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  “Gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por 

conhecimento, e força por cooperação.” 

Peter Drucker 



RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal propor um método de planejamento e controle da 

produção de projetos de cenografia, o qual proporcione melhoria no gerenciamento das 

atividades (projetos) desempenhadas pelo setor responsável pelas construções/produções dos 

cenários e cidades cenográficas de uma empresa de entretenimento. Neste aspecto, como 

opção metodológica, apresenta, avalia, sugere e discute uma proposição através de um case 

vivencial realizado em uma empresa do segmento de telecomunicações de grande porte. 

Assim, o presente estudo mapeia os processos de planejamento e controle da produção, 

relacionando as propostas com as boas práticas de gerenciamento de projetos e gestão do 

conhecimento. Ao longo desta pesquisa evidenciou-se a contribuição de novas possibilidades 

e oportunidades através do redesenho na metodologia da produção, a qual adere a outros 

modelos de negócios, distintos do segmento de entretenimento/cenografia, apresentados nesta 

dissertação. 

 

Palavras Chave: Planejamento e Controle da Produção, Gerenciamento de Projetos e Gestão 

do Conhecimento. 

 

 



ABSTRACT 

 

  

This work has as its main objective to propose a method of production planning and control of 

projects of scenography, which provide improved management of activities (projects) 

performed by the sector responsible for the construction/productions of scenographic cities 

and scenarios of an entertainment company. In this respect, as methodological option, 

features, evaluates, and discusses a proposal through an experiential case held in a 

telecommunications company. Thus, the present study maps the processes of production 

planning and control, relating the proposals with the best practices of project management and 

knowledge management. Throughout this research was the rendition of new possibilities and 

opportunities through the redesign in production methodology which adheres to other 

business models, distinguished entertainment segment/scenography, presented in this 

dissertation. 

 

Key Words: production planning and control, project management and knowledge 

management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

O novo contexto mercadológico globalizado requer das empresas uma atuação com 

elevados níveis de excelência empresarial, considerando os interesses das mais variadas 

organizações da sociedade civil. Nesta situação, diferentes atores da sociedade exercem 

influência sobre o desempenho das organizações, as quais estão inseridas no cenário nacional, 

considerando as exigências e práticas do mercado globalizado atual. 

Neste atual contexto de negócio das empresas, é preciso considerar a necessidade de 

integração dos sistemas de gestão ao próprio negócio das empresas e, também, integrar as 

próprias disciplinas em uma mesma estrutura organizacional. Impulsionadas por este fato, as 

organizações percebem que precisam articular-se com redes de competência para fazer face às 

mais variadas demandas que lhes são apresentadas, sem perder o foco em seu negócio 

principal, mantendo suas principais competências alinhadas com seu core business e 

associando-se a parceiros que possam complementar suas necessidades de conhecimento.  

Assim, as organizações têm buscado, constantemente, um processo de planejamento 

anual e/ ou plurianual de negócios, no qual, definem os objetivos financeiros e orçamentos 

para os próximos anos. Porém, em algumas organizações, o planejamento de negócio é um 

processo muito superficial e o plano é desenvolvido sem o refinamento necessário de forma a 

assegurar – ou mesmo facilitar – o alcance de seus objetivos. O plano procura, em geral, 

apresentar números e indicadores que proporcione direcionamento para os objetivos ou metas 

da organização como um todo, mas acontece de ser carente de detalhes que sejam suficientes 

para serem usados como plano no nível operacional de suas atividades.  

Segundo Barbeiro (2002), frequentemente, os departamentos de finanças, marketing, 

vendas e produção possuem diferentes métodos de previsão, interesses e agendas (elementos 

essenciais ao planejamento). Finanças foca no controle interno de custos, marketing se baseia 

em estatísticas e a área comercial faz projeções otimistas baseadas no histórico de vendas. 

Neste ambiente, a área de produção tenta de alguma maneira conciliar as expectativas das três 

áreas. 

Neste sentido, o preço da falta de precisão é alto. Excesso de recursos significa perdas 

de recursos, assim como falta de recursos significa oportunidades perdidas. Para sobreviver, a 
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produção precisa ser corretamente prevista no nível de itens para permitir respostas rápidas às 

flutuações de demanda. (Hennel, 2002). 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

O presente trabalho foi realizado em uma grande empresa do segmento de 

telecomunicações, especificamente no departamento responsável pela construção de cenários 

e cidades cenográficas produzidos pela organização. 

Contando com uma grande estrutura, esta organização inaugurou , na década de 

1990, uma Central responsável pela produção de entretenimento. Sendo esta conhecida 

internacionalmente como o maior centro de produção de TV da América Latina. Com um 

total de 1.300.000 metros quadrados, dos quais 150 mil de área construída. Esta foi projetada 

para abrigar superestúdios, módulos de produção, galpões de acervo, bem como cidades 

cenográficas. 

A construção dos cenários e das cidades cenográficas, de peças fabris e peças de 

artes, são gerenciadas por um departamento específico nesta Central de Produção. 

A proposta de estudar os projetos gerenciados por este departamento surgiu, 

inicialmente, pois este apresenta como principal característica o fato de utilizar um modelo 

organizacional projetizado. A demanda de trabalho deste departamento é gerada e 

desenvolvida através de projetos claros e definidos em termos de escopo, custo, prazo e 

qualidade, entre outros – principais áreas de conhecimento tratadas pelo PMI.  

Os projetos gerenciados pelo departamento são de médio a grande porte, tais como 

construção cenográfica, construção civil, e/ou obra mista (civil com cenografia), os quais são 

atrelados à grade de programação da empresa (emissora) em questão. Este fato proporciona a 

necessidade de haver um elevado nível de planejamento e controle das atividades a serem 

executadas pelo mesmo. 

Atualmente, o departamento vem buscando novas técnicas e ferramentas para melhor 

gestão, devido ao elevado (e crescente) número de solicitações geradas internamente, através 

dos clientes internos, tais como cenógrafos, produtores de arte, produtores de cenografia e 

produtores de efeitos especiais, entre outros. Este departamento possui seu próprio setor de 

Planejamento e Controle de Produção (PCP), o qual atua e desenvolve atividades, 

basicamente, de programação, não de planejamento. Este fato dificulta o gerenciamento, uma 

vez que o tempo de resposta às solicitações realizadas é sempre exíguo. 
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Associado a esta questão pode-se considerar que existe uma elevada quantidade de 

projetos de considerável complexidade sendo gerenciados simultaneamente. Esta 

característica fica mais evidente quando se observa que o período entre o início e a entrega 

destes projetos é exíguo, quando comparados aos padrões normais da construção civil. Uma 

cidade cenográfica, que conta com toda a infraestrutura de água, luz e esgoto – além da 

preparação para recebimento de equipamentos para gravação – chega ser construída em 

menos de dois meses. No que se refere à construção de cenários, o prazo de execução é bem 

mais exíguo, tendo sua média em torno de dois dias. Estes fatos incrementam os riscos 

inerentes a cada operação. Hoje, o foco desta organização é buscar a profissionalização de 

suas centrais, bem como de cada departamento que compõem a mesma.  

A relevância dada às cidades cenográficas e aos cenários deve-se ao fato de que as 

produções de todas as linhas são o produto classe A da grade de programação da empresa, 

onde muitas produções são exportadas para vários países. 

Considerando este fato, os projetos de construção de cidades cenográficas e cenários, 

devem ser planejados de maneira que todos os recursos necessários (pessoas, materiais, 

máquinas e equipamentos, entre outros), contribuam de forma adequada e otimizada a 

garantir padrões de confiabilidade esperados na entrega das peças especificadas no projeto, 

tendo todos os requisitos atendidos.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

A estratégia de desenvolvimento deste trabalho – deve estar pautada na definição de 

objetivos, os quais constituem os principais pontos a serem alcançados no mesmo. Neste 

aspecto, para que seja possível responder às questões definidas neste trabalho, faz-se 

necessário traçar objetivos, que se propõem alcançar quais sejam gerais e específicos. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um novo modelo agregado de 

planejamento e controle da produção (PCP), o qual proporcione melhoria no gerenciamento 

das atividades (projetos) desempenhadas pelo setor responsável. Neste estudo é considerado 

o desenvolvimento de projetos de cidade cenográfica e cenários (para estúdios), os quais são 

componentes de uma mesma produção, independente de qual a característica da produção 

que pode ser dramaturgia, e linha de show, entre outros. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

Para facilitar o alcance do objetivo geral deste trabalho apresentam-se os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) Mapear os processos atuais inerentes ao planejamento (programação) e controle da 

produção (PCP) no Departamento de Produção de Cenários e Cidades Cenográficas 

(DPCC); 

b) Decupar o caminho crítico, dificultador para a excelência na gestão de projetos de 

cenografia da organização estuda; 

c) Aplicar o questionário desenvolvido, junto à empresa; 

d) Analisar os resultados alcançados de acordo com as respostas obtidas no referido 

questionário; 

e) Propor melhorias para o setor de Planejamento e Controle da Produção para o 

Departamento de Produção de Cenários e Cidades Cenográficas (DPCC). 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O presente trabalho está delimitado a estudar e apresentar melhorias / conclusões que 

se refiram às atividades desempenhadas pelo departamento responsável por gerenciamento 

da produção de cenários e cidades cenográficas. 
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Cabe ressaltar que este departamento desempenha alguns processos, tais como: 

• Estimativa de custo; 

• Orçamentação; 

• Planejamento e Controle da Produção (PCP); 

• Infra Estrutura;  

• Construção de Sets que compõem as cidades cenográficas. 

 

Neste sentido, o presente estudo será desenvolvido apenas focando os processos de 

planejamento e controle da produção (PCP). Assim, não será objeto deste estudo o 

aprofundamento no detalhe dos demais processos desempenhados pelo departamento. 

Entretanto, este estudo visa apresentar um modelo de operação onde, as proposições buscam 

efetivamente facilitar o fluxo da operação, bem como seu resultado entre a carga instalada 

versus demanda versus planejamento. 

 

 

1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

A estratégia mestre atual da organização em estudo é revisar e implementar um 

melhor planejamento. Para tanto, os vários setores estão incumbidos em buscar alinhamento 

com o planejamento estratégico da empresa.  

Assim, este trabalho vem de encontro à nova fase da organização em epigrafe. 

Alinhando-se a estratégia estabelecida pela alta administração e aos movimentos de mudança 

atuais. Segundo Hamel (2010), “há três princípios em torno dos quais é preciso construir os 

modelos de gestão: liberdade, variedade e lógica de mercado”.  

Alinhado a este pensamento, o referido trabalho busca identificar melhoria na lógica 

de mercado e com liberdade redesenhar uma melhor forma de fazer gestão para a empresa; e, 

no caso do DPCC, este redesenho se refere à melhoria na forma de atuação do PCP – área 

responsável pelo bom andamento dos projetos empreendidos pelo setor.  

Para Hamel (2010), a maioria das empresas utiliza um modelo organizacional quase 

idêntico ao que foi aplicado na construção das pirâmides do Egito, fora de sintonia com a 

sociedade. Percebe-se que a velocidade para criar tornou-se mais importante do que 

desenvolver conhecimento. E, se quiserem sobreviver, os gestores precisarão acompanhar 

essa evolução.  
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Para Falconi (2009), os fatores tradicionais de produção – terra, mão-de-obra e até 

dinheiro, pela sua mobilidade – não mais garantem vantagem competitiva a uma nação em 

particular. Ao invés disto, o gerenciamento tornou-se o fator decisivo de produção. 

Neste sentido, é legitimo afirmar que este trabalho trará evolução na gestão do PCP. 

 

 

1.6 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

 Dentre as proposições que fornecem respostas ao problema de pesquisa e procura 

atender aos objetivos elencados, o autor apresenta as seguintes questões, para nortear o 

estudo: 

• Quais as características do PCP em estudo? 

• Quais práticas de PCP podem ser adotadas para que este desempenhe seu papel de 

gerenciamento com excelência? 

• Como estabelecer relacionamento entre o PCP e as boas práticas de gestão de projetos 

propostas pelo PMI? 

• Qual a maior situação gargalo no processo conduzido pelo PCP? 

 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

O presente capítulo inicia este trabalho, que será desenvolvido em outros quatro, 

apresentando aspectos introdutórios sobre o assunto abordado, descrevendo o objetivo e a 

justificativa do tema, além de uma breve descrição do tipo de empresa a ser estudada. Em 

seguida define-se a situação problema, os objetivos do trabalho, a relevância da metodologia 

e a formulação das questões pertinentes aos objetivos traçados para esta dissertação. 

No segundo capítulo apresentar-se-á a fundamentação teórica para a solução do 

problema em questão, através de referenciais bibliográficos que balizem o desenvolvimento 

do mesmo. Serão apresentadas referências ligadas a planejamento e controle da produção, a 

gerenciamento de projetos e a gestão do conhecimento. 

No terceiro capítulo será apresentada a metodologia do trabalho 
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No quarto capítulo será apresentado o PCP atual e a proposta de modelo futuro, a 

qual será testada na pesquisa via respostas do questionário apresentado no terceiro capítulo. 

No capítulo cinco será apresentada a empresa que está sendo estudada. 

No sexto capítulo serão apresentadas as análises dos questionários aplicados junto às 

pessoas definidas na metodologia. 

