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Resumo: O controle da produção faz a comparação entre aquilo que foi planejado com aquilo 

que foi realizado, fornecendo importantes informações de realimentação. O conhecimento da 

produção realizada é importante para observar o quanto as estratégias definidas para a 

manufatura estão sendo atingidas. Assim, é necessário que existam indicadores que permitam às 

empresas acompanhar o desempenho da produção. Este artigo objetiva apresentar indicadores 

de controle da produção para fazer este acompanhamento. Para isto, foi feita uma pesquisa dos 

conceitos e das informações necessárias ao controle da produção, e estes foram confrontados 

com os desdobramentos da estratégia de manufatura. Com isso, chegou-se a um conjunto de 

indicadores que permite à empresa controlar a produção e acompanhar as estratégias definidas 

para a manufatura. 
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1. Introdução 

O processo de controle da produção é o responsável por coletar e registrar dados sobre os 
eventos relacionados à produção. Estes dados são utilizados para verificar se a produção foi 
executada conforme o planejamento. Devido à variedade e quantidade dos eventos de produção, o 
volume de dados gerados e armazenados tende a ser grande, principalmente quando ocorre a 
coleta automática destes dados ao longo do processo de produção. Exemplos destes eventos são: 
quantidades produzidas, quantidades refugadas, horários de início e fim de produção, 
equipamentos alternativos utilizados, entre outros. 

Grande parte das referências disponíveis em Gestão de Operações ou especificamente em 
Planejamento e Controle da Produção tem o foco no planejamento da produção, ficando o 
controle muitas vezes relegado (FAVARETTO, 2001). Desta forma, na academia ou nas 
empresas de manufatura, existem dificuldades para se utilizar uma referência que especifique 
quais dados devem ser coletados com a finalidade de controle da produção. Por outro lado, a 
definição de uma estratégia formal para a manufatura é apontada como um meio para se obter 
vantagens competitivas. No desdobramento desta estratégia e tradução da mesma em indicadores 
de desempenho, é necessário especificar os dados de controle da produção que devem ser 
coletados para posteriormente gerar os indicadores. Estes dois fatores motivaram o 
desenvolvimento deste trabalho. 

A problemática que originou esta pesquisa é a dificuldade de identificação na literatura de 
quais dados de controle devem ser coletados, tanto para a realimentação (feedback) do 
planejamento da produção como para suporte à estratégia de manufatura das empresas. O 
objetivo deste trabalho é apresentar indicadores de controle da produção que suportem a 
estratégia de manufatura. Com isso espera-se criar uma referência para implantação e 
aperfeiçoamento de processos de planejamento e controle da produção. 
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Este artigo está estruturado como se segue. Esta primeira seção apresentou uma 
introdução, o problema e o objetivo deste artigo. A Seção 2 apresenta a metodologia utilizada. Na 
Seção 3 são apresentados os conceitos de controle da produção necessários ao desenvolvimento 
do trabalho. A Seção 4 faz a indicação das informações necessárias ao controle da produção, e a 
Seção 5 apresenta os indicadores de desempenho relacionados com a estratégia de manufatura. 
Por fim, na Seção 6 são apresentadas as considerações finais deste trabalho. 

 

2. Metodologia 

Este artigo apresenta uma pesquisa descritiva, que segundo Cervo e Bervian (2002), 
observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Serão 
descritos os conceitos e informações necessárias ao controle da produção, na tentativa de 
correlacioná-los com a estratégia de manufatura.  

Para atender ao objetivo proposto, a metodologia a ser utilizada está baseada em algumas 
etapas de pesquisa a serem realizadas. A primeira etapa é identificar os principais dados gerados 
e as informações necessárias para o processo de controle da produção. Conhecidos estes, a 
próxima etapa é identificar quais informações de controle da produção são necessárias para 
suporte à estratégia da manufatura. Feito isto, serão propostos indicadores de controle da 
produção para este suporte. 

 

3. Controle da produção 

Para Groover (2000), o controle de chão de fábrica está relacionado com a liberação de 
ordens de produção para a fábrica, o monitoramento e controle do progresso destas ordens através 
dos vários centros de trabalho, e a aquisição de informações atuais sobre a situação destas ordens. 
Um sistema de controle de chão de fábrica típico consiste de três fases: (1) liberação de ordens, 
(2) programação de ordens e (3) acompanhamento de ordens. As três fases e suas conexões com 
outras funções no sistema de gestão da produção podem ser vistas na Figura 1. 

