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Controle de produção 

(básico)



O que é controle de 
produção?

Atividades que usam pessoas, dinheiro, bens e

informações para formular e gerenciar planos de

produção, a fim de produzir produtos de forma

razoável e eficaz



Qual é o objetivo do controle de produção?

Receba as notícias que seus clientes desejam

Entendendo as notícias dos clientes e 

melhorando a satisfação

À medida que a desregulamentação progride em cada setor e a

concorrência se intensifica, é necessário promover a competitividade

entre as empresas, fornecendo produtos de melhor qualidade a um

custo menor e tempo de entrega mais rápido.

A produção afeta muito as condições financeiras, como a carga de

recursos devido a alterações no estoque.

→ Importância do planejamento da produção

O plano de produção está intimamente relacionado ao plano de

vendas, controle de estoque e data de entrega, e está especificamente

relacionado à atividade de produção em todas as situações, como

fundos e qualidade.

Há uma tendência a considerar o controle de produção, controle de

vendas, controle financeiro e função de custo separadamente, mas as

empresas não podem sobreviver se não prosseguirem com um

controle abrangente.

Quais são as necessidades do cliente QCD
(Qualidade, custo, entrega) melhoria
Controle de qualidade: qualidade Q 

Controle de custos: custo C 
Controle de processo: D data de entrega



Método específico de gerenciamento de produção

O controle da produção é dividido basicamente em

É composto por três partes: "plano", "organização" e "progresso".

O que é um plano de produção?

※ Os planos de produção não são apenas planos para os

departamentos de produção, mas julgam e consideram de forma

abrangente as vendas e finanças.

Pontos a considerar para um

julgamento abrangente

・Há algum dano no plano de produção?

・Existe excesso de estoque ou variação no excesso de estoque entre 

os modelos de produtos?

・Exame de pessoal para produção, necessidade de terceirização, 

mudanças ambientais, etc

※Por várias razões, é raro o plano de produção prosseguir, mas não 

há dúvida de que o plano básico de produção é importante.

Crie um plano de vendas do departamento de vendas como material 

básico para o planejamento da produção.

A gerência de produção monta a produção com base no plano de vendas 
para fazer um plano de produção.

O departamento financeiro cria um plano financeiro com base no plano de 
vendas e no plano de produção.



Como fazer um plano de produção

①Com base no nível de estoque da empresa, capacidade de produção,

força de trabalho, equipamentos, etc.

１. Solicitar informações de previsão para produção para estoque

２. No caso de produção sob encomenda, considere o 

planejamento da produção com base nas informações do pedido e 

nas políticas de vendas

② Consideração de recursos como pessoas, bens e dinheiro 

necessários para a produção

③Planeje o que exatamente, a que horas, quantas serão feitas

④Quanto tempo e quanto material organizar com base no exposto

acima

⑤Determine o número de dias de operação e o pessoal de trabalho 

necessário para realizar

Padrão de planejamento de produção

Plano de produção define longo prazo, médio e curto prazo

・Os planos de médio e longo prazo estão centrados nos planos 

estratégicos corporativos.

・O site considerará planos de curto prazo com base nisso.



Controle do processo

Se a escala de produção aumentar, será necessário fazer

especialização e especialização.

No entanto, se houver divisões de trabalho ou especialização, haverá

vários processos, e o controle do processo para ajustar o processo de

produção será necessário.

O gerenciamento de processos é executar processos de maneira suave

e eficiente e gerenciar Q, C e D nas melhores condições.

O controle de processo consiste em planejamento e gerenciamento de

controle.



Classificação de controle de produção

Classificação por tipo de produção

Classificação por características tecnológicas

Produção de montagem

Um método de produção no qual muitas peças são criadas por

operações de processamento exclusivas e são integradas usando

máquinas e equipamentos para criar produtos acabados.

Exemplo: eletrodomésticos e carros

Produção de equipamentos

Um método de produção no qual uma ou várias matérias-primas são

introduzidas no início do processo e, em seguida, uma série de

tratamentos químicos e físicos são aplicados para completar o

produto.

Exemplo: refino correto de petróleo, cimento, fertilizante

１・ Características da tecnologia
・・・ （ Produção de montagem / produção de dispositivos ）

２・ Como vender
・・・ （ Produção sob encomenda / produção para estoque ）

３・ Tipo e quantidade do produto
・・・ （ Produção de alto volume de mix alto / baixo volume ）

４． Como fluir o trabalho
・・・ （ Produção individual / produção em lote / produção em linha ）

５． Status operacional do equipamento
・・・ （ Produção intermitente / produção contínua ）



Classificar por método de vendas

Fabricação sob encomenda

A produção começa quando um pedido é feito por um cliente.

Ordens⇒ Compras⇒ Fabricação⇒ Entrega. Normalmente,

o número de produtos encomendados é pequeno e os tipos de produtos

são grandes.

Ponto de controle de produção
・Como a ordem e a produção estão em movimento, é necessário

absorver a flutuação da carga de trabalho.

・É necessário executar o gerenciamento do processo e o 

gerenciamento da capacidade do processo que possam responder de 

maneira flexível às mudanças.

・O lead time deve ser reduzido pelo planejamento racional.

Classificar por método de venda

Produção para estoque

Um produto que prevê antecipadamente a demanda do mercado e

fabrica com a expectativa de um número não especificado de clientes.

O fluxo de operações é: compras⇒ fabricação⇒ vendas⇒ entrega.

Por exemplo: Alimentos, roupas, necessidades diárias, eletrônicos de

consumo, suprimentos médicos, bens duráveis, como móveis.

