, você estudará: 

• Administração de materiais, sua organização e funções.

• Codificação de materiais.

• Sistema de gestão de estoque – Classificação ABC.

• Ressuprimento de materiais – Lote econômico.

Habilidades 

Ao final, você deverá ser capaz de responder as seguintes questões:

• O que é administração de materiais e sua importância para a organização?

• O que é codificação de materiais e qual sua funcionalidade?

• O que é classificação ABC?

• O que é estoque de segurança e por quais razões as organizações utilizam esta modalidade?

• O que é lote econômico?

AULA 7

Assista às aulas nos polos presenciais e também disponíveis no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para você.

ícones:

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS
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Administração dos recursos materiais

Para efetuar seus processos (grupo de atividades necessárias para a produção) toda organização 
necessita de inputs (entradas) que serão transformados em outputs (saídas). Para as empresas 
manufatureiras os materiais produtivos, são as principais entradas do processo e o custo financeiro 
mais alto.

Materiais são todos os artigos essenciais para a atividade produtiva da organização empresarial 
(matérias-primas, materiais secundários, máquinas, equipamentos, ferramentas), bem como outros 
artigos necessários para manter a organização em funcionamento.

Para uma melhor condição das empresas junto a esses materiais, é necessário administrar os 
recursos de forma organizada. A administração de materiais é definido como um conjunto de normas 
e procedimentos (atividades e responsabilidades) sistematizados formalmente, relacionados com a 
administração econômica e racional, de artigos essenciais para a produção de um determinado bem e/
ou serviço.

A finalidade da administração da produção é assegurar o abastecimento contínuo de artigos essenciais 
para a organização empresarial, de acordo com as especificações requeridas, em prazos determinados, 
com menores custos de aquisição e posse dos materiais e posse dos materiais na empresa. “A 
administração de materiais é satisfazer às necessidades de sistema de operações, tais como uma linha 
de produção na manufatura ou um processo operacional de banco, hospital, etc.” (BALLOU, 2007).

Em síntese, as principais funções da administração de materiais envolvem:

• Determinar “o que” manter em estoque e identificar precisamente estes SKU (Stock Kipp United), 
em português: unidade de estocagem (exemplo: o produto refrigerante de latinha pode ter varias 
embalagens de agrupamentos diferentes – embalagens com 6 unidade e embalagens com 12 
unidades – cada uma destas embalagens são SKU´s diferentes).

• Determinar “quando” reabastecer.

• Determinar “quanto” requisitar.

• Acionar o processo de abastecimento pelo departamento de compras e produção.

• Receber, estocar e suprir os materiais conforme requerido pelos usuários.

Leitura Obrigatória
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• Manter acuracidade dos saldos.

• Retirar itens obsoletos (saneamento dos estoques).

Ponto relevante a ser considerado na administração da produção é a codificação de materiais, que 
tem como objetivo definir uma catalogação, simplificação, especificação, normalização e padronização 
de todos os componentes do estoque da empresa. É um processo primordial em administração dos 
materiais, que foca uma melhor eficiência no controle de estoques, procedimentos de armazenagem e 
operacionalização do almoxarifado.

Inicialmente deve-se buscar a simplificação dos itens, reduzindo a diversidade de um material utilizado 
para o mesmo fim. Também é necessária uma especificação do material, de forma a realizar uma 
descrição minuciosa do produto, facilitando a comunicação e compreensão entre fornecedores e 
compradores. A normalização é outro quesito a ser considerado, pois é a maneira pela qual devem ser 
utilizados os materiais em suas diversas finalidades e a padronização é a identificação do material, por 
meio de terminologias padronizadas, podendo ser consideradas algumas características do produto, 
tais como: peso, medida e formato.

Os códigos de barra seguem a mesma lógica de classificação, no qual a identificação é constituída 
por uma série de linhas e de espaços de larguras diferentes. Existem dois padrões reconhecidos 
oficialmente: a) o sistema UPC (Universal Product Code), adotado nos Estados unidos e no Canadá; 
b) o sistema EAN (European Article Numbering), utilizado no Brasil, pelo EAN do Brasil o qual efetua o 
registro dos códigos.

Outro importante instrumento de administração é o da classificação ABC, que tem como metodologia 
a diferenciação de materiais segundo sua maior ou menor abrangência em relação a determinado 
fator, consistindo em separar os itens por classes de acordo com sua importância relativa. É um 
instrumento criado por Pareto que também é conhecido por 80-20, pois, estima-se que 20% dos itens 
em estoque correspondem a 80% do valor em estoque. Os principais objetivos da classificação ABC é 
o estabelecimento de critérios gerais para o dimensionamento de estoque e de controle.

Há uma grande discussão nas organizações perante aos estoques, devido principalmente ao seu alto 
custo. No entanto, é necessário pensar o quanto custa não ter estoque e não atender uma necessidade 
da produção (parada de produção) e até mesmo não atender um cliente (provavelmente ele comprará 
de seu concorrente). Por este motivo, além das classificações e codificações, é necessário, na maioria 
das vezes, criar métricas mínimas para garantir qualquer oscilação e não permitir esta perda.  

Dentro dessa lógica destaca-se a política de estoque mínimo ou estoque reserva. É uma quantidade 
mínima de peças que tem de existir no estoque com a função de cobrir possíveis variações do sistema 
(atraso, retrabalho, refugo, aumento da demanda). Tem por finalidade, não afetar o processo produtivo 
e, principalmente, não acarretar transtornos aos clientes por falta de material e, consequentemente, 
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atrasar a entrega do produto ao mercado.