No sétimo, e último, capítulo são apresentadas as conclusões, referentes aos dados 

analisados, considerações finais, análise e resposta das questões propostas e recomendações 

de trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 Este capítulo destina-se à apresentação do referencial teórico que abrange o contexto 

da situação problema objeto de pesquisa neste trabalho, estando basicamente estruturada em 

três tópicos principais: 

 

• Planejamento e controle da produção; 

• Gerenciamento de projetos; 

• Gestão do conhecimento. 

 

 

2.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

 

 

2.1.1 Evolução Histórica do PCP 

 

 

Gaither & Frazier (2002) identificam, além da realidade de hoje, seis marcos 

históricos na maneira de se gerenciar os sistemas de produção:  

  

a) Revolução industrial: ocorrida em 1700, na Inglaterra, após a era dos sistemas 

denominados pelos autores como caseiros, os quais se distinguiam pela produção no 

interior das casas, feitas por artesãos que executavam trabalhos manuais nos 

produtos. Essa revolução correspondeu a um avanço no sentido que substituiu a força 

humana pela força mecanizada e com isso houve o estabelecimento do sistema fabril;   

b) Período pós-guerra civil (americana): marcado por grandes desenvolvimentos que 

prepararam o panorama da expansão da produção do século XX. O fornecimento de 

uma imensa força de trabalho, o estabelecimento de companhias com ações em 

comum, a necessidade abundante de produtos, além do desenvolvimento dos sistemas 

de transporte foram determinantes fundamentais das mudanças desta época;  

c) Administração científica: chamado pelos autores de conjunto de métodos e filosofias 

foi formulado por vários personagens, onde o mais conhecido, ou reconhecido como 
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pai, foi Frederick Winslow Taylor1. Este difundiu a noção de eficiência e Henry 

Ford2, na Ford Motor Company, incorporou seus principais elementos, a saber, 

produto padronizado, produção em massa, baixos custos de manufatura, 

especialização da mão-de-obra e peças intercambiáveis, por meio da produção do 

notório Modelo T;  

d) Relações humanas: movimento surgido entre as duas grandes guerras, essa filosofia 

reconhecia que fatores humanos afetavam a produção. Os primeiros estudos, 

iniciados em Hawthorne, Illinois nos Estados Unidos, mais precisamente na 

instalação da Western electric Company, abriram caminho para diversas outras 

pesquisas sobre o comportamento humano no ambiente de trabalho;  

e) Pesquisa operacional: surgida na Segunda Guerra Mundial, diante da necessidade de 

enfrentar decisões administrativas muito complexas nos campos de batalha. Sua 

característica principal era o emprego de equipes multidisciplinares e técnicas 

matemáticas que após o fim da guerra foram introduzidas e empregadas em 

universidades e empresas para tomadas de decisão complexas na tentativa de se 

identificar soluções otimizadas; e  

f) Revolução dos serviços: com uma aceleração recente, o desenvolvimento e 

disseminação dos serviços na economia iniciaram-se após 1945. Esse crescimento 

teve e tem uma significativa influência na gestão dos sistemas produtivos em diversos 

aspectos, ora representando algumas dificuldades, ora trazendo consigo novas 

oportunidades. 

Já Sipper e Bulfin apud Laje Junior (2006) discutem dois aspectos separadamente: a 

história e as teorias de gestão criadas nessa evolução. Esses autores consideram o 

desenvolvimento de quatro tipos principais de sistemas de produção: 

a) Sistemas antigos: são os primeiros sistemas, criados pelos sumérios por volta de 5000 

A.C. e pelos egípcios em seus conceitos básicos de planejamento, organização e 

controle para construir as pirâmides, por volta de 4000 A.C. Os hebreus, os chineses 

e os gregos também desenvolveram outros princípios e práticas desta época; 

                                                           
1 Engenheiro Mecânico, nascido no Estado da Pensilvânia, EUA. Precursor da Administração Científica devido a 

seus estudos que propunham a utilização de métodos científicos cartesianos na administração de empresas. Seu 

foco era a eficiência e eficácia operacional na administração industrial. 
2 Empreendedor fundador da Ford Motor Company e o primeiro empresário a aplicar a montagem em série de 

forma a produzir em massa automóveis em menos tempo e a um menor custo. A ele é atribuído o "fordismo", 

isto é, a produção em grande quantidade de automóveis a baixo custo por meio da utilização do artifício 

conhecido como "linha de montagem", o qual tinha condições de fabricar um carro a cada 98 minutos. 
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b) Sistema feudal: durante a idade média, eram caracterizados por serem domésticos, ou 

seja, as pessoas de cada família eram os trabalhadores e os proprietários dos negócios 

estabelecidos dentro de suas próprias casas; 

c) Sistema europeu: marcado pelo desenvolvimento dos sistemas de contabilidade de 

custos, pela construção de equipamentos de guerra como embarcações e armas, num 

primeiro momento, e pela revolução industrial, no segundo. Nessa época, a 

urbanização e a especialização do trabalho criaram um grande mercado de consumo; 

d) Sistema americano: teve seu início marcado pela criação do torno mecânico moderno, 

por volta de 1800, o que possibilitou a reprodução de máquinas e, consequentemente, 

mudou a evolução da indústria. Este sistema, não restrito somente ao 

desenvolvimento do torno, mas também pelo uso de partes intercambiáveis, da 

grande especialização do trabalho, entre outros, foi o antecessor da produção em 

massa, ressaltam os autores.   

Paralelamente a evolução destes sistemas, houve o progresso das teorias gerenciais, 

as quais derivaram, afirmam os autores, da necessidade de satisfazer o crescimento da 

demanda.  

Womack et al. apud Lage Junior (2006) seguem direção semelhante, porém a tônica 

da análise é a indústria automobilística, passando pela produção artesanal, análoga ao 

sistema caseiro e ao sistema feudal e início do sistema europeu, das classificações anteriores. 

As fases posteriores a essa são a produção em massa, de Ford, e culmina no desenvolvimento 

da produção enxuta, no Japão.  

Com a perspectiva da Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS), Pires apud Lage 

Junior (2006) faz uma leitura desta evolução histórica ressaltando o papel dos 

“alavancadores tecnológicos”, como por exemplo, a máquina a vapor criada por James Watt3 

em 1769 e a tecnologia de informação nos dias de hoje. Os produtos feitos pelos artesãos, a 

revolução industrial, a produção em massa e o modelo japonês são abordados e discutidos 

segundo a ótica da GCS.  

 Já no início Século XX, percebe-se o aparecimento de duas linhas de pensamento, uma 

desenvolvida nos Estados Unidos em 1911 por Frederick Winslow Taylor denominada 

Administração Científica, como ressaltado anteriormente, e outra apresentada na Europa 

poucos anos depois por Henri Fayol4 chamada de Teoria Clássica da Administração. 

                                                           
3 Matemático e engenheiro, foi construtor de instrumentos científicos, destacou-se pelos melhoramentos que 

introduziu no motor a vapor, que se constituíram num passo fundamental para a Revolução Industrial. 
4 Engenheiro de Minas, nascido na França. Um dos teóricos clássicos da Ciência da Administração, sendo o 

fundador da Teoria Clássica da Administração. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_cl%C3%A1ssica_da_administra%C3%A7%C3%A3o
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 Em linha gerais, a Administração Científica estava baseada em tarefas, no método de 

trabalho, em uma abordagem de baixo para cima (Bottom-Up) e das partes para o todo e na 

Organização Racional do Trabalho (ORT). Já a Teoria Clássica tinha ênfase na estrutura, 

focalizando em uma questão mais anatômica (estrutura) e fisiológica (funcionamento), 

mostrando-se orientada de cima para baixo (Top-Down) e do todo (organização) para as partes 

componentes (departamentos). Neste contexto, ambas as teorias possuíam erros e acertos, os 

quais foram tratados e trabalhados com os passar dos anos e aparecimento de muitos 

estudiosos.  

Para Sprakel (1999), Taylor teve inúmeros seguidores, dentre os quais destacam-se 

Gantt, Gilbreth, Emerson, Barth entre outros. Taylor influenciou também Henry Ford, talvez o 

mais conhecido precursor da Moderna Administração, e provavelmente, um dos mais 

influentes para o Planejamento e Controle da Produção. Ford idealizou a linha de montagem, 

o que permitiu a produção em série, e com isso o moderno método que permite fabricar 

grandes quantidades de um determinado produto padronizado. Na produção em série ou em 

massa, o produto é padronizado em seu material, mão-de-obra, máquinas etc. e ao menor 

custo possível. 

As citações acima não esgotam todas as possibilidades de visões do desenvolvimento 

dos sistemas de produção, porém, no geral, buscam evidenciar historicamente algumas 

análises sobre a evolução dos mesmos, os quais partem de referenciais comuns, tais como as 

tecnologias, as teorias gerenciais e alguns fatos históricos. 

 

 

2.1.2 Funções de um PCP 

 

 

As empresas geralmente são estudadas como um sistema que transforma, via um 

processamento, entradas (insumos) em saídas (produtos) úteis aos clientes. Este sistema é 

chamado de sistema produtivo. Para que um sistema produtivo transforme insumos em 

produtos (bens e/ou serviços), ele precisa ser pensado em termos de prazos, em que planos 

são feitos e ações são disparadas com base nestes planos para que, transcorridos estes prazos, 

os eventos planejados pelas empresas venham a se tomar realidade. De forma geral, pode-se 

dividir o horizonte de planejamento de um sistema produtivo em três níveis: o longo, o 

médio e o curto prazo (TUBINO, 2007).  
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A figura 01 apresenta estes prazos, os quais estão relacionados com as atividades 

estratégicas, táticas e operacionais das empresas. 

 

      Figura 01: Prazos, atividades e objetivos para a tomada de decisão nas empresas. 

        Fonte: Tubino, 2007. 

 

O propósito do planejamento e controle, em geral, é garantir que a produção aconteça 

de forma eficaz e produza produtos e serviço de forma adequada. Isto requer que os mesmos 

estejam disponíveis na quantidade, no momento e no nível de qualidade adequados (SLACK 

ET AL., 1999). Estes consideram ainda que é preciso existir equilíbrio entre a capacidade de 

fornecimento e a demanda. Para Slack et al. (1999) afirma que: 

 

[…] temos duas demandas. Por um lado, temos os recursos da operação que têm a 

capacidade de fornecer ao consumidor, mas ao quais ainda não foram dadas 

instruções de como fazer isto. Por outro lado, temos um conjunto de demandas, tanto 

gerais como específicas, dos consumidores, tanto atuais como potenciais para os 

produtos ou serviços de operação. As atividades de planejamento e controle 

proporcionam os sistemas, procedimento e decisões que conciliam as duas 

entidades. Conectam recursos capazes de fornecer bens e serviços para a demanda 

que foi projetada para satisfazer. 

 

De acordo com Slack et al. (1999) a estratégia de produção determina quais são os 

objetivos de desempenho mais significativos para a empresa. Estes objetivos de desempenho 

são: custo, qualidade, flexibilidade, confiabilidade de entrega (pontualidade), rapidez, dentre 

outros. A importância relativa de cada um destes objetivos é influenciada pela preferência 

dos clientes, pela ação dos concorrentes e pelo estágio do produto em seu ciclo de vida. 
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Em termos de abrangência, o PCP pode se dedicar a aspectos relativos a decisões de 

longo, médio ou curto prazo. Para Tubino (1997), as funções de longo prazo podem ser 

entendidas como aquelas que possuem um relacionamento mais estreito com o planejamento 

estratégico da corporação, envolvendo desta forma aspectos mais abrangentes relacionados à 

produção, tais como a definição da estratégia de produção a adotar e estabelecimento do 

plano de produção em função do plano de vendas desejado, o que envolverá a definição 

prévia dos recursos produtivos necessários (mão-de-obra, materiais e máquinas) para que 

este plano seja atendido. Nesta etapa também deverá ser realizada a previsão de vendas, que 

será a base fundamental para a definição do plano de produção. 

As funções de médio prazo compreendem aquelas atividades que se relacionam com 

a definição do plano-mestre de produção, que é definido a partir do plano de produção 

estabelecido. O MPS (Master Production Schedule ou Planejamento Mestre da Produção) 

coordena a demanda do mercado com os recursos internos da empresa de forma a programar 

taxas adequadas de produção de produtos finais, sendo um nível intermediário de 

planejamento responsável pelo processo de desdobramento dos planos estratégicos, de 

vendas e de operações em planos operacionais (CORRÊA et al., 2007). 

As funções de curto prazo relacionam-se com o planejamento operacional do PCP, 

aproximando-se assim das atividades ligadas às operações realizadas em nível de “chão” de 

fábrica, necessitando então de maior nível de detalhamento. Abrange a gestão dos estoques, 

sequenciamento da produção, programação das ordens de fabricação, acompanhamento e 

controle da produção (TUBINO, 1997). 

Incluem-se nesse nível alguns sistemas de produção como MRP, ERP, kanban, JIT, 

OPT, entre outros. 

Para Sprakel (1999), a produção – vista como um sistema – é um conjunto de 

recursos humanos, físicos, tecnológicos e informacionais, capazes de transformar entradas 

em saídas, tangíveis ou não tangíveis. Pode-se produzir tanto bens, como serviços. Este 

sistema maior, a produção, pode ser subdividido em subsistemas segundo a ótica e o 

interesse estabelecidos. Para que uma empresa possa funcionar adequadamente, ela precisa 

planejar e controlar adequadamente sua produção.  Para isso existe o Planejamento e 

Controle da Produção (PCP), que visa aumentar a eficiência e eficácia da empresa através da 

administração da produção. 