Wall (1995) ao apresentar áreas de oportunidade para o posicionamento estratégico e 
competitivo das empresas de manufatura, coloca o controle da produção como uma área (ou 
processo) chave, pois o resultado deste processo permite a identificação de lotes/remessas de 
produtos acabados, contagem nos almoxarifados de produtos acabados. Isso dá aos gestores uma 
visão da situação da produção da empresa. Gouldson (2001) ressalta que um dos problemas no 
gerenciamento da cadeia de suprimentos é a falta de visibilidade do chão de fábrica, o que 
acontece quando o processo de controle da produção não é bem desenvolvido. 

Para Vollmann et alli (1993), o controle das atividades de produção (PAC – Production 

Activity Control) está relacionado aos mais detalhados aspectos da manufatura, gerenciando 
passo a passo cada componente, sub montagem e produto, através da produção. Isso requer um 
grande volume de informações. Além disso, o PAC deve fornecer informações da situação para 
outras atividades da gestão da produção e inventários, assim como outras partes da empresa. Isto 
pode ser visto na Figura 2. Por sua vez, o PAC se relaciona com outros processos das empresas 
de manufatura, como o Planejamento Mestre da Produção e o Planejamento Detalhado da 
Produção. 
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FIGURA 1 – Fases do sistema de controle de chão de fábrica. 

FONTE:  Groover (2000) 
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FIGURA 2 – Principais relacionamentos do controle das atividades de produção. 

FONTE: Vollmann et al. (1993) 
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Segundo Favaretto (2001), o processo de controle da produção tem o objetivo de 
acompanhar a produção realizada, para que seja comparada com o planejamento. O resultado do 
planejamento é aquilo que se deseja que seja realizado, porém, na prática, ocorrem problemas e 
outros eventos que impedem que o planejamento seja cumprido exatamente em todos os seus 
detalhes. Com o controle da produção, é possível saber aquilo que foi e não foi cumprido do 
planejamento. 

Para Missbauer (2002), existem dois principais controles a serem realizados no chão de 
fábrica: o controle de materiais em processo (WIP – work in process) e o controle do nível de 
trabalho (workload control). 

Para a realização de todos estes controles citados, são necessários dados e informações 
que mostrem a realidade da produção realizada, que serão abordados na próxima seção. 

 

4. Informações relacionadas ao controle da produção 

Nesta seção serão feitas considerações para encontrar um conjunto de informações 
necessárias à realização do processo de controle da produção. Este possui atividades que 
observam (monitoram) e registram dados sobre os eventos de produção. Segundo Favaretto 
(2001), o controle da produção tem o objetivo de acompanhar a produção realizada, para que seja 
comparada com o planejamento, e suas atividades são: 

- Controlar equipamento - o objetivo desta atividade é controlar aspectos tecnológicos dos 
equipamentos de produção. Podem ser controlados parâmetros como a vida útil de 
ferramentas, quantidades e motivos de paradas, regimes de funcionamento (operando, 
carregando, preparando e outros), rendimento e outros aspectos de sua utilização; 

- Controlar produção de itens – gera informações sobre cada item, componente ou produto 
produzidos em cada operação de produção. 

- Controlar produção de ordens e lotes - Esta atividade gera informações sobre a produção 
de ordens e lotes para o controle da produção. Algumas ordens de produção podem ser 
realizadas em mais de um lote, por isso o controle de ambos. Em situações onde cada 
ordem é processada em um lote único, este controle é indistinto. A realização desta 
atividade permite o acompanhamento dos programas de produção, sabendo quais 
operações de cada ordem já foram iniciadas ou finalizadas. 

- Registrar informações de controle - Esta atividade tem o objetivo de concentrar e registrar 
todas as informações de controle coletadas nas operações de produção. 

O controle da produção é um processo inserido em outro maior, relacionado com toda a 
produção (manufatura) de uma empresa. De acordo com Slack (2002), a vantagem sobre os 
concorrentes que uma empresa pode obter a partir da manufatura é baseada em cinco vantagens 
específicas: 

- Qualidade – significa fazer certo e indica processos livres de erros; 

- Velocidade – significa fazer rápido e indica fluxo rápido; 

- Confiabilidade – significa fazer pontualmente e indica operação confiável; 

- Flexibilidade – significa mudar o que está sendo feito e indica habilidade de mudar; e 
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- Custo – fazer barato e ter alta produtividade total. 

A Tabela 1 identifica as informações que devem ser registradas para acompanhar a 
contribuição de cada atividade proposta por Favaretto (2001) em cada uma das vantagens 
apresentadas por Slack (2002). Não é considerada a atividade de Registro das informações de 
controle visto que a mesma apenas registra as informações geradas nas outras atividades. Esta 
identificação foi feita com base nos conceitos apresentados e nas referências consultadas. 

 

Tabela 1 – Informações para controle da produção de acordo com as atividades sugeridas por Favaretto (2001) e as 

vantagens em manufatura sugeridas por Slack (2002). 