Por uma gestão mais eficiente, outro instrumento bastante difundido nas organizações é o sistema do 
lote econômico de compra, com o objetivo de determinar as quantidades que geram mais economia 
no processo de aquisição de material. Os custos mínimos ocorrem quando o Custo de Armazenagem 
(quanto gasto para guardar o produto?) se iguala ao Custo do Pedido (quanto gasto para comprar o 
produto?), ou seja, encontra-se o lote econômico. 
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INSTRUÇÕES

Agora você irá exercitar o seu aprendizado por 
meio da resolução das questões deste caderno 
de atividades. Lembre-se que, para responder as 
questões, você precisará assistir às aulas, ler o 
Livro-Texto, refletir, pesquisar, elaborar e discutir 
os temas relativos à disciplina de Administração da 
Produção e Operações.

Leia cuidadosamente os enunciados e atente 
para o que está sendo pedido e para o modo de 
resolução de cada questão.

PONTO DE PARTIDA

Indiscutivelmente a administração de materiais 
influencia todas as áreas da organização, 
em especial a Administração da Produção e 
Operações, disciplina a qual você esta estudando.

Após leitura do texto e do Livro-Texto, descreva 
quais as principais consequências que uma má 
administração dos materiais pode acarretar na 
produção.

Agora é com você! Responda às questões a 
seguir para conferir o que aprendeu!

Questão 1 
Materiais são todos os artigos:

a) Para uma quantidade mínima de peças que 
deve existir no estoque com a função de cobrir 
possíveis variações do sistema.

b) Essenciais para a atividade produtiva da 
organização empresarial e aqueles artigos 
necessários para manter a organização em 
funcionamento.

c) Para determinar as quantidades que geram 
mais economia no processo de aquisição de 
material.

d) De um conjunto de normas e procedimentos 
sistematizados formalmente, relacionados 
com a administração econômica e racional, 
de artigos essenciais para a produção de um 
determinado bem e / ou serviço.

e) Que possuem como metodologia a diferenciação 
segundo sua maior ou menor abrangência em 
relação a determinado fator, consistindo em 
separar os itens por classes de acordo com sua 
importância relativa

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 2 
Umas das ações a ser realizada na administração 
de materiais é a codificação de materiais, que tem 
como principais objetivos: 

a) Estipular o raciocínio lógico dos colaboradores, 
controlar os custos do processo e comprar 
somente o necessário.

b) Atender as espectativas dos clientes, buscar 
novas alternativas para a área de suprimentos 
e facilidade no inventário.

c) Criar vínculos entre os produtos, rastreabilidade, 
redução de custos e criação de indicadores.

d) Definir uma catalogação, simplificação, 

Agora  é  a  sua  vez
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especificação, normalização e padronização de 
todos os componentes do estoque da empresa.

e) Planejar os produtos, programar as ações e 
controlar todas as interferências. 

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 3
“Determinar o que manter em estoque e identificar 
precisamente estes SKU”. O que significa SKU em 
português: 

a) Unidade de compra.

b) Código de controle de estoque.

c) Unidade de Estocagem.

d) Numeral normatizador da codificação.

e) Unidade móvel de controle.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 4 
A classificação ABC é um instrumento criado por 
Pareto que também é conhecido por 80-20, pois?

a) Estima-se que 20% dos itens em estoque 
correspondem a 80% do valor em estoque.

b) Estima-se que 20% dos valores em estoque 
correspondem a 80% dos itens em estoque.

c) Estima-se que 20% da produção correspondem 
a 80% do valor em estoque.

d) Tem a mesma lógica do jargão utilizado 
popularmente de 8 ou 80, ou seja, é uma 

situação ou outra totalmente contrária.

e) Estima-se que o custo total de uma organização 
representada por 80% é equivalente apenas 
20% de sua produção.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 5 
Dentro da política de lote econômico de compra, 
os custos mínimos ocorrem quando: 

a) A compra é menor que o local de armazenagem.

b) O custo do pedido é inferior ao custo de 
armazenagem.

c) O custo de vendas é maior o igual ao custo de 
produção.

d) O custo de armazenagem tende a zero.

e) O custo de armazenagem se iguala ao custo do 
pedido.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão6 
Defina administração de materiais e suas principais 
atividades.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.
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Questão 7 
Qual a razão de codificar os materiais? 

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 8 
O que é a classificação ABC? 

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 9 
Que relação considerar entre o custo de estoque e 
a falta de estoque?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 10 
O que é Lote econômico de compras? Qual sua 
aplicação?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.
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Quer saber mais sobre o assunto? Então:

Quer saber mais sobre esse assunto? Então: 

Leia o livro: COSTA, Fábio J. C. Leal. Introdução à Administração de Materiais em Sistemas 
Informatizados. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?id=4POWlLFn6uUC&printsec=front
cover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 23.jul.2012.

Leia o texto: MOORI, Roberto Giro; BRUNSTEIN, Israel. Uma proposta de procedimento para a avaliação 
da produtividade na administração dos materiais. GESTÃO & PRODUÇÃO v.2, n.2, p.152-161, 1995. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gp/v2n2/a03v2n2.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2012. Neste trabalho 
é proposto um procedimento para controle do consumo de materiais de pequeno porte.

Leia o texto: SILVA, Alessandro Lucas; GANGA, Gilberto Miller Devós; JUNQUEIRA, Roberta Pinezi. 
Como determinar os sistemas de controle da produção a partir da Lei de Pareto. XXIV Encontro Nac. 
de Eng. de Produção – Florianópolis, SC. 2004. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/
ENEGEP2004_Enegep0101_0457.pdf>. Acesso em 23 jul. 2012. O objetivo deste artigo é apresentar 
um critério de seleção de sistemas de controle a partir da lei de Pareto.

Veja o vídeo: Administração (Administração de Materiais) - Telecurso TEC. Disponível em: http://www.
youtube.com/watch?v=ZtQOLMh_0Ak. Acesso em 23 jul. 2012.

Garantir o abastecimento da produção para que esta seja mais eficiente e eficaz, e que os resultados 
atendam as necessidades do consumidor final, essa é a premissa da administração de materiais perante 
a produção e operações. O Livro-Texto assim como os links importantes apresentam mais detalhes os 

LINKS  IMPORTANTES

VÍDEOS  IMPORTANTES

FINALIZANDO

GLOSSÁRIO
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assuntos abordados neste caderno.