De acordo com Costa (2002) o processo de planejamento através de suas ações prevê 

quais os objetivos serão atingidos e promove ações efetivas no intuito de melhor utilizar 

recursos neste processo. Segundo Chiavenato apud Sprakel (1999), o planejamento é a 
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função administrativa que determina antecipadamente quais os objetivos a serem atingidos e 

o que deve ser feito para atingi-los através da otimização e recursos de entrada.  Nele 

procura-se responder perguntas como: como fazer, quando fazer, o que se deve executar para 

que as metas para que sejam atingidos os objetivos propostos. Já o controle é a função 

administrativa que consiste em medir e corrigir o desempenho para assegurar que os planos 

sejam realizados da melhor maneira possível.  O objetivo dessa tarefa é verificar se o 

prescrito está sendo feito em conformidade com o planejado. O planejamento é a primeira 

etapa do processo administrativo, enquanto o controle constitui a última etapa, para o autor 

supramencionado.  O PCP tem uma dupla finalidade: atuar sobre os meios de produção para 

aumentar a eficiência e cuidar para que os objetivos de produção sejam plenamente 

alcançados. 

Para Tubino (1997), as atividades desenvolvidas pelo PCP são as seguintes: 

 Planejamento Estratégico da Produção: consiste em estabelecer um plano de 

produção para determinado período, segundo as estimativas de vendas e 

disponibilidade de recursos financeiros e produtivos; 

 Planejamento Mestre da Produção: consiste em estabelecer um Plano-Mestre de 

Produção (PMP) de produtos finais, detalhado a médio prazo, período a período, a 

partir do plano de produção, com base nas previsões de vendas de médio prazo. 

 Programação da Produção: é feita com base no Plano-Mestre de Produção e nos 

registros de controle de estoques.  Esta programação estabelece a curto prazo quanto 

e quando comprar, fabricar ou montar cada item necessário à composição dos 

produtos finais; 

 Acompanhamento e Controle da Produção: este procedimento é feito por meio da 

coleta e análise dos dados, buscando garantir que o programa de produção emitido 

seja executado a contento. 

De acordo com Tubino (2007), o planejamento estratégico busca maximizar os 

resultados das operações e minimizar os riscos nas tomadas de decisões das empresas. Os 

impactos de suas decisões são de longo prazo e afetam a natureza e as características das 

empresas no sentido de garantir o atendimento de sua missão. Para efetuar um planejamento 

estratégico,  a  empresa  deve  entender  os  limites  de  suas  forças  e  habilidades  no 
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relacionamento com o meio ambiente, de maneira a criar vantagens competitivas em relação 

à concorrência, aproveitando-se de todas as situações que lhe trouxerem ganhos. A Figura 

03, a seguir, apresenta a visão geral do planejamento estratégico. 

                   Figura 02: Visão geral do planejamento estratégico 

                      Fonte: Tubino, 2007 

 

 

 

Em seguida, segundo Tubino (2007), o planejamento-mestre da produção está 

encarregado de desmembrar os planos produtivos estratégicos de longo prazo em planos 

específicos de produtos acabados (bens ou serviços) para o médio prazo, no sentido de 

direcionar as etapas de programação e execução das atividades operacionais da empresa 

(montagem, fabricação e compras). A partir do planejamento-mestre da produção, a empresa 

passa a  assumir compromissos de montagem dos produtos acabados, fabricação das partes 

manufaturadas internamente, e da compra dos itens e matérias-primas produzidos pelos 

fornecedores externos. A Figura 03 demonstra o processo do planejamento-mestre da 

produção. 
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                   Figura 03: Visão do planejamento-mestre da produção 

                   Fonte: Tubino, 2007 

Para Tubino (2007): 

 

 

Como resultado do planejamento-mestre da produção se tem um plano, chamado de 

plano-mestre de produção (PMP), que formalizara as decisões tomadas quanto à 

necessidade de produtos acabados para cada período analisado. O planejamento-

mestre da produção faz a conexão entre o planejamento estratégico (plano de 

produção) e as atividades operacionais da produção. Ele e obtido por um processo de 

tentativa e erro, em que a partir de um PMP inicial busca-se verificar a 

disponibilidade de recursos para sua execução. Caso o PMP seja viável, autoriza-se 

o plano, porem, se forem encontrados problemas, deve-se refazer o PMP, podendo-

se inclusive chegar ao ponto de ter que retomar ao nível do plano de produção e 

reconsiderar as questões estratégicas. 

 

Com base no plano-mestre de produção e nos registros de controle de estoques, a 

programação da produção esta encarregada de definir quanto e quando comprar, fabricar ou 

montar de cada item necessário a composição dos produtos acabados propostos pelo plano. 

Neste sentido, como resultado da programação da produção, são emitidas ordens de compra 

para itens comprados, ordens de fabricação para itens fabricados internamente e ordens de 

montagem para submontagens intermediárias e montagem final dos produtos definidos no 

plano-mestre de produção (TUBINO, 2007). A figura a seguir destaca a programação da 

produção e os horizontes de planejamento. 
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               Figura 04: Programação da produção e horizontes de planejamento 

               Fonte: Tubino, 2007 

 

Sprakel (1999) ressalta que outras análises podem ser feitas em termos de PCP como 

um sistema de informações, e não como um conjunto de funções separadas. 

De acordo com Prates apud Pereira e Erdmann (1999), a otimização do uso da 

informação dentro das organizações proporcionou a criação dos sistemas de informação. 

Estes são uma combinação estruturada de informação (conjunto de dados cuja forma e 

conteúdo são apropriados a uma utilização particular), recursos humanos (pessoas que 

coletam, armazenam, recuperam, processam, disseminam e utilizam informações), 

tecnologias de informação (o hardware e o software usados no suporte aos sistemas de 

informação) e práticas de trabalho (métodos utilizados pelas pessoas no desempenho de suas 

atividades), organizados de tal modo a permitir o melhor atendimento dos objetivos da 

organização. 

 Para Barros Filho e Tubino (1998), em um sistema produtivo ao serem definidas suas 

metas e estratégias, se faz necessário formular planos para atingi-las, administrar os recursos 

humanos e físicos com base nestes planos, direcionar a ação dos recursos humanos sobre os 

físicos e acompanhar esta ação permitindo a correção de prováveis desvios. No conjunto de 

funções dos sistemas de produção aqui descritos, estas atividades são desenvolvidas pelo 
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Planejamento e Controle da Produção (PCP). Normalmente, as atividades de PCP são 

desenvolvidas por um departamento de apoio a Produção, dentro da gerência industrial, que 

leva seu nome. Como departamento de apoio, o PCP é responsável pela coordenação e 

aplicação dos recursos produtivos de forma a atender da melhor maneira possível os planos 

estabelecidos a níveis estratégico, tático e operacional. 

 A Figura 05 demonstra como as atividades do PCP são exercidas nos três níveis 

hierárquicos de planejamento e controle das atividades produtivas de um sistema de produção, 

considera-se nesta figura uma visão geral do PCP em estudo.  

 

        Figura 05: Visão geral das atividades do PCP 

        Fonte: Tubino, 1997 

 

As informações dentro destes três níveis devem estar consolidadas, ou seja o Plano- 

Mestre de Produção gerado pelo Planejamento-Mestre da Produção só será viável se estiver 

compatível com as decisões tomadas a longo prazo, previstas no Planejamento Estratégico da 

Produção, como a aquisição de equipamentos, negociação com fornecedores, etc. Da mesma 

forma, a programação de fabricação de determinado componente será efetivada de forma 

eficiente se a capacidade produtiva do setor responsável pela mesma tiver sido equacionada 

no Planejamento-Mestre da Produção, com a definição do número de turnos, recursos 

humanos e materiais alocados, etc. 
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Segundo Russomano (1995), tal como um organismo, o PCP exerce certo número de 

funções a fim de cumprir sua missão e nem sempre, entretanto, todas essas funções estão 

sujeitas a chefia de um só departamento. Dentre elas, podem-se listar as seguintes funções:  

 Definição das quantidades a produzir;  

 Gestão de estoques: função em que o PCP mantém a produção abastecida de 

matérias-primas, peças, componentes, acessórios e materiais auxiliares, entre outros;  

 Emissão de ordens de produção: utilizada na tomada de providências para se ter, a 

tempo, todos os itens necessários no programa;  

 Programação das ordens de fabricação: função de preestabelecer a ocasião em que 

serão executadas as operações de fabricação pelas quais passarão as peças 

componentes;  

 Movimentação das ordens de fabricação: onde se tem as informações do que foi 

fabricado;  

 Acompanhamento da produção: permite a introdução de correções que garantirão a 

execução do programa previsto.  

 

 

2.1.3 Os Sistemas de Planejamento e Controle da Produção 

 

 

2.1.3.1 Sistema MRP 

 

 

Um dos sistemas de informação aplicado ao PCP é o Material Requirements Planning 

(MRP) traduzido para a língua portuguesa como Planejamento das Necessidades de Material, 

sendo uma das ferramentas mais utilizadas pelas indústrias. Sabe-se que as ferramentas 

baseadas em sistemas computadorizados exigem que a empresa possua um sistema de 

informação bem estruturado de modo que a conversão do sistema “tradicional” para o 

informatizado seja mais rápida e gere resultados satisfatórios a curto e médio prazo. 

Na década de 1980, houve uma reformulação na estrutura funcional do PCP, em 

decorrência da introdução das técnicas de MRP e do JIT no Ocidente. Em princípio, constata-

se que o MRP trata do aspecto técnico do sistema. 

Segundo Gianesi (1993) os objetivos principais do sistema de cálculo das necessidades 

é permitir o cumprimento dos prazos de entrega dos pedidos dos clientes com mínima 
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formação de estoques, planejando as compras e a produção apenas nos momentos e nas 

quantidades necessárias, nem mais, nem menos, nem antes, nem depois. Este sistema é mais 

adequado àquelas empresas cujos objetivos estratégicos prioritários são privilegiados pelas 

técnicas de cumprimento de prazos e a de redução de estoques. Apesar da aparente 

conveniência de se priorizar esses critérios é necessário também que se considerem os custos  

desta priorização, já que, em várias situações, a priorização de certos critérios só pode ocorrer 

à custa do desempenho de outros. 

Segundo Slack (1999) o MRP original data dos anos 60, sendo agora chamado MRP I. 

Este permite que as empresas calculem quantos materiais de determinado tipo são necessários 

e em que momento. Para fazer isto, ele utiliza os pedidos em carteira, assim como uma 

previsão para os pedidos que a empresa acha que irá receber. O MRP verifica então, todos os 

ingredientes ou componentes que são necessários para completar esses pedidos, garantindo 

que sejam providenciados a tempo.  

Desta forma, o MRP é um sistema que ajuda as empresas a fazer cálculos de volume e 

tempo em elevada escala e grau de complexidade. Até os anos 60, as empresas tinham que 

realizar estes cálculos de forma manual, de modo a garantir disponibilidade dos insumos nos 

momentos certos. 

Durante os anos 80 e 90, o sistema e o conceito do planejamento das necessidades de 

materiais expandiram e foram integrados a outras partes da empresa. Esta versão ampliada do 

MRP é conhecida como Planejamento dos Recursos de Manufatura (Manufacturing 

Resources Planning), ou MRP-II. Este permite que as empresas avaliem as implicações da 

futura demanda da empresa nas áreas financeiras e de engenharia, assim como analisem as 

implicações quanto à necessidade de materiais. 

Assim, o princípio de cálculo de recursos instituído pelo MRP foi estendido para 

outros recursos, como o tempo de máquina, seção ou departamento. Cada unidade ou lote, 

conhecidos os requisitos individuais, permite o cálculo da capacidade global requisitada. A 

ampliação deste conceito vem a ser o MRP-II (planejamento de recursos de produção), 

atualmente, bastante difundido e servindo de base à maioria dos atuais sistemas de 

Planejamento e Controle de Produção informatizados. 

Com uma finalidade mais específica e complementar, em termos de sistemas mais 

abrangentes (como o MRP), tem-se os softwares sequenciadores da produção (simuladores), 

que estabelecem um ordenamento otimizado para ordens que estão aguardando 

processamento, de acordo com regras estabelecidas (PEREIRA, 1998). 
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O planejamento dos requisitos ou das necessidades de materiais consiste em criar 

condições para que os materiais necessários para fabrico e/ou montagem de produtos 

intermédios, módulos, opções ou produtos finais, existam em quantidade, qualidade e no 

momento apropriado por forma a garantir os compromissos de entregas. Vem sendo mostrado 

que um bom MRP pode reduzir os níveis dos estoques, pois libera capital de giro e espaço 

físico, permitindo a implementação de novas linhas de produção com estes recursos, o que 

pode acarretar: redução dos níveis de estoques; aumento a capacidade de produção; aumento 

dos lucros e consequentemente, maior capacidade de investimento. 

Um sistema MRP presta um papel central no planejamento e controle de materiais. 

Para ele a técnica MRP, com base no plano diretor de produção, permite determinar o que é 

necessário produzir ou adquirir, quando se deve iniciar a produção ou emitir a aquisição, e as 

quantidades do que é necessário adquirir ou produzir. O autor defende que o MRP fornece 

informação para o desenvolvimento de planos de capacidade e faz a ligação ao sistema fabril 

que leva de fato a cabo a produção. Os sistemas MRP têm um objetivo de determinar os 

requisitos brutos e líquidos, ou seja, a procura em períodos discretos para cada componente. 