Com base na previsão de demanda, é feito um plano de produção para

que o estoque adequado possa ser protegido no tempo necessário.

Ao produzir as especificações do produto (especificações do cliente) de

acordo com a solicitação do cliente, o volume de produção dos

produtos é inevitavelmente pequeno e a produção de uma ampla

variedade de produtos é pequena. Se uma grande quantidade do

mesmo produto for fornecida ao mercado por um longo período, será

uma pequena quantidade e um grande volume de produção.



Pontos de gerenciamento de produção
・Previsão de vendas altamente precisa

・Gerenciamento adequado de estoque de produtos que não causa 

excesso de estoque ou falta de estoque

・Redução de custo por produção em massa



Produção para estoque

Devido à variedade de produtos, é um sistema de produção que está

posicionado entre a produção de produtos para estoque e a fabricação

sob encomenda.

Produção esperada de peças intermediárias

É um método de produção que aceita méritos, como custo de produção

em massa, enquanto responde à variedade de produtos. Produção e

estocagem de produtos semi-acabados e peças com alta semelhança e

compatibilidade de acordo com a previsão de demanda. Após receber o

pedido do cliente, ele será processado para finalizar o produto final e

adaptar a variedade às necessidades do cliente.

Pontos de gerenciamento de produção
・Defina corretamente os produtos e peças semi-acabados que devem 

ser gerenciados no estoque.

・Pela previsão de demanda altamente precisa, gerenciaremos o 

estoque sem excesso de estoque ou falta de estoque.

・Pela previsão de demanda altamente precisa, gerenciaremos o 

estoque sem excesso de estoque ou falta de estoque.

Classificação de acordo com o fluxo de trabalho

Produção individual

A produção individual de pedidos é feita recebendo um pedido de um

cliente em unidades de uma a várias peças.

Exemplo: Navios, aviões, pontes, etc.

Produtos feitos sob medida cujas especificações são determinadas

pelos requisitos do cliente e que são planejadas e gerenciadas

individualmente.

Produção de lotes

Se o mesmo produto for produzido repetidamente, é possível produzir

uma grande unidade de quantidade (lote).



Linha de produção

A produção em linha é possível se houver poucos tipos de produtos e

houver instalações de produção específicas para cada produto, e se

houver uma certa quantidade de demanda.

Pontos de gerenciamento de produção
・Como os pedidos e a produção estão diretamente relacionados, as

flutuações da carga de trabalho são controladas.

・Gerenciamento flexível de processos e gerenciamento de capacidade

quando houver uma mudança.

・Reduza o tempo de entrega pelo planejamento racional do 

cronograma de produção.

・É necessário ter informações precisas de data de entrega e cotação



Previsão de demanda

Informações precisas de previsão de demanda são necessárias como

premissa para fazer um plano de produção não apenas na produção

para estoque, mas também na produção sob encomenda. Existe um

risco de excesso de estoque se a previsão estiver errada. O estoque

defeituoso precisará eventualmente ser descartado.

Nesse sentido, a previsão de demanda é importante.

①Demanda passada

（１）Demanda média passada （２）Flutuação de tendência

（３）Flutuação sazonal （４）Flutuação sazonal

②Fatores externos

（１）Novo produto （２）Empresa concorrente

（３）Pedido do cliente （４）Negócios

（５）Taxa de crescimento populacional, etc

Sistema de método de previsão
①Análise quantitativa

（１）de séries temporais（２）análise de regressão

②Qualitativa

（１）Previsão baseada na subjetividade da gerência e da equipe



Controle de inventário

Quanto ao controle de produção, é importante que a função de

controle de estoque melhore e mantenha a precisão da quantidade de

estoque e assim por diante.

A quantidade teórica de estoque (quantidade de sistema do sistema) e

a quantidade real devem corresponder em tempo real. A realidade é

que muitas empresas não concordam com mais nada.

No gerenciamento da produção, o estoque é capturado como um fluxo;

portanto, pensamos que a diferença entre "entrada" e "saída" é

estoque.

→ Se os recebimentos e pagamentos forem registrados corretamente,

o estoque é conhecido.

Do ponto de vista da contabilidade financeira, contabilidade de custos

e controle de custos, o “estoque” tem um grande impacto na

administração. Os estoques não giram em estoque.

(Vendas e pagamentos não serão feitos.) O custo dos custos de

manutenção de estoque aumentará o impacto do gerenciamento.

Também é importante considerar o estoque de longo prazo → estoque

defeituoso → estoque sucateado.

Será uma grande perda se custar não apenas o custo de manutenção,

mas também o custo do descarte.

※É necessário tomar medidas para minimizar o estoque. Por outro 

lado, se o estoque estiver baixo, se o produto não puder ser fornecido 

quando necessário, ocorrerá uma perda mecânica de venda. O poder 

de ajustar o relacionamento conflitante entre essa perda de 

oportunidade e o excesso de estoque de maneira bem equilibrada é o 

escopo do gerenciamento de estoque em um sentido amplo.



No gerenciamento da produção, geralmente não prestamos muita

atenção ao motivo pelo qual o estoque existe.

Não é suficiente finalizar a produção se a produção se basear nas

informações do pedido da equipe de vendas e nos planos de produção.

Com base no fluxo até agora O gerente de produção Ele tem o papel 

de criar um plano concreto necessário para prosseguir com a 

produção, coordenar proativamente o progresso e fornecer os 

materiais e as informações necessárias para a tomada de decisão do 

gerente de produção.