Acuracidade - é a conferência de estoque, em que o estoque físico existente e quantidade no estoque 
lógico (sistema de controle de mercadorias) devem ser iguais.

Armazenagem - é um conjunto de funções de recepção, descarga, carregamento, arrumação e 
conservação de matérias-primas, produtos acabados ou semiacabados.

Classificação - são as especificações da mercadoria a classificar.

Estoque - conjunto de mercadorias, matérias-primas, produtos acabados ou quase acabados, que 
constituem a propriedade de uma empresa.

Obsoleto - significa ultrapassado, sem utilidade, arcaico, antiquado.

Caro aluno, agora que o conteúdo desta aula foi concluído, não se esqueça de acessar sua ATPS 
e verificar a etapa que deverá ser realizada. Bons estudos!
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Conteúdos e Habilidades
Conteúdo

Nesta aula, você estudará: 

• Planejamento das necessidades de materiais (MRP).

• Planejamento das necessidades de manufatura (MRP II).

• Sistemas integrados de Gestão (ERP).

Habilidades 

Ao final, você deverá ser capaz de responder as seguintes questões:

• Qual a diferença entre MRP e MRP II?

• Qual a utilização e importância do MRP para uma empresa?

• Quais os principais elementos do MRP?

• O que é ERP e qual sua importância para as organizações?

AULA 8

Assista às aulas nos polos presenciais e também disponíveis no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para você.

ícones:

MRP, MRP II E ERP
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MRP, MRP II e ERP

As siglas MRP, MRP II e ERP, demonstram um processo evolutivo dos sistemas de gestão, principalmente 
em função das tecnologias da informação e informatização. 

A necessidade de se planejar o atendimento da demanda dependente, isto é, aquela que decorre da 
demanda independente é chamada de  MRP, ou, MRP I (Material Requiriment Planning), traduzido 
como planejamento das necessidades de materiais 

Ao fabricarem seus produtos,  as empresas manufatureiras (geralmente é mais de uma), necessitam de 
um grande número de peças e componentes comuns, o que geraria certo problema ao controlar todos 
os componentes para todos os produtos acabados fabricados e/ou montados, levando em conta os 
estoques disponíveis, as entregas previstas, as compras em andamento, com seus respectivos prazos 
de entrega e respectivas de atrasos. Ou seja, devido à grande gama de informação e peculiaridade de 
cada item é preciso uma administração customizada, desta forma o MRP ganhou força com o advento 
da informatização, o que é comum nos dias de hoje considerar o MRP sendo um sistema de informática.

O MRP é um instrumento que foca a programação das necessidades de materiais a partir da demanda 
prevista, considerando informações oriundas dos suprimentos (compras, recebimento e estoque).

É um sistema lógico de cálculo que converte a previsão de demanda em programação da necessidade 
de seus componentes. A partir do conhecimento de todos os componentes de um determinado produto 
e os tempos de obtenção de cada um deles, é possível calcular o quanto e quando se deve obter de 
cada item, de forma que não haja falta e nem sobra no estoque.

Seu objetivo é: definir as quantidades e o momento que cada item deve ser produzido ou comprado, 
a fim de atender o planejamento da produção. Um dos pontos importantes é o tempo de resposta 
do sistema, qualquer replanejamento que venha a ser necessário é facilmente visualizado e os seus 
impactos no estoque, mostrando a visibilidade e as alterações necessárias para atender os objetivos. 
Desta forma o MRP surge como um sistema de apoio às decisões, respondendo algumas perguntas 
básicas: O que? Quanto? Quando? 

Destaca-se como principais elementos de MRP:

Entradas do MRP:

Leitura Obrigatória
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• Plano mestre de Produção (PMP): é fruto de planos que buscam atender as demandas, combinando 
a previsão de vendas, além de considerar as restrições de produção e estratégias e políticas da 
organização.

• Estrutura do Produto: define as quantidades de componentes necessários para a produção de 
cada unidade do produto acabado. O conhecimento da estrutura do produto, geralmente, é uma 
atividade da engenharia do produto, porém, fundamental para a alimentação das informações 
junto ao MRP por meio da árvore do produto (estrutura de composição do produto) e da lista de 
materiais.

• Lista de Materiais: ou BOM (Bill of Materials), informam os componentes e quantidades necessárias 
à produção de um determinado produto. Basicamente é a uma lista descritiva da árvore do produto 
que são parametrizadas junto ao sistema MRP.

• Estrutura de prazos: é necessário entender qual é o tempo referente à sua produção ou montagem. 
Esse ponto referente ao lead time do processo é fundamental para o cálculo do MRP para que ele 
possa calcular o tempo para emitir as ordens de produção e compra.

• Posição dos estoques (disponibilidade): Informações sobre estoque são essenciais para a 
operação do MRP, saber o que se tem disponível para calcular as necessidades de produção e 
compra.

Saídas do MRP:

• Ordens de produção: são ordens planejadas de produção que indicam a quantidade e as datas de 
início e fim da produção dos componentes.

• Ordem de compra: semelhantes às ordens de produção, são ordens planejadas que indicam as 
datas de necessidades de materiais de compra.

No decorrer dos tempos, a metodologia MRP sofreu algumas evoluções, sendo acrescidas algumas 
novas funcionalidades e agregando novas possibilidades para a gestão. Pode-se considerar como 
primeira evolução o planejamento dos recursos de MANUFATURA, o MRP II (Manufacturing Resource 
Planning), que leva em consideração os recursos como: mão de obra, equipamento, instalações.

Para o “raciocínio” / cálculo do MRP II é necessário conhecer a estrutura de processo do produto. Ou 
seja: Quais as atividades que devem ser executadas para obter o produto ou serviço pronto para o 
cliente, considerando suas etapas e tempos. Desta forma, o MRP II complementa o MRP I respondendo 
a pergunta: COMO?