Esta procura será traduzida em ordens de compra ou em ordens de produção caso se trate de 

um componente produzido no próprio sistema produtivo ou tenha que ser comprado de um 

fornecedor. Este declara também que o MRP combina os dois princípios seguintes: (1) 

Cálculo da procura dos componentes e (2) faseamento no tempo – segmentação numa escala 

de tempo, os dados do estado do inventário. 

 

 

2.1.3.2 Sistema JIT e Kanban 

 

 

A filosofia Just-in-Time (JIT) surgiu no Japão na década de 60, e a empresa Toyota 

Motors Company foi a primeira a obter sucesso com este sistema de trabalho. O objetivo 

primário da filosofia JIT é eliminar desperdício no sistema de produção. O sistema de trabalho 

Just-in-Time tem como propósito a redução dos estoques em toda cadeia de suprimentos, 

produção e, consequentemente, a distribuição física. A redução de estoque é um dos marcos 

deste sistema de produção (TUBINO, 1997).  

O desafio de um sistema de produção industrial é encontrar o ponto de equilíbrio entre 

trabalhar sem estoque, sem permitir interrupções na linha de produção por falta de peças 
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(matérias-primas), e abastecer a parcela do mercado que a empresa possui, com os produtos 

solicitados acompanhando a flutuação da demanda.  

 De acordo com Russomano (1995), o JIT propõe a fazer um produto em fluxo 

balanceado e segundo as necessidades do consumidor com o mínimo de recursos. Pode ser 

considerado como uma verdadeira "filosofia" que inclui aspectos da engenharia, PCP, 

produção, qualidade, manutenção e recursos humanos entre outros.  

Seu objetivo e aumentar o retorno sobre o investimento através da redução do custo e 

do imobilizado e do aumento da receita e da participação dos empregados. O sistema JIT 

pelas suas características funciona melhor se adotada a disposição física "celular" das 

máquinas, ao invés de tradicional arrumação "funcional", que resulta em repetidas 

preparações, muito material em processamento e movimentação complexa embora especialize 

os trabalhadores e encarregados em poucas técnicas de fabricação (RUSSOMANO, 1995).  

 Para Slack (1999), o JIT significa produzir bens e serviços exatamente no momento 

em que são necessários – não antes para que não se transformem em estoque, e não depois 

para que seus clientes não tenham que esperar. Além deste elemento temporal, podem-se 

adicionar as necessidades de qualidade e eficiência. Assim, o JIT visa atender à demanda 

instantaneamente, com qualidade perfeita e sem desperdícios. 

Durante as últimas décadas, as exigências dos clientes têm aumentado 

consideravelmente, visando maior variabilidade da demanda (em volume e natureza), 

exigindo prazos cada vez menores e impondo maior concorrência na entrega de produtos de 

qualidade perfeita e preço muito baixo. 

Para responder a estas novas características, precisa-se de um sistema logístico que 

ofereça muito pouca inércia e capacidade de troca em grande variedade, sem gerar estoques 

elevados. Isto provoca então para as indústrias o que fazer necessidade de vender sob medida 

ou preço do produto em série. 

 

 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

Segundo Vargas (2002), o gerenciamento de projetos é constituído por uma série de 

ferramentas que permitirão que uma empresa desenvolva um conjunto de habilidades, 

incluindo conhecimento e capacidades individuais, destinados ao controle de eventos não 
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repetitivos, únicos e complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade pré-

determinados. Neste sentido é fundamental entender com clareza o que seria um projeto. 

 De acordo com Slack (1999): 

 

A imagem mais amplamente difundida de um projetista é a de alguém que está 

preocupado com a aparência de um produto – um projetista (ou designer) de moda 

ou de automóvel, por exemplo. A atividade de projeto, entretanto, vai além deste 

aspecto estrito. Na realidade, todos os gerentes de produção são projetistas. Muitas 

de suas decisões do dia-a-dia formam o projeto dos processos que gerenciam e isto 

influencia os produtos e serviços que produzem. 

 

Mas com o passar dos anos esta definição de projeto foi evoluindo e atualmente esta 

não se limita apenas a questões de aparência e / ou design.  

A NBR ISO 10006 (Gestão da Qualidade – Diretrizes para a qualidade no 

gerenciamento de Projetos) apresenta um projeto como sendo constituído por um processo 

único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início 

e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, 

incluindo limitações de tempo, custo e recursos. 

Desde 1969 o PMI vem divulgando e definindo as melhores práticas de gerência de 

projetos. O principal mecanismo utilizado é a publicação, sempre de forma atualizada e 

revisada, do PMBOK – A Guide to the Project Management Body of Knowledge, hoje na 

versão 2010, sendo o livro que reúne o universo de conhecimento em gerenciamento de 

projetos. 

O PMI (2003) define projeto como sendo todo empreendimento temporário com o 

objetivo de criar um produto ou serviço único e que possui elaboração progressiva. 

O PMBOK mostra que os projetos são desenvolvidos em todos os níveis da 

organização. Eles podem envolver uma única pessoa ou milhares delas. Podem durar poucas 

semanas ou anos. Estes podem envolver uma unidade isolada da organização ou atravessar 

fronteiras organizacionais. Eles são críticos para a realização da estratégia de negócios da 

organização por que projetos são os meios pelos quais as estratégias são implementadas. O 

projeto deve ser temporário, pois estes devem ter início, meio e fim bem definidos. Um 

projeto terá seu final alcançado quando tiver seus objetivos alcançados ou até quando fica 

evidente que estes não poderão ser atingidos. Neste caso o projeto deve ser encerrado. 

A gestão de projetos surge como disciplina no início da década de 1960. Segundo 

Barcauí apud Gomes (2004), “um dos grandes catalisadores deste acontecimento foi o 

Departamento de Defesa Americano”, que, no recrudescimento da guerra fria, desenvolvia 

projetos com elevado grau de complexidade e dispêndio de recursos que não podiam ser 
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executados com as técnicas de gestão existentes. Depois do setor militar, outros segmentos 

como o da construção, o automotivo, o cinematográfico e o aeroespacial também foram 

grandes patrocinadores e dinamizadores da disciplina.  

Pela definição do PMI (2003), gestão de projetos “é a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de satisfazer seus 

requisitos”. Para Frame (1995), o principal objetivo da gestão de projetos é “assegurar que o 

trabalho seja realizado no prazo, dentro do orçamento, e de acordo com as especificações”. 

Essas três dimensões fundamentais – tempo, recursos e escopo – são denominadas, no 

universo da gestão de projetos, restrição tríplice (triple constraint) de um projeto.  

Vargas (2002) define gestão de projeto como “um conjunto de ferramentas gerenciais 

que permitem que a empresa desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento 

e capacidades individuais, destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e 

complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade predeterminada”.  

 

 

 

2.2.1 Processos dos Projetos 

 

 

 Considerando a metodologia de gerenciamento de projetos, o PMI (2003) afirma que 

os projetos são compostos de processos. Um processo seria considerado assim como uma 

série de ações que geram um resultado. Os processos dos projetos são realizados por pessoas, 

e normalmente se enquadram em uma das duas categorias:  

• Processos da gerência de projetos: se relacionam com a descrição e a organização do 

trabalho do projeto. Os processos de gerência de projetos são aplicáveis à maioria dos 

projetos, na maioria das vezes; 

• Processo orientado ao produto: se relacionam com a especificação e a criação do 

produto do projeto. Os processos orientados ao produto são definidos pelo ciclo de 

vida do projeto e variam de acordo com a área de aplicação. 

 Existe uma interação e uma sobreposição entre os processos da gerência de projetos e 

os processos orientados a produto, durante todo o projeto.  

 Os processos de gerência de projetos podem ser organizados em cinco grupos, cada 

um deles contendo um ou mais processos: 

• Processos de iniciação: reconhecer que um projeto ou fase deve começar e se 

comprometer para executá-lo (a). 
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• Processos de planejamento: planejar e manter um esquema de trabalho viável para se 

atingir aqueles objetivos de negócios que determinaram a existência do projeto. 

• Processos de execução: coordenar pessoas e outros recursos para realizar o plano do 

projeto. 

• Processos de controle: assegurar que os objetivos do projeto estão sendo atingidos, 

através da monitoração e da avaliação do seu desenvolvimento, tomando ações 

corretivas quando necessárias. 

• Processos de encerramento: Formalizar a aceitação do projeto ou fase e encerrá-lo (a) de 

uma forma organizada. 

 Os grupos de processos se ligam pelos resultados que produzem – o resultado ou saída 

de um grupo torna-se entrada para outro. Entre grupos de processos centrais, as ligações são 

iterativas – o planejamento alimenta a execução, no início, com um plano do projeto 

documentado, fornecendo, a seguir, atualizações ao plano, na medida em que o projeto 

progride. Estas conexões são mostradas na Figura 06. Além disso, os grupos de processos da 

gerência de projetos não são separados ou descontínuos, nem acontece uma única vez durante 

todo o projeto; eles são formados por atividades que se sobrepõem, ocorrendo em 

intensidades variáveis ao longo de cada fase do projeto. A Figura 07 ilustra como os grupos 

de processos se sobrepõem e variam dentro de uma fase.  

 

 

                       Figura 06: Processos de Gerência de Projetos 

                       Fonte: PMI (2003) 
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 Finalmente, as interações dos grupos também atravessam as fases, de tal forma que o 

encerramento de uma fase fornece uma entrada para o início da próxima. Esta interação está 

ilustrada na Figura 08. 

 

 

        Figura 07: Sobreposição dos Grupos de Processos em cada Fase  

        Fonte: PMI (2003) 

 

 A repetição dos processos de iniciação, no início de cada fase, auxilia a manter o 

projeto focado nas necessidades de negócio que justificaram a sua criação. Isto também ajuda 

a garantir que o projeto seja interrompido, caso tais objetivos de negócio não mais existam, ou 

se o projeto tornou-se incapaz de satisfazê-los.  

 

 

Figura 08: Integração das Fases  

Fonte: PMI (2003) 

 

 Embora a Figura 08 tenha sido desenhada considerando fases e processos distintos, 

num projeto real haverá muitas sobreposições. O processo de planejamento, por exemplo, 
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deve não somente fornecer detalhes do trabalho a ser feito, para assegurar a correta execução 

da fase atual, como também fornecer alguma descrição preliminar do trabalho a ser 

desenvolvido nas fases subsequentes.  

 

 

2.2.2 Áreas de Conhecimento 

 

 

O PMI (2003) propõe nove áreas de conhecimento para o gerenciamento de projetos; 

integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, risco e 

aquisições. Além dessas áreas, ressalta a questão da ética, por ser fundamental ao bom 

desenvolvimento e desempenho do projeto. 

As Áreas de Conhecimento para o Gerenciamento de Projetos são compostas por uma 

série de conhecimentos, técnicas e práticas em termos dos processos que as compõem. 

Cada área se refere a uma disciplina a ser considerada dentro da gerência de projetos. 

Ao total são quarenta e quatro processos, distribuídos entre nove áreas de conhecimento. A 

execução ou não do(s) processo(s), bem como a correta execução, irá afetar positiva ou 

negativamente o projeto. 

 

 

 

2.2.2.1 O Gerenciamento da Integração 

 

 

Segundo PMI (2003), o gerenciamento de integração do projeto inclui os processos e 

as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os diversos 

processos e atividades de gerenciamento do mesmo dentro desses grupos. No contexto do 

gerenciamento de projetos, a integração inclui características de unificação, consolidação, 

articulação e ações integradoras que são essenciais para o término do projeto, atendendo com 

sucesso às necessidades do cliente e das partes interessadas gerindo as expectativas. Os 

processos de gerenciamento de integração do projeto incluem: 

 Desenvolver o termo de abertura do projeto – autoriza formalmente um projeto; 

 Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto – fornece uma descrição de 

alto nível do escopo; 
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 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto – documentação das ações 

necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares; 

 Orientar e gerenciar a execução do projeto – execução do trabalho definido para 

atingir os requisitos do projeto definidos na declaração do escopo; 

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto – monitoramento e controle dos processos 

necessários para iniciar, planejar, executar e encerrar um projeto atendendo aos 

objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento; 

 Controle integrado de mudanças – revisão de todas as solicitações de mudança, 

aprovação e controle de mudanças nas entregas e nos ativos de processos 

organizacionais. Este é um processo presente nas três fases do projeto; 

 Encerrar o projeto – finalização de todas as atividades entre todos os grupos de 

processos de gerenciamento terminando formalmente o projeto, tendo a 

responsabilidade de consolidar todos os dados e circunstâncias vividas no projeto e 

organizá-las de forma a facilitar futuros projetos. 
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         Figura 09: Visão geral do gerenciamento de integração do projeto 

         Fonte PMI, 2003. 