 Atividades de controle da produção (FAVARETTO, 2001)   

Vantagens em 
manufatura 
(SLACK, 2002) 

Controlar 
equipamento 

Controlar produção 
de itens 

Controlar produção 
de ordens e lotes 

Vantagem em 
qualidade 

- Taxas refugo e 
retrabalho por 
equipamento 
- Tempo parado por 
equipamento 

- Taxas refugo e 
retrabalho por itens 
- Tempo parado por 
itens 
- Relação entre a 
quantidade planejada 
e realizada por item 

- Taxas refugo e 
retrabalho por ordem 
e lote 
- Tempo parado por 
ordem e por lote 
- Relação entre a 
quantidade planejada 
e realizada por ordem 
e lote 

Vantagem em 
velocidade 

- Tempos das 
operações por 
equipamento 
- Tempos das 
preparações por 
equipamento 

- Tempos das 
operações por item 
- Tempos das 
preparações por item 

- Tempos das 
operações por ordem 
e lote 
- Tempos das 
preparações por 
ordem e lote 

Vantagem em 
confiabilidade 

- Relação entre tempo 
planejado e realizado 
por equipamento 

- Relação entre tempo 
planejado e realizado 
por item 
- Quantidade de itens 
atrasados 

- Relação entre tempo 
planejado e realizado 
por ordem e lote 
- Quantidade de 
ordens e lotes 
atrasados 

Vantagem em 
flexibilidade 

- Quantidade de 
operações diferentes 
realizadas por 
equipamento 

- Quantidade de itens 
diferentes produzidos 

- Quantidade de 
ordens e lotes 
produzidos 

Vantagem em 
custo 

- Custo das operações 
por equipamento 
- Custo do refugo e 
retrabalho por 
equipamento 

- Custo direto de 
produção por item 

- Custo direto de 
produção por ordem e 
lote 
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5. Indicadores para controle da produção 

Com base nas informações apresentadas na Tabela 1, serão feitas considerações quanto à 
proposta de alguns indicadores para o controle da produção. Serão utilizadas quatro grandezas: 
quantidades, tempo, custo e ocorrência. Serão analisados quatro itens de controle: produção 

realizada, produção planejada, refugo e preparação (setup). O cruzamento das grandezas com 
os itens de controle irá gerar os indicadores propostos. 

As grandezas de quantidade, tempo e custo se aplicam aos itens de controle produção 

realizada, produção planejada e refugos. Nestas composições temos os indicadores apresentados 
na Tabela 2. O tempo gerado na produção de refugo não se aplica, pois dificilmente poderia ser 
medido, uma vez que pode ocorrer em qualquer instante durante a produção. 

 

Tabela 2 – Indicadores para o controle da produção. 

 Itens de controle   
Grandezas Produção realizada Produção planejada Refugo 

Quantidade 
(unidades) 

Quantidade produzida Quantidade planejada 
para produção 

Quantidade de 
refugos 

Tempo (horas) Tempo gasto com a 
produção 

Tempo planejado Não se aplica 

Custo (Reais) Custo da produção 
realizada 

Custo de produção 
planejado 

Custo dos refugos 
gerados 

Ocorrência 
(Contagem das 
ocorrências) 

Contagem de ordens, 
lotes e operações 
realizadas na produção 

Não se aplica Não se aplica 

 

O item de controle preparação pode ser avaliado pelas grandezas tempo, custo e 

ocorrência. Esta última (contagem das ocorrências de preparações) indica quantas preparações 
foram feitas. A grandeza quantidade não se aplica à preparação, pois uma mesma preparação 
pode estar relacionada um com um diferente número de unidades. 

Para atender às necessidades expostas na Tabela 1 foram definidas as seguintes dimensões 
de análise para as medidas apresentadas anteriormente: ordens de produção, operações, 
equipamento, tempo, lote e itens. 

 

6. Considerações finais 

É possível observar a importância de alinhamento das informações necessárias à 
realização de um processo com os objetivos estratégicos deste, conforme apresentado em Beal 
(2004). Caso isto não seja feito, corre-se o risco de desenvolver um sistema de informações (ou 
de qualquer outra iniciativa de TI ou SI) que atende somente às necessidades de um grupo de 
pessoas e não contribui com a estratégia da empresa ou sua mensuração. Este trabalho baseou seu 
projeto nas definições estratégias propostas por Slack (2002), que define um conjunto de medidas 
importantes para a estratégia de manufatura. A partir disso foram obtidas as medidas necessárias 
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para o controle da produção. Desta forma, garante-se a interoperabilidade, conforme colocado por 
Miller et alli (2001), pois as informações disponibilizadas são aquelas necessárias ao 
gerenciamento do processo. 
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