Dois módulos foram acrescidos no MRP II:
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• CRP (Capacity Requeriments Planning): cálculo detalhado, período a período, das necessidades de 
capacidade produtiva, que permitem a identificação da ociosidade ou excesso de capacidade.

• SFC (Shop Floor Control): estabelece a sequência das ordens por centro de produção dentro de um 
período de planejamento.

O ERP (Enterprise Resource Planning): é um sistema de informação que tem como objetivo a integração 
entre os processos de negócio da organização e fornecer elementos para as decisões estratégicas. 
Facilitam às informações dentro de uma empresa, integrando as diferentes funções, quais sejam: 
manufatura, logística, finanças, recursos humanos e engenharia.



72

INSTRUÇÕES

Agora você irá exercitar o seu aprendizado por 
meio da resolução das questões deste caderno 
de atividades. Lembre-se que, para responder as 
questões, você precisará assistir às aulas, ler o 
Livro-Texto, refletir, pesquisar, elaborar e discutir 
os temas relativos à disciplina de Administração da 
Produção e Operações.

Leia cuidadosamente os enunciados e atente 
para o que está sendo pedido e para o modo de 
resolução de cada questão.

PONTO DE PARTIDA

Após leitura do texto e do Livro-Texto, como 
você convenceria o proprietário de uma pequena 
metalúrgica a implantar o MRP?

Agora é com você! Responda às questões a 
seguir para conferir o que aprendeu!

Questão 1 
O MRP, ou, MRP I pode ser traduzido como: 

a) Planejamento das necessidades de manufatura.

b) Planejamento das necessidades de materiais.

c) Sistemas integrados de Gestão.

d) Planejamento das necessidades de distribuição.

e) Lista de materiais.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 2 
O MRP II pode ser traduzido como: 

a) Planejamento das necessidades de manufatura.

b) Planejamento das necessidades de materiais.

c) Sistemas integrados de Gestão.

d) Planejamento das necessidades de distribuição.

e) Lista de materiais.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 3
O MRP surge como um sistema de apoio às 
decisões, respondendo quais perguntas básicas?

a) Quem? Quanto? Quanto Custa?

b) Porque? Onde? Quando?

c) Quem? Onde? Porque?

d) Onde? Quando? Porque?

e) O que? Quanto? Quando?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 4 
Dois módulos foram acrescidos no MRP II:

a) As necessidades de compra e o desenvolvimento 
de fornecedores.

Agora  é  a  sua  vez
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b) O gerenciamento de estoques e a liberação de 
ordens de compra.

c) As necessidades de capacidade produtiva e a 
sequência das ordens por centro de produção.

d) A contratação de novos fornecedores e a 
sequência das ordens de entrega.

e) A liberação de ordens de compra e a liberação 
de ordens de produção.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 5 
O ERP (Enterprise Resource Planning) é um 
sistema de informação que tem como objetivo:

a) A integração dos processos de produção, 
garantindo uma maior produtividade e 
atendimento de prazos.

b) A integração entre os processos de negócio 
da organização e fornecer elementos para as 
decisões estratégicas.

c) A integração das operações de materiais para 
garantir que os fornecedores sejam pontuais.

d) A integração entre planejamento das 
necessidades de materias e de manufatura.

e) O atendimento das exigências dos clientes a 
um baixo custo e com zero defeito.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão6 
Qual a importância da lista de material (BOM) nas 
aplicações do MRP?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 7 
Quais as diferenças entre MRP e o MRP II?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 8 
Quais os elementos básicos de um sistema MRP?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 9 
 O que é estrutura do produto e qual sua importância 
para o MRP?

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.

Questão 10 
O que é ERP? Cite exemplos de aplicativos ERP.

Verifique seu desempenho nesta 
questão, clicando no ícone ao lado.
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Quer saber mais sobre o assunto? Então:

Leia o texto: CARDOSO, Douglas; SILVA NETO, Manuel Carvalho; SOUZA, Antônio Artur. Administração 
da produção através do sistema de gestão integrada SAP R/3: O caso da siderúrgica Belgo Mineiro. 
Disponível em: <http://xa.yimg.com/kq/groups/20771158/748349802/name/artigo+1.pdf>. Acesso 
em: 23 jul. 2012. O presente trabalho procura delinear a evolução dos sistemas de informação e, 
particularmente, do seu uso na administração da produção. 

Leia o texto: BUCKHOUT, Scott; FREY, Edward; NEMEC JR, Joseph. Por um ERP. HSM Management. 
1999. Disponível em: <http://www.strategia.com.br/Arquivos/Por_um_ERP.pdf>. Acesso em: 23 jul. 
2012. O texto discute como Implantar sistemas de planejamento de recursos empresariais é uma tarefa 
bastante complexa,  mas que pode funcionar no prazo e dentro do orçamento.

Leia o texto: ROQUETE, Fernando; SILVA, Ethel Cristina Chiari; SACOMANO, José Benedito. Enterprise 
Resources Planning: evolução, conceitos e estrutura. Disponível em: <http://e-groups.unb.br/ceam/
neorg/sos/2003-07-04/download/47T.pdf>. Acesso em 23 jul. 2012. O objetivo deste artigo é apresentar 
os conceitos, evolução e a estrutura dos sistemas de gestão empresarial, denominados como Enterprise 
Resource Planning – ERP.

Veja o vídeo: Cálculo MRP. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=N80_K-zHbrY>. Acesso 
em 23 jul. 2012.

LINKS  IMPORTANTES

VÍDEOS  IMPORTANTES

GLOSSÁRIO

http://xa.yimg.com/kq/groups/20771158/748349802/name/artigo+1.pdf
http://www.strategia.com.br/Arquivos/Por_um_ERP.pdf
http://e-groups.unb.br/ceam/neorg/sos/2003-07-04/download/47T.pdf
http://e-groups.unb.br/ceam/neorg/sos/2003-07-04/download/47T.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=N80_K-zHbrY
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Mais que um instrumento tecnológico, os métodos de planejamento de materiais (MRP), e planejamento 
das necessidades de materiais (MRP II), no decorrer dos anos se integraram a novas necessidades 
organizacionais criando parametros para uma gestão integrada (ERP), e criando base para uma gestão 
mais acertiva e eficiente. O Livro-Texto, assim como os links importantes, apresenta mais detalhes os 
assuntos abordados neste caderno.