 

 

2.2.2.2 O Gerenciamento do Escopo 

 

 

Para o PMI (2003), o gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos 

essenciais para garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente ele, para 

terminar o projeto com sucesso. Trata principalmente da definição e controle do que está e do 
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que não está inserido no projeto. Os processos de gerenciamento do escopo do projeto 

compreendem: 

 Planejamento do escopo – criação de um plano de gerenciamento do escopo do projeto 

que documenta como ele será definido, verificado e controlado e como a estrutura 

analítica do projeto (EAP) será criada e definida; 

 Definição do escopo – desenvolvimento de uma declaração do escopo detalhada do 

projeto como a base para futuras decisões; 

 Criar EAP – subdivisão das principais entregas e do trabalho em componentes 

menores e mais facilmente gerenciáveis; 

 Verificação do escopo – formalização da aceitação das entregas do projeto terminadas; 

 Controle do escopo – controle das mudanças no escopo do projeto. 
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           Figura 10: Visão geral do gerenciamento do escopo do projeto 

           Fonte: PMI 2003. 
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2.2.2.3 O Gerenciamento do Tempo 

 

 

De acordo com PMI (2003), o gerenciamento de tempo do projeto inclui os processos 

necessários para a conclusão dentro do prazo, da seguinte forma: 

 Definição da atividade – identificação das atividades específicas do cronograma que 

precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto; 

 Sequenciamento de atividades – identificação e documentação das dependências entre 

as atividades do cronograma; 

 Estimativa de recursos da atividade – estimativa do tipo e das quantidades de recursos 

necessários para realizar cada atividade do cronograma; 

 Estimativa de duração da atividade – estimativa do número de períodos de trabalho 

que serão necessários para terminar as atividades individuais do cronograma; 

 Desenvolvimento do cronograma – análise dos recursos necessários, restrições, 

durações e sequencias de atividades para instituir o cronograma do projeto; 

 Controle do cronograma – domínio das mudanças no cronograma do projeto. 
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    Figura 11: Visão geral do gerenciamento de tempo do projeto 

    Fonte: PMI 2003. 
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2.2.2.4 O Gerenciamento do Custo 

 

 

Para o PMI (2003), o gerenciamento de custos do projeto inclui os processos 

envolvidos em planejamento, estimativa, orçamentação e controle, de modo que seja possível 

terminar o projeto dentro do orçamento aprovado. Esses processos compreendem: 

 Estimativa de custos – desenvolvimento de uma aproximação dos custos dos recursos 

necessários para terminar as atividades do projeto; 

 Orçamentação – agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes 

de trabalho para estabelecer uma linha de base desses custos; 

 Controle de custos – controle dos fatores que criam as variações de custo e mudanças 

no orçamento do projeto. 

 

 

 

          Figura 12: Visão geral do gerenciamento de custos do projeto 

          Fonte: PMI 2003. 
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2.2.2.5 O Gerenciamento da Qualidade 

 

 

O PMI (2003) define que o gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos 

e as atividades da organização executora que determinam as responsabilidades, os objetivos e 

as políticas de qualidade, de modo que o projeto atenda às necessidades que motivaram sua 

realização. Esta área atua por meio de políticas e procedimentos, com atividades de melhoria 

contínua dos processos conduzidas do início ao fim, conforme adequado, abrangendo: 

 Planejamento da qualidade – identificação dos padrões de qualidade relevantes para o 

projeto e determinação de como satisfazê-los; 

 Realizar a garantia da qualidade – aplicação das atividades de qualidade planejadas e 

sistemáticas para garantir que o projeto empregue todos os processos necessários para 

atender aos requisitos; 

 Realizar o controle da qualidade – monitoramento de resultados específicos do projeto 

a fim de determinar se eles estão de acordo com os padrões relevantes de qualidade e 

identificação de maneiras de eliminar as causas de um desempenho insatisfatório. 
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               Figura 13: Visão geral do gerenciamento da qualidade do projeto 

               Fonte: PMI 2003. 

 

 

2.2.2.6 O Gerenciamento dos Recursos Humanos 

 

 

Segundo PMI (2003), o gerenciamento de recursos humanos do projeto inclui os 

processos que organizam e gerenciam a equipe, que é composta de pessoas com funções e 

responsabilidades atribuídas para o término do projeto. Embora seja comum falar-se de 

funções e responsabilidades atribuídas, os membros da equipe devem estar envolvidos em 

grande parte do planejamento e da tomada de decisões. O envolvimento dos membros dessa 

equipe desde o início acrescenta especialização durante o processo de planejamento e 

fortalece o compromisso com o projeto. O tipo e o número de membros da equipe do projeto 

muitas vezes podem mudar conforme ele se desenvolve, podendo ser chamados de pessoal do 

projeto. Os processos de gerenciamento de recursos humanos do projeto incluem: 
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 Planejamento de recursos humanos – identificação e documentação de funções, 

responsabilidades e relações hierárquicas do projeto, além da criação do plano de 

gerenciamento de pessoal; 

 Contratar ou mobilizar a equipe do projeto – obtenção dos recursos humanos 

necessários para terminar o projeto; 

 Desenvolver a equipe do projeto – melhoria de competências e interação de membros 

da equipe para aprimorar o desempenho do projeto; 

 Gerenciar a equipe do projeto – acompanhamento do desempenho de membros da 

equipe, fornecimento de feedback, resolução de problemas e coordenação de 

mudanças para melhorar o desempenho do projeto. 
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                            Figura 14: Visão geral do gerenciamento de recursos humanos do projeto 

                            Fonte: PMI 2003. 
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2.2.2.7 O Gerenciamento das Comunicações 

 

 

De acordo com PMI (2003), o gerenciamento das comunicações do projeto abrange os 

processos necessários para garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, 

recuperação e destinação final das informações de forma oportuna e adequada. Esses 

processos fornecem as ligações críticas entre pessoas e informações que são necessárias para 

comunicações bem-sucedidas. Os gerentes de projetos podem gastar um tempo excessivo na 

comunicação com a equipe, partes interessadas, cliente e patrocinador. Todos os envolvidos 

devem entender como as comunicações afetam o projeto como um todo e incluem: 

 Planejamento das comunicações – determinação das necessidades de informações e 

comunicações das partes interessadas; 

 Distribuição das informações – colocação das informações necessárias à disposição 

das partes interessadas no momento adequado; 

 Relatório de desempenho – coleta e distribuição das informações sobre o desempenho. 

Isso compreende relatório de andamento, medição do progresso e previsão; 

 Gerenciar as partes interessadas – gerenciamento das comunicações para satisfazer os 

requisitos das partes interessadas no projeto e resolver problemas com elas. 
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                                     Figura 15: Visão geral do gerenciamento das comunicações do projeto 

                                     Fonte: PMI 2003. 

 

 

2.2.2.8 O Gerenciamento dos Riscos 

 

 

De acordo com PMI (2003), o gerenciamento de riscos do projeto inclui os processos 

que tratam da realização de identificação, análise, respostas, monitoramento e controle, e 

planejamento do gerenciamento de riscos em um projeto. Os objetivos são aumentar a 

probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos 
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eventos adversos nos objetivos do projeto. Os processos de gerenciamento de riscos do 

projeto incluem: 

 Planejamento do gerenciamento de riscos – decisão de como abordar, planejar e 

executar as atividades desse gerenciamento; 

 Identificação de riscos – determinação dos riscos que podem afetar o projeto e 

documentação de suas características; 

 Análise qualitativa de riscos – priorização dos riscos para análise ou ação adicional 

subsequente através de avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e 

impacto; 

 Análise quantitativa de riscos – análise numérica do efeito dos riscos identificados nos 

objetivos gerais do projeto; 

 Planejamento de respostas a riscos – desenvolvimento de opções e ações para 

aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto; 

 Monitoramento e controle de riscos – acompanhamento dos riscos identificados, 

monitoramento dos riscos residuais, identificação dos novos riscos, execução de 

planos de respostas a riscos e avaliação da sua eficácia durante todo o ciclo de vida do 

projeto. 
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        Figura 16: Visão geral do gerenciamento de riscos do projeto 

        Fonte: PMI 2003. 

 

 

2.2.2.9 O Gerenciamento das Aquisições e Suprimentos 

 

 

Para PMI (2003), o gerenciamento de aquisições do projeto inclui os processos para 

comprar ou adquirir os produtos, serviços ou resultados necessários de fora da equipe do 

projeto para realizar o trabalho. Este capítulo apresenta duas perspectivas de aquisição. A 



 

 

 
56 

organização pode ser o comprador ou o fornecedor do produto, serviço ou resultados sob um 

contrato. O gerenciamento de aquisições do projeto inclui os processos de gerenciamento de 

contratos e de controle de mudanças necessários para administrar os contratos ou pedidos de 

compra emitidos por membros da equipe autorizados.  

Também abrange a administração de qualquer contrato emitido por uma organização 

externa (o comprador) que está adquirindo o projeto da organização executora (o fornecedor) 

e a administração de obrigações contratuais estabelecidas para a equipe do projeto pelo 

contrato, compreendendo: 

 Planejar compras e aquisições – determinação do que comprar ou adquirir e de quando 

e como fazer isso; 

 Planejar contratações – documentação dos requisitos de produtos, serviços e 

resultados, e identificação de possíveis fornecedores; 

 Solicitar respostas de fornecedores – obtenção de informações, cotações, preços, 

ofertas ou propostas, conforme adequado; 

 Selecionar fornecedores – análise de ofertas escolha entre possíveis fornecedores e 

negociação de um contrato por escrito com um fornecedor; 

 Administração de contrato – gerenciamento do contrato e da relação entre o 

comprador e o fornecedor, análise e documentação do desempenho atual ou passado 

de um fornecedor a fim de estabelecer ações corretivas necessárias e fornecer uma 

base para futuras relações com o fornecedor, gerenciamento de mudanças relacionadas 

ao contrato e, quando adequado, gerenciamento da relação contratual com o 

comprador externo do projeto; 

 Encerramento do contrato - término e liquidação de cada contrato, inclusive a 

resolução de quaisquer itens em aberto e o encerramento de cada contrato. 
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Figura 17: Visão geral do gerenciamento de aquisições do projeto 

Fonte: PMI 2003 
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2.2.3 Interações entre os Processos  

 

 

 Em um grupo de processos, aqueles individuais são ligados por suas entradas e saídas. 

Considerando-se estas ligações, podemos descrever cada processo em termos de: 

 Entradas: documentos ou itens documentáveis que influenciarão o processo; 

 Ferramentas e técnicas: mecanismos aplicados às entradas para criar as saídas; 

 Saídas: documentos ou itens documentáveis resultantes do processo. 

 As interações entre os processos apresentados a seguir, são também típicas na maioria 

dos projetos e das áreas de aplicação. 

 A Figura 19 ilustra o gerenciamento de projetos através de uma visão geral das Áreas 

de Conhecimento e de seus respectivos Processos. 

O processo de iniciação, o qual pretende obter o comprometimento da organização 

para o início da próxima fase do projeto. 

O planejamento é de fundamental importância num projeto, porque executar um 

projeto implica em realizar algo que não tinha sido feito antes. Como consequência, existem 

relativamente mais processos nessa seção. Entretanto, o número de processos não significa 

que a gerência de projetos é principalmente planejamento – a quantidade de planejamento 

elaborada deve estar de acordo com o escopo do projeto e com a utilidade da informação 

desenvolvida. 

 Os processos de planejamento estão sujeitos a frequentes interações antes da 

complementação do plano. De acordo com o PMI (2003), alguns dos processos de 

planejamento têm dependências bem definidas, que fazem com que eles sejam executados 

essencialmente na mesma ordem, na maioria dos projetos. Por exemplo, as atividades devem 

ser definidas antes do estabelecimento do seu cronograma e custo. Estes processos essenciais 

de planejamento podem interagir várias vezes durante qualquer fase de um projeto. Eles 

incluem: 

• Planejamento do Escopo; 

• Detalhamento do escopo; 

• Definição das Atividades; 

• Sequenciamento das Atividades; 

• Estimativa da Duração das Atividades; 

• Desenvolvimento do Cronograma; 

• Planejamento dos Recursos; 
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• Estimativa dos Custos; 

• Orçamento dos Custos; 

• Planejamento da Gerência de Risco; 

• Desenvolvimento do Plano do Projeto. 

 

 

             Figura 18: Visão Geral das Áreas de Conhecimento e de seus Respectivos Processos 

             Fonte: PMI (2003) 

  

 Segundo o PMI (2003), as interações entre os demais processos de planejamento são 

mais dependentes da natureza do projeto. Por exemplo, em alguns projetos pode haver sido 

identificado apenas um pequeno risco ou mesmo nenhum, até que a maioria do planejamento 
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tenha sido concluído e a equipe reconheça que as metas de custo e prazo são por demais 

ousadas, envolvendo assim um risco considerável. Ainda que estes processos facilitadores 

sejam realizados intermitentemente, e à medida que são necessários, durante o planejamento 

do projeto, eles não são opcionais. Eles incluem: 

• Planejamento da Qualidade; 

• Planejamento Organizacional; 

• Montagem da Equipe; 

• Planejamento das Comunicações; 

• Identificação dos Riscos; 

• Análise Qualitativa dos Riscos; 

• Análise Quantitativa dos Riscos; 

• Desenvolvimento das Respostas aos Riscos; 

• Planejamento das Aquisições; 

• Preparação das Aquisições. 

 De acordo com o PMI (2003), os processos de execução incluem os processos 

essenciais e os facilitadores assim como os Processos de Planejamento, são eles: 

• Execução do Plano do Projeto; 

• Garantia da Qualidade; 

• Desenvolvimento da Equipe; 

• Distribuição das Informações; 

• Pedido de propostas; 

• Seleção de Fornecedores; 

• Administração dos Contratos. 