Informatização - adaptar métodos tradicionais de trabalho ou atividade ao uso de sistemas 
computadorizados.

Parametrização - é a ação de estabelecer parâmetros de processamento de um determinado sistema.

Peculiaridade - qualidade do que é peculiar; predicado ou hábito específico ou individual; particularidade; 
especialidade.

Ociosidade - que não tem ocupação, que não faz nada.

Oriundas - originário; procedente, proveniente; natural.

Caro aluno, agora que o conteúdo desta aula foi concluído, não se esqueça de acessar sua ATPS 
e verificar a etapa que deverá ser realizada. Bons estudos!

FINALIZANDO

GLOSSÁRIOz
a b

d

l

m

k
h
g f

pc

j
i

o
r iln

st
u

v

x w

x y
i

qe
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Fundamentos de Administração da Produção e Operações

PONTO DE PARTIDA
Resposta: A Administração da Produção e Operações busca a melhor prática produtiva, e tem como 
objetivo principal levar a organização a uma melhor: a) Eficiência, por meio da utilização adequada 
dos recursos empresariais; b) Eficácia está ligada aos fins, isto é, aos objetivos que a empresa preten-
de alcançar, por meio de suas operações. Esta proposta criará valor para todas as partes interessa-
das.

QUESTÃO 1
Resposta: Alternativa “C”.

QUESTÃO 2
Resposta: Alternativa “D”.

QUESTÃO 3
Resposta: Alternativa “A”.

QUESTÃO 4
Resposta: Alternativa “C”.

QUESTÃO 5
Resposta: Alternativa “A”.

QUESTÃO 6
Produção é um sistema que transforma as entradas (input: mão de obra, matéria-prima, recursos 
financeiros, máquinas e equipamentos) em saídas (output: bens e serviços) a fim de atender o cliente, 
independente da origem comercial, ou não, da produção, e esse processo tende a agregar valor ao 
produto final.

GABARITO

Tema  1

Questões
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QUESTÃO 7
A administração da produção e das operações tem como objetivo principal a melhora da organização: 
a) Eficiência, pela utilização adequada dos recursos empresariais; b) Eficácia está ligada aos fins, isto 
é, aos objetivos que a empresa pretende alcançar, por meio de suas operações.  

QUESTÃO 8 
Produtividade é o resultado = saída/entrada. As empresas sempre buscam melhores resultados com 
relação à produtividade, no intuito de alcançar melhores resultados com o melhor aproveitamento de 
seus recursos produtivos.

QUESTÃO 9
Bens: automóvel, refrigerante, computador.
Serviços: consultoria, treinamento, atendimento em um restaurante.

QUESTÃO 10
Os dois países foram eficazes, pois atingiram a meta que era de escrever fora da orbita terrestre, no 
entanto, os russos foram mais eficientes, pois geraram o resultado utilizando menos recursos (princi-
palmente tempo e dinheiro).

Localização das Empresas

PONTO DE PARTIDA
Resposta: Nesta comercialização global surgem novos países como fortes fornecedores, com preços 
baixos e qualidade em plena igualdade. No Brasil, alguns pontos se destacam no processo de esco-
lha por parte das multinacionais: disponibilidade de mão de obra; incentivos fiscais; proximidade dos 
mercados e tendências de crescimento populacional.

QUESTÃO 1
Resposta: Alternativa “B”.

Tema  2

Questões
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QUESTÃO 2
Resposta: Alternativa “A”.

QUESTÃO 3
Resposta: Alternativa “C”.

QUESTÃO 4
Resposta: Alternativa “E”.

QUESTÃO 5
Resposta: Alternativa “C”.

QUESTÃO 6 
A estratégia aumenta a produtividade e torna a montagem mais eficiente e flexível. Além disso, ao 
compartilhar a produção com os parceiros, a empresa consegue se concentrar mais em outros aspec-
tos de seu negócio, como a logística, as estratégias de marketing, o atendimento ao consumidor e, em 
especial, o desenvolvimento de novos produtos.
O sistema permite redução de custos de produção e de investimentos, diminui estoques e tempo de 
produção dos veículos, aumentando a eficiência e a produtividade, além de tornar mais flexível a mon-
tagem dos produtos e garantir maior qualidade ao produto final.

QUESTÃO 7
Todo o planejamento do processo foi orientado para uma montagem rápida e flexível de caminhões e 
ônibus com design modulares. Possui uma infraestrutura integrada, o que permite redução nos custos 
variável e fixo. 
O trabalho é desenvolvido como se todos estivessem no mesmo ponto, ou seja, compartilhando do 
mesmo objetivo.

QUESTÃO 8
Santa Efigênia em São Paulo (comércio de eletroeletrônicos).
Zona Franca de Manaus.
Cidade de Jaú (fabricantes de calçados femininos).

QUESTÃO 9
Focar a reunião de várias empresas independentes com um único objetivo. Exemplo: poder de barga-
nha para a compra (em quantidade) de uma matéria-prima de um fornecedor.
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QUESTÃO 10
Essa prática vem ganhando espaço nos últimos anos devido à utilização em massa da internet, este 
processo pode eliminar algumas estruturas físicas. Exemplo: Netshoes, empresa que comercializa 
produtos esportivos.

Desenvolvimento do Produto

PONTO DE PARTIDA
Resposta: Tendo em foco o atendimento das necessidades e expectativas do consumidor final, e 
garantindo um maior retorno financeiro para a organização. Esse atendimento das necessidades deve 
ficar evidenciado desde a concepção (projeto) do produto.

QUESTÃO 1
Resposta: Alternativa “B”.

QUESTÃO 2
Resposta: Alternativa “E”.

QUESTÃO 3
Resposta: Alternativa “A”.

QUESTÃO 4
Resposta: Alternativa “D”.

QUESTÃO 5
Resposta: Alternativa “A”.

QUESTÃO 6
As empresas que trabalham com o desenvolvimento de produtos podem buscar soluções em: 
a) Produtos inovadores: inexistentes no mercado. 
b) Novas linhas e/ou extensões de linha de produtos: novo seguimento ou novas versões para um 
produto já existente. 
c) Aperfeiçoamento do produto: buscar entender as necessidades das partes interessadas e adequar 

Tema  3

Questões
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o produto. 
d) Reposicionamento do produto: criar um algo novo e redirecionar o produto em função de um públi-
co-alvo. 
e) Redução de custos: reduzir os custos do produto, por meio de alterações no processo, matéria-
-prima.

QUESTÃO 7
É uma abordagem sistemática para o desenvolvimento integrado e paralelo do projeto de um produto 
e os processos relacionados, incluindo manufatura e suporte. Essa abordagem procura fazer com que 
as pessoas envolvidas no desenvolvimento considerem, desde o início, todos os elementos do ciclo 
de vida do produto, da concepção ao descarte, incluindo qualidade, custo, prazos e requisitos dos 
clientes.

QUESTÃO 8
Projeto para Manufatura (DFM – Design for Manufacturing): Projeto do produto considerando os pro-
cessos de fabricação, e tem como objetivos a facilidade de produção e redução de custos. Importân-
cia: 70% dos custos de um produto (custo de materiais, processamento e montagem) são definidos na 
etapa do projeto.
Projeto para Montagem (DFA – Design for Assembly): Tem como objetivos: a) Reduzir o número de 
partes de um produto e tornar as partes restantes fáceis de serem manipuladas e montadas. b) Sim-
plificar a estrutura do produto de forma a reduzir os custos de montagem. c) Projetar para um núme-
ro mínimo de partes. Importância: Em média, 50% dos custos de manufatura estão relacionados ao 
processo de montagem.
Projeto para Desmontagem (DFD – Design for Disassembly) e Projeto para Adaptabilidade ao meio 
Ambiente (DFE – Design for Environment): esses conceitos levam em conta a relação do produto 
após sua utilização, considerando seu descarte, o qual deve ser acessível ao usuário.

QUESTÃO 9
Para as empresas de manufatura o processo de desenvolvimento não se resume ao produto, é pre-
ciso criar estratégias junto a sua produção para que, alinhada as necessidades do produto/mercado, 
possam garantir melhores condições em custos, qualidade, prazos de entrega, flexibilidade, inovação, 
produtividade e tecnologia.

QUESTÃO 10
Uma das formas mais tradicionais de visualizar o ciclo de vida do produto é definida da seguinte for-
ma:
• Lançamento/Introdução: Crescimento lento das vendas.
• Crescimento: Período de rápida aceitação no mercado; início dos lucros.
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• Maturidade: Redução das taxas de vendas; fase de maiores lucros.
• Declínio: Redução das vendas e dos lucros.

 

Tempos e Métodos

PONTO DE PARTIDA
Resposta: As empresas devem buscar melhorias em seus processos, principalmente no âmbito produ-
tivo, no intuito de padronizar os processos, e conseguir uma melhor eficiência e produtividade sempre 
buscando melhor utilização de seus recursos para melhores resultados.

QUESTÃO 1
Resposta: Alternativa “B”.

QUESTÃO 2
Resposta: Alternativa “A”.

QUESTÃO 3
Resposta: Alternativa “E”.

QUESTÃO 4
Resposta: Alternativa “D”.

QUESTÃO 5
Resposta: Alternativa “C”.

QUESTÃO 6
1. Atividade prática consta em cronometrar o tempo da atividade 
2. Multiplicar o tempo cronometrado (média para mais de uma medição) x a velocidade 
(TN=TCxV).
3. Encontrar o tempo padrão considerando os fatores de tolerância (fadiga, necessidade fisiológi-
ca e tempo de espera) (TP=TNxFT).

Questões

Tema  4
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QUESTÃO 7
Utilizando o instrumento de fluxograma, você deve mapear o processo de fazer pipoca na panela. 
Liste todas as atividades que compõe o processo e depois utilize as simbologias padrões para facilitar 
a visualização das etapas.
 

QUESTÃO 8 
A ergonomia, num conceito geral, é “o estudo da adaptação do trabalho ao homem”. Neste caso, o 
trabalho abrange não apenas o que é executado com máquinas e equipamentos, mas também toda 
situação em que há o relacionamento entre o homem e uma atividade produtiva. Este estudo é impor-
tante para as organizações, pois, visa melhores condições ao trabalhador, viés nas condições huma-
nas, e este sendo o principal recurso da organização. Por consequência de uma melhor condição de 
trabalho levará a uma melhor e maior produtividade.

QUESTÃO 9
Definição de Valor: “Valor é o grau de benefício obtido como resultado da utilização e das experiências 
vividas com um produto. É a percepção do cliente e das demais partes interessadas sobre o grau de 
atendimento de suas necessidades, considerando as características e atributos do produto, seu preço, 
a facilidade de aquisição, de manutenção e de uso, ao longo de todo o seu ciclo de vida. As organiza-
ções buscam criar e entregar valor para todas as partes interessadas. Isto requer um balanceamento 
do valor na percepção dos clientes, dos acionistas, da força de trabalho e da sociedade” (Definição do 
PNQ - Prêmio Nacional da Qualidade - 2004).
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Podem ser consideradas atividades que agregam valor: O processo apresenta valor para ao produto/
serviço que o cliente paga (atende ou excede as expectativas do cliente); o processo é essencial para 
produzir o produto/serviço (sem essa atividade não chego ao resultado final); mede e monitora o pro-
cesso com objetivos de melhoria (melhoria continua).
Podem ser consideradas atividades que não agregam valor: o processo existe para antecipar algo que 
pode sair errado; o processo existe para corrigir algo antes que o cliente receba o produto serviço; 
desperdícios (estoque, produção extra, falta de qualidade, espera, atividades desnecessárias, trans-
porte, movimentação).