 O desempenho do projeto deve ser medido regularmente para identificar as variações 

do plano. Estes desvios são analisados, dentro dos processos de controle, nas diversas áreas de 

conhecimento. Na medida em que são identificados desvios significativos (aqueles que 

colocam em risco os objetivos do projeto), realizam-se ajustes ao plano através da repetição 

dos processos de planejamento que sejam adequados àquele caso. Por exemplo, ultrapassar a 

data de término de uma atividade, pode requerer ajustes nos recursos humanos, na 

necessidade ou não de horas extras, ou no balanceamento entre o orçamento e os objetivos de 

prazo do projeto. Controlar também inclui tomar ações corretivas, antecipando-se aos 

problemas. 

 Os grupos de processos de controle também apresentam processos essenciais e 

facilitadores, como acontece nos Processos de Planejamento, que se destacam: 
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• Controle Geral de Mudanças; 

• Verificação do Escopo; 

• Controle de Mudanças do Escopo; 

• Controle do Cronograma; 

• Controle dos Custos; 

• Controle da Qualidade; 

• Relato de Desempenho; 

• Controle das Respostas aos Riscos. 

 Nos processos de encerramento pode-se destacar: 

• Encerramento Administrativo; 

• Encerramento dos Contratos. 

 

 

2.2.4 Melhores Práticas em Projetos 

 

 

 Quando se considera as fases de desenvolvimento de projetos é fundamental 

considerar experiências anteriores em projetos semelhantes, onde é possível identificar e 

analisar lições aprendidas. Este processo, que ressalta a gestão do conhecimento em projetos, 

deve ser suportado pela busca de boas práticas através de benchmarking5.  

 Neste sentido, o Independent Project Analysis (IPA) tornou-se uma consultoria, com 

escritórios em quatro continentes, que se destaca na avaliação de projetos e no benchmarking 

de sistemas de projeto. O IPA desenvolveu um banco de dados que inclui práticas das maiores 

empresas de petróleo, indústrias químicas, empresas farmacêuticas, empresas de produtos 

florestais e fabricantes de produtos de consumo. 

 Segundo o IPA (2010), a pesquisa e a metodologia que desenvolveram são aplicadas 

para avaliar projetos e projetar sistemas executados globalmente. Pretendem, assim, aumentar 

a da taxa de sucesso de projetos de capital, baseando-se nos bancos de dados parametrizados, 

os quais contêm dados de todo o ciclo de vida do projeto, desde a idéia até os estágios iniciais 

de operação.  

                                                           
5 Benchmarking: é um processo contínuo de comparação dos produtos, serviços e práticas empresarias entre os 

mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas como líderes. É um processo de pesquisa que permite 

realizar comparações de processos e práticas "companhia-a-companhia" para identificar o melhor do melhor e 

alcançar um nível de superioridade ou vantagem competitiva. Esse conceito enraizou-se numa nova abordagem 

de planejamento estratégico. Durante a última década, ele produziu importantes resultados em grandes 

corporações como a Xerox, a Ford e a IBM. 



 

 

 
62 

 O IPA desenvolveu uma metodologia para que os Projetos fossem tratados e 

alcançassem resultados com um retorno melhor e com segurança. A Figura 20 retrata os 

elementos de efetividade na utilização de capital. É possível observar que existem recursos de 

entrada em um processo e indicadores de desempenho, os quais poderão demonstrar os 

ganhos adquiridos. 

 A primeira análise a ser realizada está diretamente relacionada a uma boa definição de 

objetivos e metas, os quais devem ser diferenciados em Objetivos do Negócio – possuindo um 

caráter mais estratégico – e objetivos do projeto – com característica mais tático-operacional. 

Em projetos é comum buscar aquele mais barato, com prazos menores e com melhores 

resultados operacionais. Esta, porém, é uma relação bem longe da realidade. Assim, é preciso 

que as empresas busquem uma boa definição de Objetivos do Negócio, devendo esta ser de 

forma clara, onde sejam considerados os aspectos relacionados à oportunidade do negócio. Os 

Objetivos do Projeto também devem estar bem esclarecidos, estabelecendo uma estrutura 

adequada para o mesmo, além de estar alinhado com aqueles relacionados nos Objetivos do 

Negócio.  

 

 

 

               Figura 19: Elementos de Efetividade na Utilização de Capital 

               Fonte: Parodi (2006). 

 

 Com a estratégia de Negócio desenvolvida, o IPA propõe quatro Entradas de Processo, 

as quais serão fundamentais para a Otimização do Escopo do projeto e uma execução com 

poucas alterações, são elas: 
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• Front-End Loading (FEL); 

• Value Improvement Practices (VIP’s); 

• Desenvolvimento de Equipes; 

• Tecnologia. 

 Segundo Parodi (2006), o Front-End Loading é o processo pelo qual uma empresa 

desenvolve uma identificação detalhada do escopo de um projeto de capital que satisfaz os 

objetivos do projeto. Este processo deve funcionar na empresa tal como um Plano de Ação, 

onde deverão ser questionados o porquê do projeto, o que é o projeto, quando deve ser 

entregue, como deve ser feito, onde deve ser realizado, e quem irá realizá-lo. De posse destas 

informações bem definidas, o IPA apresenta uma metodologia que subdivide um Projeto em 

cinco etapas: 

• Planejamento do Negócio; 

• Planejamento da Unidade; 

• Planejamento do Projeto; 

• Implementação do Projeto; 

• Partida e Operação. 

 A Figura 20 apresenta o encadeamento destas cinco etapas para que um projeto seja, 

adequadamente, desenvolvido. Como é possível observar, as etapas ocorrem em série e só é 

adequado passar adiante uma vez que a fase em questão é cumprida. Esta análise é feita 

baseada em Listas de Verificação6 (Check Lists). 

A etapa de Planejamento do Negócio se caracteriza pela identificação de uma 

oportunidade de negócio, portanto devem ser desenvolvidas, entre outras, atividades que se 

relacionam a análises de mercado, estudos de concorrentes (caso existam), análises de custos 

e valores, avaliações das tecnologias relevantes, assim como o desenvolvimento de 

estimativas informais com uma alta margem de erro ainda permissível. Esta Etapa na cadeia 

de suprimento do Projeto é caracterizada como FEL 1. 

Na etapa de Planejamento da Unidade – caracterizada como FEL 2 – são definidas 

questões referentes a uma Engenharia Conceitual, onde podem ser identificadas, entre outras 

questões, as necessidades auxiliares, uma Análise Preliminar de Perigos, uma Avaliação 

Econômica das Alternativas, a Seleção do Local e elaboração de Estimativas de Orçamentos. 

  

                                                           
6 Lista de Verificação: Ferramenta de melhoria de processos para facilitar a coleta de dados, os quais serão 

essenciais para esclarecer finalidades e desenvolver valores que reflitam fatos claramente. Desta forma, é 

desenvolvido um formulário, o qual deverá ser preenchido para futura análise. 
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                   Figura 20: Sistema de Gestão de Empreendimentos 

                   Fonte: Parodi (2006) 

 

 A etapa de Planejamento do Projeto – definida como FEL 3 – é onde fica a definição 

do Projeto (Design) Básico e ficam considerados, entre outros, especificações e 

equipamentos, Planos de Compra e Execução, Arranjos Preliminares, HAZOP7, Escopo de 

Trabalho, Análise de Cronograma e Estimativa para Autorização. 

 A etapa de Implementação do Projeto deve ocorrer uma vez que as três etapas 

anteriores de FEL foram executadas e cumpridas adequadamente de tal forma que foi 

possível, no Portão 3, estabelecer uma Autorização para execução do Projeto em questão. 

 Já a etapa de Partida e Operação ocorrerá após a entrega das instalações para aquele 

grupo que estará operando as instalações. É quando será possível reavaliar o Projeto e o 

negocio empreendido pela organização. 

 

 

 

                                                           
7 HAZOP: Ferramenta para Análise de Riscos de processos que é uma abreviação do nome inglês desta técnica, 

significando “Hazard and Operability Study”. Os principais objetivos são identificar todos os desvios 

operacionais possíveis do processo e também identificar todos os perigos e/ou riscos associados a esses desvios 

operacionais.  Essa ferramenta busca minimizar e/ou eliminar problemas operacionais que tendem geralmente a 

conduzir o operador a cometer um erro operacional que, muitas vezes poderá conduzir a um acidente industrial 

de graves proporções para o empreendimento industrial. 
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2.2.5 Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) 

 

2.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Segundo Silva (2004), o conhecimento envolvido nas atividades organizacionais já 

tem sido abordado desde as primeiras teorias da administração, ao menos indiretamente, tanto 

pelas teorias da linha da administração dita “científica”, quanto pela linha das “relações 

humanas”. Mesmo antes da revolução industrial e do advento dos estudos da administração, a 

forma de produção artesanal nas oficinas que produziam sob encomenda já fazia intenso uso 

da aprendizagem pela prática, por meio da transferência de conhecimentos entre mestres e 

aprendizes. 

Nos anos 80, esse tema tornou-se mais presente com o advento das abordagens 

teóricas relacionadas à sociedade do conhecimento, ao aprendizado organizacional e às 

competências essenciais na gestão estratégica (SPENDER, 1996). Em anos recentes, as 

pesquisas nessas abordagens intensificaram suas aplicações práticas e o aprofundamento 

teórico, focalizando a necessidade de se entender como as organizações trabalham com o 

conhecimento para desenvolver novos produtos, novos processos e novas formas ou arranjos 

organizacionais mais flexíveis, proporcionando uma vantagem competitiva sustentável. 

Para Davenport e Prusak (1998), a informação transforma-se em conhecimento quando 

o homem compara situações, avalia consequências, troca informações com outras pessoas e 

analisa conexões entre informações novas e antigas. O conhecimento é fundamental para o 

processo formulação e tomada de decisão e pode se tornar uma grande vantagem competitiva 

para a organização. 

Pereira e Fonseca (1997) descrevem que as decisões empresariais iniciaram-se com a 

decisão racional da escola clássica, onde o homem operacional era um ser passivo e a decisão 

era centralizada no executivo principal. Posteriormente surgiu o homem organizacional que 

passou a ser tratado, não como um ser passivo, mas como um ser reativo, porém ajustável ao 

contexto. O processo de decisão passa a considerar com mais ênfase os aspectos psicológicos 

em conjunto com a racionalidade. Num terceiro momento surge o chamado homem 

parentético que não aceita mais ser objeto do sistema e se sente capaz de participar, intervir e 

mudar o sistema social. O homem passa a ter uma consciência crítica e reflexiva, no qual o 

processo de decisão passa a considerar todas as informações e ações humanas num contexto 

integrado. Assim, pode-se entender que o processo de tomada de decisão é baseado em 

informações e conhecimento que compõem o contexto da organização. Percebe-se que as 
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empresas estão adotando cada vez mais essa linha de participação integrada, com o foco de 

compartilhamento do conhecimento e aprendizagem. Neste sentido, o grande desafio das 

corporações é construir um ambiente onde todos possam criar, acessar, utilizar e compartilhar 

informação e conhecimento. 

Para Nonaka e Takeuchi (2008), ocorreu uma passagem, única em duzentos anos, da 

Sociedade Industrial para a Sociedade do Conhecimento que mudou a forma como vermos e 

vivemos atualmente. Este era algo a ser eliminado na Sociedade Industrial. Ia contra a própria 

essência do que Taylor estava tentando atingir. Para aumentar a eficiência na produção, ele 

prescreveu métodos e procedimentos “científicos" para organizar e realizar o trabalho, o mais 

importante deles sendo o estudo do tempo e do movimento. Na realidade, outros métodos para 

aumentar a eficiência na produção – linhas de montagem, automação, robótica, CAD/CAM, 

para citar alguns – podem ser vistos como tentativas de eliminar o paradoxo do chão de 

fabrica.  

 

 

2.3.1 Conhecimento Tácito e Explícito 

 

 

“O conhecimento em si é formado por dois componentes dicotômicos e aparentemente 

opostos - isto é, o conhecimento explícito e o conhecimento tácito” (NONAKA; TAKEUCHI, 

2008). 

 

Para Nonaka e Takeuchi (2008): 

 

O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou sons, e 

compartilhado na forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, fitas de 

áudio, especificações de produtos ou manuais. O conhecimento explícito pode ser 

rapidamente transmitido aos indivíduos, formal e sistematicamente. Já conhecimento 

tácito, por outro lado, não é facilmente visível e explicável. Pelo contrário, é 

altamente pessoal e difícil de formalizar, tornando-se de comunicação e 

compartilhamento dificultoso. As intuições e os palpites subjetivos estão sob a 

rubrica do conhecimento tácito. O conhecimento tácito está profundamente 

enraizado nas ações e na experiência corporal do individuo, assim como nos ideais, 

valores ou emoções que ele incorpora. Para ser preciso, existem duas dimensões 

para o conhecimento tácito. A primeira é a dimensão "técnica", que engloba as 

habilidades informais e de difícil detecção, muitas vezes captadas no termo "know-

how". Os mestres-artesãos ou os chefs de três estrelas, por exemplo, possuem um 

tesouro de especialidade nas pontas dos dedos, desenvolvido depois de anos de 

experiência, mas frequentemente tem dificuldade em articular os princípios técnicos 

ou científicos por trás daquilo que sabem. Os insights altamente subjetivos e 

pessoais, as intuições, os palpites e as inspirações derivadas da experiência corporal, 
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todos se encaixam nesta dimensão. O conhecimento tácito também contém uma 

importante dimensão "cognitiva". Ela consiste em crenças, percepções, ideais, 

valores, emoções e modelos mentais tão inseridos em nós que os consideramos 

naturais. Embora não possa ser articulada muito facilmente, essa dimensão do 

conhecimento tácito da forma ao modo como percebemos o mundo em torno de nós. 