QUESTÃO 10
Desenvolver o sistema e o método preferido, usualmente aquele de menor custo; padronizar o siste-
ma e método; determinar o tempo gasto por uma pessoa qualificada e devidamente treinada, traba-
lhando num ritmo normal, para executar uma tarefa ou operação específica; orientar o treinamento do 
trabalhador no método preferido.

Arranjo físico e Leiaute

PONTO DE PARTIDA
Resposta: O layout corresponde ao arranjo físico dos diversos postos de trabalho dentro de uma or-
ganização. O estudo sobre o layout pode contemplar uma nova planta fabril ou um novo processo, ou 
até mesmo, a alteração de uma estrutura já existente. Tem como objetivo a racionalização dos fluxos 
de fabricação ou de tramitação de processos, a disposição física dos postos de trabalho aproveitando 
todo o espaço disponível. Além de minimizar a movimentação de pessoas, produtos, materiais e docu-
mentos dentro do ambiente organizacional.

QUESTÃO 1
Resposta: Alternativa “B”.

QUESTÃO 2
Resposta: Alternativa “B”.

QUESTÃO 3
Resposta: Alternativa “C”.

Tema  5

Questões
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QUESTÃO 4
Resposta: Alternativa “B”.

QUESTÃO 5
Resposta: Alternativa “C”.

QUESTÃO 6
a) Em linha (produção em massa ou grande lotes, um único produto).
b) Em processos (lotes, grande variedade de produtos)
c) Celular (pouca variedade e volume médio)

QUESTÃO 7
Devido ao aumento da produção por encomenda, a probabilidade é de que diminuam os volumes pro-
dutivos (lotes menores), e a variedade de produtos aumente. Essas mudanças exigem um layout mais 
flexível, sendo que o atual (layout por produto/linha) ele geralmente foca em produções em grande 
escala e de pouca variedade.

QUESTÃO 8
Layout corresponde ao arranjo físico dos diversos postos de trabalho e tem como objetivo: racionalizar 
os fluxos de fabricação ou de tramitação de processos; racionalizar a disposição física dos postos de 
trabalho, aproveitando todo o espaço disponível; minimizar a movimentação de pessoas, produtos, 
materiais e documentos dentro do ambiente organizacional; facilitar a supervisão; impressionar, favo-
ravelmente, clientes e visitantes.
Os layouts geralmente são formados em função dos sistemas de produção que são influenciados pela 
variedade e volume do fluxo.

QUESTÃO 9
• Processo (ou funcional ou job shop).
• Em linha (ou por produto ou flow shop).
• Celular.
• Posição fixa.
• Combinados.

QUESTÃO 10
O gargalo pode estar localizado no pedágio, pois todos os veículos devem reduzir a velocidade, ou até 
mesmo parar, diminuindo o fluxo (velocidade). Desta forma fica evidente que quem determina a veloci-
dade da rodovia é o pedágio, pois, de qualquer forma, a parada no pedágio é obrigatória. Isto justifica 
o motivo do alargamento das pistas e condições para evitar a parada (sistemas eletrônicos de cobran-
ça).
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Previsão de demanda e Planejamento agregado

PONTO DE PARTIDA
Resposta: Capacidade atual instalada: 3 bicicletas por hora x 16 horas de trabalho = 48 bicicletas por 
dia => 22 dias (média) = 1.056 bicicletas por mês.
Possíveis estratégias: 
1. Aumentar em um turno (3º turno) aumentando a capacidade em 528 unidades por mês.
2. Realizar horas extras pontuais nos meses de maior demanda (para isso é necessário entender 
as leis e acordos sindicais que vigoram no país).
3. Investir em uma nova célula de produção (máquinas e equipamentos; contratação e treina-
mento da mão de obra). Essa decisão pode não ser interessante se a demanda real for inferior que a 
capacidade.
4. Balancear a linha de produção para atender a demanda total, postergando (se aceito pelo clien-
te) a entrega da primeira demanda.

QUESTÃO 1
Resposta: Alternativa “E”.

QUESTÃO 2
Resposta: Alternativa “B”.

QUESTÃO 3
Resposta: Alternativa “D”.

QUESTÃO 4
Resposta: Alternativa “B”.

QUESTÃO 5
Resposta: Alternativa “B”.

QUESTÃO 6
Demanda dependente: garrafa pet e motor de automóvel.

Tema  6

Questões
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Tema  7

Questões

Demanda Independente: Refrigerante e automóvel.

QUESTÃO 7
Demanda de sorvete no inverso, e demanda de material escolar no início do ano.

QUESTÃO 8
Previsões qualitativas são pesquisas direcionadas que levam a uma perspectiva de uma possível 
demanda, e geralmente são utilizas para o lançamento de novos produtos. A previsão quantitativa é 
realizada por meio de dados matemáticos e dados históricos, utilizados para produtos de linha.

QUESTÃO 9
O programa mestre de produção conhecido como Master Production Schedule (MPS) é um programa 
gerado a partir do plano agregado de produção, que guiará as ações em um horizonte de tempo de 
normalmente 4 à 12 meses em base semanal considerando os pedidos existentes. Esse cálculo é o 
primeiro número a ser apresentado diretamente à produção, e ele serve de direcionamento para a 
programação da produção.

QUESTÃO 10
Oferta é aquilo que a empresa consegue produzir e ofertar ao mercado, e demanda é a necessidade 
do mercado. As organizações geralmente buscam meios de atender a demanda, para isso é neces-
sário realizar a previsão de demanda de forma estruturada e por meio de técnicas específicas. Após 
essa primeira informação, é preciso avaliar a capacidade produtiva e decidir sobre as estratégias a 
serem seguidas.

Administração dos recursos materiais

PONTO DE PARTIDA
Resposta: Uma má administração de materiais não irá satisfazer as necessidades de sistema de ope-
rações, tais como uma linha de produção na manufatura ou um processo operacional.

QUESTÃO 1
Resposta: Alternativa “B”.
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QUESTÃO 2
Resposta: Alternativa “D”.
 
QUESTÃO 3
Resposta: Alternativa “C”.

QUESTÃO 4
Resposta: Alternativa “A”.

QUESTÃO 5
Resposta: Alternativa “E”.

QUESTÃO 6
Um conjunto de normas e procedimentos (atividades e responsabilidades) sistematizados formalmen-
te, relacionados com a administração econômica e racional, de artigos essenciais para a produção de 
um determinado bem e/ou serviço.
Em síntese, as principais funções da administração de materiais envolvem:
• Determinar “o que” manter em estoque e identificar precisamente estes SKU (Stock Kipp Uni-
ted), em português: unidade de estocagem (exemplo: o produto refrigerante de latinha pode ter varias 
embalagens de agrupamentos diferentes – embalagens com 6 unidade e embalagens com 12 unida-
des – cada uma destas embalagens são SKU’s diferentes);
• Determinar “quando” reabastecer.
• Determinar “quanto” requisitar.
• Acionar o processo de abastecimento pelo departamento de compras e produção.
• Receber, estocar e suprir os materiais conforme requerido pelos usuários.
• Manter acuracidades dos saldos.
• Retirar itens obsoletos (saneamento dos estoques).

QUESTÃO 7
Um processo primordial em administração dos materiais, focando uma melhor eficiência no controle de 
estoques, procedimentos de armazenagem e operacionalização do almoxarifado. Também é necessá-
ria uma especificação do material, de forma a realizar uma descrição minuciosa do produto, facilitando 
a comunicação e compreensão entre fornecedores e compradores.

QUESTÃO 8 
Tem como metodologia a diferenciação de materiais segundo sua maior ou menor abrangência em 
relação a determinado fator, consistindo em separar os itens por classes de acordo com sua importân-
cia relativa.
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Tema  8

Questões

QUESTÃO 9
Os custos de estoques são grandes dentro de uma organização (devem ser considerado o dinheiro 
invertido, custo de armazenagem, perdas, avarias, obsolescência). Os custos de não atendimento de 
um pedido, podem gerar danos maiores do que apenas a não efetivação da venda, podendo gerar 
uma negatividade junto ao cliente e até mesmo a perda do mesmo.
Considerando esstes fatores é notório que a decisão sobre estoque é estratégica, e deve se buscar 
um equilíbrio entre ambos os fatores, assim conseguindo uma melhor rentabilidade para empresa e 
menor custo.

QUESTÃO 10
Ter o objetivo é determinar as quantidades que geram mais economia no processo de aquisição de 
material. Os custos mínimos ocorrem quando o Custo de Armazenagem (quanto se gasta para guar-
dar o produto?) se iguala ao Custo do Pedido (quanto gasto para comprar o produto?), dessa forma, é 
encontrado o lote econômico. É aplicado para definir os lotes (quantidades) a serem compradas e/ou 
produzidas.

MRP, MRP II e ERP

PONTO DE PARTIDA
Resposta: Explicando ao empresário, o MRP é um instrumento que foca a programação das necessi-
dades de materiais a partir da demanda prevista, considerando informações oriundas dos suprimentos 
(compras, recebimento e estoque).
Seu objetivo é: definir as quantidades e o momento que cada item deve ser produzido ou comprado, 
a fim de atender o planejamento da produção. Um dos pontos importantes é o tempo de resposta 
do sistema, qualquer replanejamento que venha a ser necessário é facilmente visualizado e os seus 
impactos no estoque, mostrando a visibilidade e as alterações necessárias para atender os objetivos. 
Desta forma, o MRP surge como um sistema de apoio às decisões, respondendo algumas perguntas 
básicas: O que? Quanto? Quando? 

QUESTÃO 1
Resposta: Alternativa “B”.
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QUESTÃO 2
Resposta: Alternativa “A”.

QUESTÃO 3
Resposta: Alternativa “E”.

QUESTÃO 4
Resposta: Alternativa “C”.

QUESTÃO 5
Resposta: Alternativa “B”.

QUESTÃO 6
Informam os componentes e quantidades necessários à produção de um determinado produto.

QUESTÃO 7
O MRP, ou, MRP I é referente das palavras em inglês Material Requiriment Planning, que pode ser 
traduzido como planejamento das necessidades de materiais.
Pode se considerar como primeira evolução o planejamento dos recursos de MANUFATURA, o MRP 
II (Manufacturing Resource Planning), que leva em consideração os recursos como: mão de obra, 
equipamento, instalações.

QUESTÃO 8 
Entradas do MRP:
• Plano mestre de Produção (PMP).
• Estrutura do Produto.
• Lista de Materiais.
• Estrutura de prazos.
• Posição dos estoques (disponibilidade).
• Ordens de produção.
• Ordem de compra.

QUESTÃO 9
Define as quantidades de componentes necessárias para a produção de cada unidade do produto 
acabado. O conhecimento da estrutura do produto, geralmente, é uma atividade da engenharia do 
produto, porém, fundamental para a alimentação das informações junto ao MRP por meio da árvore 
do produto (estrutura de composição do produto) e da lista de materiais.
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QUESTÃO 10
O ERP (Enterprise Resource Planning) é um sistema de informação que tem como objetivo a integra-
ção entre os processos de negócio da organização e fornecer elementos para as decisões estratégi-
cas. Facilitam às informações dentro de uma empresa, integrando as diferentes funções, quais sejam: 
manufatura, logística, finanças, recursos humanos e engenharia.
Exemplos: SAP R/3, Totvs (Microsiga), Star Soft.
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