O conhecimento não é explícito ou tácito. O conhecimento é tanto explícito quanto 

tácito. O conhecimento é inerentemente paradoxal, pois é formado do que aparenta 

ser dois opostos.  

 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), uma organização cria e utiliza conhecimento 

convertendo o conhecimento tácito em conhecimento explícito, e vice-versa. Neste sentido, 

identificaram quatro modos de conversão de conhecimento: (1) socialização: de tácito para 

tácito; (2) externalização: de tácito para explícito; (3) combinação: de explícito para explícito; 

e (4) internalização: de explícito para tácito. Este ciclo, que se tomou conhecido na literatura 

como modelo SECI, espiral SECI ou processo SECI (Figura 21), esta no núcleo do processo 

de criação do conhecimento. Este modelo descreve como os conhecimentos tácitos e explícito 

são amplificados em termos de qualidade e quantidade, assim como do individuo para o grupo 

e, então, para o nível organizacional.  

 

  Figura 21: Processo SECI 

               Fonte: Nonaka e Takeuchi, 2008. 

 

A criação do conhecimento inicia com a socialização e passa através de quatro modos 

de conversão do conhecimento, formando uma espiral. O conhecimento é amplificado 

passando pelos quatro modos de conversão, que podem ser descritos como a seguir:  
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 Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência direta.  

 Externalização: Articular conhecimento tácito através do dialogo e da reflexão.  

 Combinação: Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação.  

 Internalização: Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na pratica.  

A espiral também é amplificada à medida que passa para os níveis ontológicos, do 

individuo para o grupo e, então, para a organização. Cada modo do processo SECI envolve 

uma combinação diferente das entidades de criação do conhecimento, como mostrado abaixo:  

 Socialização: individuo para individuo; 

 Externalização: individuo para grupo;  

 Combinação: grupo para organização;  

 Internalização: organização para individuo.  

 

 

 

2.3.2 Gestão do Conhecimento e Gestão de Projetos 

 

 

Para Santoro e Santos apud Andrade (2008), as organizações devem aprender com 

suas experiências, devem registrar as lições aprendidas e compartilhar esse conhecimento 

internamente. O conhecimento essencial deve ser institucionalizado e com isso tornasse 

propriedade comum, evitando que fique restrito a algumas pessoas-chave e que se percam 

quando elas deixarem a organização. Assim, as organizações devem estar atentas às suas 

falhas e deficiências. Este fato requer a abertura para críticas e principalmente espaço para 

que os problemas sejam comunicados. Outra característica importante é a capacidade de evitar 

a repetição dos erros. O aprendizado organizacional consiste então na capacidade de uma 

organização manter e melhorar seu desempenho com base em sua própria experiência.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia implementada neste trabalho se baseia na obtenção de dados, que dão 

suporte, para responder as questões previamente levantadas no primeiro capitulo do presente 

trabalho. Neste sentido a opção metodológica adotada foi estruturada considerando a 

proposição de um estudo de caso. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

 

A metodologia de estudo de caso vem sendo utilizada com frequência nos meios 

acadêmicos. Segundo Yin (2001), para se determinar se realmente esta estratégia de pesquisa 

é a mais indicada, deve-se, em primeiro lugar, entender quais questões a pesquisa trata. A 

metodologia de estudo de caso, trata de questões do tipo “como” e “por que” e representa a 

estratégia preferida quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 

Yin (2001) define o estudo de caso como “uma forma de se fazer pesquisa social 

empírica ao investigar-se um fenômeno atual dentro de seu contexto da vida real, onde as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e na situação em que 

múltiplas fontes de evidência são usadas”. 

Para Yin (2001), cada tipo de pesquisa empírica possui um projeto de pesquisa e este 

projeto é a sequência lógica que conecta os dados empíricos às questões iniciais do estudo e, 

em última análise, às suas conclusões. Para o desenvolvimento deste estudo de caso, têm-se 

como proposição cinco componentes para o projeto de pesquisa: 

 Questões do estudo. 

 Unidade de análise. 

 Universo e Amostra. 

 Coleta de Dados. 

 Tratamento e Análise dos Dados. 

 

Com relação às questões do estudo, estas já foram apresentadas no capítulo inicial 

deste. 
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O projeto de pesquisa deve abranger, além dos cinco componentes anteriores, segundo 

Yin (2001), “o desenvolvimento de uma estrutura teórica para o estudo de caso que será 

conduzido”. O desenvolvimento da metodologia a ser empregada na pesquisa bibliográfica 

fundamentou-se em literatura (livros, dissertações e monografias, entre outros), em sítios da 

Internet e documentação retirada da intranet da empresa estudada, além da vivência in loco 

que auxiliaram a realizar o embasamento teórico e traçar a linha a ser seguida no trabalho. 

 

 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

 

A unidade de análise está relacionada com a definição do que é um estudo de caso. 

Segundo Yin (2001), “a definição da unidade de análise (e, portanto, do caso) está relacionada 

à maneira como as questões iniciais foram definidas”. A unidade de análise pode ser um 

indivíduo, uma empresa ou um processo. 

A escolha pelo estudo de caso, em uma renomada empresa do segmento de 

telecomunicações e entretenimento, foi motivada pelo fato da referida empresa estar em fase 

de reestruturação, desde a diretoria até a base de sua operação, passando pelo setor em estudo 

neste trabalho. Nesta empresa está havendo uma revisão do antigo processo de terceirização 

de serviços, em especifico na central / divisão onde o departamento estudado está alocado. 

Com isso a cultura de gerenciamento de projetos, gestão por processos, entre outras 

ferramentas, estão sendo percebidas como chave para as áreas obterem maior 

profissionalização, para a redução de custo, tempo e ganho de qualidade nas peças para 

montagem de cenários e cidades cenográficas.  Assim, o trabalho enumera questões, as quais 

foram observadas, avaliadas e quantificadas para que possam ser tratadas sobre as melhores 

práticas e tendências em gestão. 

 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

Considerando o universo da pesquisa, a referida empresa é hoje referência e pode ser 

considerada um benchamarking mundial no segmento. Esta possui características gerais 

idênticas às demais empresas do segmento, porém se destaca na forma de produzir cenários e 
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cidades cenográficas. O método de produção/construção é único, mas, como pode ocorrer em 

qualquer tipo de processo, este pode ter falhas e necessita de melhoria contínua, além de 

ajustes que permitam a obtenção de excelência. Este fato vai de encontro à essência deste 

trabalho e reforça a definição do universo da pesquisa. Aqui cabe ressaltar que o PCP se 

apresenta como um setor importante dentro da referida empresa, dado que recebe a demanda 

total de produção de entretenimento.  

A amostra esta definida dessa forma, devido à necessidade de ser ao mesmo tempo 

representativa e viável para a realização da pesquisa. Trata-se de uma empresa privada de 

grande porte, sendo uma das maiores do mundo e a primeira no segmento nacional. Além 

disso, a seleção dessa empresa foi motivada pela facilidade de acesso à mesma, utilizando 

como técnica o critério de acessibilidade (GIL, 2010). 

 Neste capítulo contamos com a apresentação de um questionário a um grupo de 

stakeholders. Este grupo participa de forma efetiva e, inclusive, decisória no processo em 

estudo. Este grupo faz parte dos clientes internos do PCP.  

Foram respondentes deste questionário:  

 Diretor da Divisão Industrial e Diretor da Divisão de Infraestrutura,  

 Gerente de Projetos de Cenografia, Gerente de Produção e Gerente de Suprimentos, 

 Supervisor de PCP, Produtor de Cenografia, Supervisor de Construção de Cidade 

Cenográfica e Supervisor de Carpintaria, Analista de Projetos de Cenários e Cidades 

Cenográficas e Engenheiros de produção. 

 O departamento estudado gerencia e produz todos os projetos cenográficos da referida 

empresa. Sendo este cuidadosamente percebido como de alta relevância para a Divisão 

Industrial da empresa, bem como para diversas áreas dentro da organização. Assim, 

considerado importante à aplicação de um questionário, para os envolvidos no processo de 

criação e produção, os quais possuem visão estratégica. Dado que ao mesmo tempo em que 

possui o conhecimento da empresa também acompanha de perto o gerenciamento dos projetos 

da organização e busca a disseminar a cultura por toda a organização. O questionário 

supracitado (APÊNDICE A) está estruturado com perguntas fechadas e abertas. O 

questionário foi respondido por profissionais envolvidos com os processos do DPCC, que 

possuem entendimento quanto à importância do PCP do departamento. 
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3.4 COLETA DE DADOS 

 

 

Segundo Yin (2001), os dados foram coletados por meio de várias fontes de evidência 

como: referências bibliográficas, documentos e informações da empresa, além da 

pesquisa/vivência de campo, destacada como uma das principais e mais importantes fontes 

para esta pesquisa. 

A pesquisa foi realizada através de questionário, em anexo, que foi aplicado para 

diretor da divisão industrial, divisão de infraestrutura, direção de artes. Gerentes de projetos e 

produtores de cenografia da divisão industrial (clientes internos – demandantes de projetos 

para o PCP), gerente de suprimentos, colaboradores do departamento de produção de cenários 

e cidades cenográficas, como (supervisor de PCP, supervisor de construção de cidades 

cenográficas, engenheiro de produção), mencionados no item 3.3. Estes envolvidos no 

processo como um todo serão beneficiados com as proposições advindas deste estudo. 

O processo de coleta de dados, através do questionário, se deu da seguinte forma: 

 

Figura 22: Processo de coleta de dados, de acordo com o autor. 

 Definição da Situação
Problema e Objetivos

da Pesquisa

Revisão Bibliográfica
Metodologia de
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Elaboração do
Instrumento de

Pesquisa

Aplicação de Piloto

Refinamento do
Instrumento

Pesquisa de Campo
(instrumento)

Análise de Resultados

Conclusões
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A pesquisa bibliográfica fundamentou-se em livros sobre Engenharia de Produção, 

PCP, Gerenciamento de Projetos, de Processos, do Conhecimento, gestão de resíduos e 

sustentabilidade e dissertações e monografias buscadas no sítio da Capes, 

www.periodicos.capes.gov.br e na biblioteca do Laboratório de Tecnologia, Gestão de 

Negócios & Meio Ambiente (LATEC) na Universidade Federal Fluminense (UFF), gestão na 

referida área (chamada vivência), documentação dos arquivos físicos da empresa estuda, além 

de informações disponibilizadas na intranet da referida empresa. Estas fontes auxiliaram a 

realizar o embasamento teórico e balizar a linha a ser seguida na realização deste trabalho e 

estão listadas na bibliografia. 

A proposta metodológica para cumprir os objetivos propostos no capítulo 1, a partir da 

coleta de dados é a seguinte: 

• O questionário foi formatado para ser utilizado especificamente neste estudo; 

• O departamento foi selecionado a participar do estudo de caso, dado a sua importância 

na organização e a possibilidade de continuidade de estudos; 

• O autor vivenciou as experiências de gestão do departamento em referência e, incubiu-

se de redesenhar o mesmo, trazendo inovação e agregando valor a organização; 

• A aplicação do questionário deve ser realizada, conforme acordado com os envolvidos 

na pesquisa; 

• As respostas das questões são tabuladas e os resultados totalizados; 

• Os resultados são interpretados e padronizados neste trabalho; 

• As conclusões e sugestões serão dispostas no último capítulo deste trabalho. 

 

 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Segundo Vergara (2004) “Objetivos são alcançados com a coleta, o tratamento e, 

posteriormente, com a interpretação dos dados”. 

Os dados de pesquisa para entendimento da percepção, avaliação e satisfação dos 

clientes com o modelo atual de operação, com os quais trabalhamos, conforme já mencionado 

neste capítulo, terá aplicação do questionário. Estes são compilados em oito tabelas referentes 

aos aspectos abordados no questionário aplicado. As tabelas são estruturadas de forma que 

facilite a análise e a comparação da empresa com o departamento, apresentando uma coluna 
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com os dados do referido departamento, outra com as respostas obtidas, ambas relacionadas 

às perguntas abordadas no questionário.  

A análise dos dados codificados e tratados foi realizada de forma qualitativa, pois 

consistiu em comparar e interpretar as práticas utilizadas pela seguradora e pelo setor em que 

a mesma atua, além de tomar como base literatura especializada, não utilizando métodos 

estatísticos para a conclusão do trabalho. 

Serve, portanto, de acordo com o objetivo estabelecido, descrito no capítulo 1 deste 

trabalho, e a realização da análise dos dados, obtendo assim a melhor forma de para 

identificar e propor um modelo que seja aderente e que garanta sucesso na sua implantação. 

 

 

3.6 LIMITAÇÃO DO MÉTODO 

 

 

A central de produção, onde o departamento está alocado e seus muitos departamentos 

clientes dentro e fora desta central, traz um número bastante grande de clientes. Considerando 

que este pode ser caracterizado como um escritório de gerenciamento de projetos, delimitou-

se a identificar um cliente de cada departamento cliente para responder ao questionário. 

Entendendo, que desta forma teríamos uma visão geral através da percepção e atendimento 

dos clientes, os quais responderão as perguntas desse questionário, o qual possui 

características abrangentes, porém com foco na gestão e tratamento dado as diversas 

necessidades e requisitos dos projetos de cenografia. 
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4 A EMPRESA 

 

 

Este capítulo aborda as principais características da empresa em estudo. São 

destacadas características referentes à estrutura organizacional da empresa, atuação de 

mercado e o número de funcionários, entre outros. 

Em seguida são apresentadas as características do caso em estudo: estrutura de 

funcionamento do setor de PCP, o qual é pertencente à gerência responsável pela produção de 

cidades cenográficas. Desta forma, a autora espera ressaltar as principais atribuições deste 

setor, as quais serão a base para este trabalho de pesquisa e consequente apresentação do 

modelo proposto. 

 

 

4.1 A EMPRESA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

Segundo Secco (2005), a indústria do entretenimento vem mudando o jeito de 

trabalhar dos demais segmentos empresariais. Entre os grandes ramos industriais, perde 

apenas para o de saúde e o de petróleo. No ano de 2004 esta indústria faturou 1,3 trilhões de 

dólares e existem projeções de que em 2008 o negócio alcançaria números próximos a 1,8 

trilhões de dólares. Nos Estados Unidos, os gastos com entretenimento já consomem cerca de 

5,4 % do orçamento doméstico, à frente dos itens de vestuário (5,2 %) e saúde (5,25 %). 

 Esta indústria vem crescendo nos últimos anos e já alcançou patamares capazes de 

rivalizar com a indústria automobilística – tida como uma espécie de centro de gravidade do 

século 20 – e com a de telecomunicações. 

 De acordo com Intercom (2007), as indústrias que mais faturam no mundo neste 

momento são, nessa ordem, a indústria bélica e a indústria do entretenimento, seguidas de 

perto pela indústria automobilística. Dentro da indústria do entretenimento a que mais fatura 

hoje é a indústria dos jogos eletrônicos (os games), seguida pela indústria cinematográfica. 

Paralelamente a tudo, segue magnânima, a indústria da informática, disputada por pelo menos 

quatro grandes grupos mundiais: a Microsoft, a Apple, a Yahoo e a Google. 

 O presente trabalho está sendo desenvolvido na maior empresa de telecomunicações 

do país. 
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 Analisando o negócio desta organização pode-se considerar que o mesmo é 

caracterizado por uma empresa de telecomunicações que apresenta sua base de transmissão no 

entretenimento de boa parte da população brasileira. A grade de programação oferecida 

baseia-se no jornalismo e no entretenimento, através de filmes, programas infantis, programas 

humorísticos, programas esportivos e telenovelas, entre outros. 

 Hoje, esta organização cobre praticamente todo o território nacional, sendo vista por 

99,84% dos 5.043 municípios brasileiros. Os números da empresa estão diretamente 

relacionados às 113 emissoras entre Geradoras e Afiliadas, onde representam 74% de market 

share no horário nobre, 56% no horário da manhã, 59% no horário da tarde e 69% de market 

share de audiência no horário noturno. No mercado publicitário, a participação desta 

corresponde a 75% do total de verbas destinadas à mídia televisão.  

 Algumas transmissões históricas, desde os primeiros tempos do video-tape até a 

informatização total do processo de produção, alguns fatos importantes consolidaram o 

profissionalismo da empresa, são eles: 

• A Copa do Mundo de Futebol na Inglaterra, em 1966, a primeira transmitida ao vivo;  

• A pioneira transmissão via satélite, do lançamento da nave espacial Apollo IX, em 

1968;  

• A operação em rede no Brasil, iniciada em 1969 com o Jornal Nacional;  

• O advento da cor em 1972;  

• A estreia de uma programação nacional em 1975; e  

• A utilização do satélite Intelsat para transmissões em tempo real dentro do país 

seguramente têm lugar de destaque na história nacional das telecomunicações.  

 Considerando às 24 horas diárias no ar, sua programação é criada e realizada, em sua 

maior parte nos seus estúdios, o que demonstra uma sintonia fina com os costumes e a cultura 

do público telespectador. Este acervo, dublado em diversos idiomas, leva hoje a cultura 

brasileira a espectadores de cerca de 130 países em todos os continentes. 

 A prioridade dada à programação produzida domesticamente é decisiva como estímulo 

a uma indústria que ampliou o mercado de trabalho no Brasil. Esta com cerca de oito mil 

funcionários mobilizam mais de quatro mil profissionais envolvidos diretamente na criação de 

seus programas: autores, diretores, atores, jornalistas, cenógrafos, figurinistas, produtores, 

músicos, além de técnicos nas mais variadas especialidades.  

 No período de um ano, esta organização produz e exibe diversas novelas, minisséries e 

especiais. Esta produção torna-se mais expressiva quando computados shows, programas 

humorísticos, produções musicais, eventos diversos e jornalismo: são de 4.420 horas anuais, 
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algo em torno de 2.210 longas-metragens, o que a coloca na posição de maior produtora de 

programas próprios de televisão do mundo.  

 Esta organização é a principal responsável pelo desenvolvimento da moderna novela 

de televisão – telenovela. Tão expressivo quanto ter um público diário e cativo, é o fato de 

ser, a telenovela, uma obra aberta e permanentemente em progresso, isto é, os autores a 

escrevem ao mesmo tempo em que é exibida. Na medida em que se desenrola a trama, a 

empresa procura conhecer mais intimamente o perfil do telespectador, saber de suas 

expectativas e, em razão disso, motivá-lo, a contribuir e se dispõem a modificar a sua trama, 

caso não esteja sendo aceita pelo seu ativo principal – o telespectador.  

 Consolidado o prestígio nacional e internacional de suas produções, a organização 

partiu para a criação de séries (minisséries e microsséries). Sucessos de crítica e audiência, as 

séries brasileiras levaram a empresa a um novo desafio: as minisséries e microsséries, que 

nasceram da necessidade de se contar uma história que não poderia ser alongada em muitos 

capítulos, nem reduzida a apenas um, sem perda de qualidade.  

 Do mesmo modo que a telenovela descende da radionovela, o show televisivo 

incorporou experiências várias, que vêm do teatro de revista, das comédias musicais e dos 

programas de rádio com auditório. No novo veículo, ampliou-se o público e refinou-se a 

produção do espetáculo, o que resultou em programas humorísticos, especiais de fim de ano, 

na transmissão dos desfiles das escolas de samba e nos shows gravados de artistas nacionais e 

internacionais. 

 Em 1995 foi criada a sua tão sonhada e importante Central de Produção, em um 

município do Rio de Janeiro, e caracteriza-se por ser o maior centro de produção de TV da 

América Latina.  

 Com um total de 1.300.000 metros quadrados, dos quais 150 mil de área construída, 

esta Central foi projetada para abrigar superestúdios, módulos de produção e galpões de 

acervo.  

Esta Central foi planejada desde quando se constatou que as instalações da emissora 

estavam ficando pequenas. Esta opera, atualmente, com seis estúdios de mil metros quadrados 

cada, fábrica de cenários, fábrica de figurinos, cidades cenográficas, centro de pós-produção e 

todas as áreas de apoio à produção, além do complexo administrativo.  

 Atualmente a possui uma área de, aproximadamente, 170.000 m² delimitada e 

designada para a construção de cidades cenográficas. Esta área é dividida em CC-1, CC-2 e 

CC-3 (cidades cenográficas 1, 2 e 3, respectivamente).  
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Segundo Ramalho, Costa e Aguiar (2005), a grade de programação da empresa pode-

se dividir os programas em 7 diferentes categorias, são elas: 

• Educativos: voltados para educação da população; 

• Esportivos: referentes a qualquer transmissão esportiva que a empresa realize, por 

exemplo, Jogos de Futebol, lutas e Corridas diversas; 

• Filmes: longa metragem exibidos pela emissora, estão distribuídos na grade de 

programação sempre na parte da tarde e durante a toda madrugada, estes ocupam 

quase 25% da programação; 

• Infantil: programas destinados ao público infantil; 

• Jornalístico: distribuídos durante o dia, à programação destinada ao jornalismo acontece 

de manhã, de tarde de noite e na madrugada, sendo alguns destinados às praças locais 

e outros designados a atender todo o território nacional. Cerca de 22 % da 

programação da emissora é destinada a este segmento. Cabe ainda a realização de 

grandes coberturas, como o Campeonato Mundial diversos, os campeonatos 

internacionais de futebol, entre outros esportes, os Jogos Olímpicos e o Carnaval; 

• Telenovelas: estas são o “carro chefe” da empresa, segmento que contribui bastante 

para boa imagem no Brasil e no Mundo. As telenovelas são desenvolvidas nesta 

Central, onde são, em sua grande maioria, gravadas e, após o sucesso nacional 

reconhecido, muitas delas percorrem vários países do mundo. A empresa conquistou, 

com o decorrer dos anos, reconhecida excelência na produção destas; 

• Humorísticos e Outros: nesta categoria estão inseridos todos os demais tipos de 

programas, que também são produzidos pela empresa. 

 Cabe ressaltar que os valores percentuais encontrados refletem uma amostra coletada 

em 2005 e comparada com a coleta em 2011/2011. Estes valores podem variar sensivelmente 

de acordo com mudanças na grade de programação que pode ser alterada em virtude de novos 

programas e/ou transmissões ao vivo que venham a ocorrer. Porém os números não irão variar 

de forma que as posições se alterem por completo. 
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Gráfico 01: Percentual por tipo de programa exibido pela organização estudada. 

Fonte: Ramalho, Costa e Aguiar, 2005. 

 

 

4.2 O ESTUDO DE CASO 

 

 

O estudo de caso trata sobre uma empresa nacional do segmento de telecomunicações 

e entretenimento que permitiu e deseja desenvolver e aprimorar sua capacidade de produção 

de cenários e cidades cenográficas, desta forma segmentando o estudo ao departamento 

responsável por tal produção. Criando uma estratégia de capacitação, remodelação ampliação 

do seu PCP, bem como de sua cadeia de suprimentos, de ressuprimentos, ampliando sua rede.    

Intraorganizacional, buscando e investindo em parceiros locais. 

A seguir será abordada a história e os aspectos do departamento estudado, a fim de 

descrever como surgiu, como se consolidou, como esta sua situação atual e como pós-

remodelação poderá contribuir de forma efetiva para a competitividade da organização 

estudada.     

 

 

 

PERCENTUAL POR TIPO DE PROGRAMA EXIBIDO  

16,24% 

2,49% 
2,79% 

24,61% 

17,05% 

22,88% 

10,60% 
3,35% 

AUDITÓRIO EDUCATIVO ESPORTIVOS FILMES HUMORÍSTICOS E OUTROS INFANTIL JORNALÍSTICO TELENOVELAS 
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4.2.1 A importância do departamento estudado para a organização 

 

 

De forma objetiva podemos afirmar que o departamento em estudo pode contribuir 

fortemente para os ganhos competitivos desta organização. Assim, afirmamos que são ganhos 

qualitativos e quantitativos. Abaixo, a figura representa a amplitude da atuação do 

departamento estudado, no processo de produção de cenários e cidades cenográficas.  

 

 

sinopse
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Conceituar 
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Alocação 
de Líderes

Workshop técnico com 
as demais áreas e
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projetos
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Criar 
book de 
cenários

Analisar e 
orçar 

projetos

Aprovar 
orçamentos

Iniciar
Fabricação 

ou 
Construção

Pré-montar
(Estúdio)

Início das
gravações

Processo esquemático – Produção de Cidade e Estúdio ( cenários)

Trabalhando pela
integração nos processos

Projetos de Execução  
(detalhamento)

Atuação 
DPCC

  

Figura 23: Fluxo do processo de produção de programas televisivos. 

Fonte: A autora, 2012.  

 

 Desta forma, pode-se também afirmar que o presente estudo contribuirá para que o 

PCP deste departamento esteja capacitado a sair de sua forma “passiva” (somente receptor de 

projetos e demais demandas de produção pelos clientes internos) e, de forma efetiva, 

contribuir para que a produção de cidades cenográficas e cenários seja aprimoradamente o 

arsenal de guerra para ganhos competitivos e, jamais, o impeditivo para tais ganhos, bem 

como impeditivo para o atingimento de metas relacionadas aos prazos e custos. Desta forma 

este trabalho fará com que o novo PCP tenha as características e capacidades apresentadas no 

modelo esquemático abaixo apresentado. Com esta implantação pode-se afirmar que haverá 

significativa melhoria na sua performance de atuação, alavancando resultados satisfatórios 



 

 

 
81 

para a organização, visto que toda a demanda de produção passa pela célula de PCP, ora em 

estudo. 

 

 

A CGP está mudando!
Você já percebeu?

Flexibilidade no planejamento  de recursos

Capacidade para atender a projetos / 

programas planejados e oportunistas

Flexibilidade de produção

Diversidade de formatos e cronogramas

Ênfase em Planejamento e foco no Produto

Auxílio na tomada de decisão para 

minimizar impactos

Qualidade Produtividade+Busca pela 

melhor equação

 

Figura 24: Equação da busca da excelência. 

Fonte: A autora, 2012. 

 

 

4.2.2 DPCC: Departamento de Produção de Cenários e Cidades Cenográficas 

 

 

Para que o Departamento de produção de cenários e cidades cenográficas, 

(departamento foco deste estudo), desenvolva suas atividades, atualmente o mesmo apresenta 

o seguinte organograma:  
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Figura 25: Organograma do departamento de produção de cenários e cidades cenográficas. 

Fonte: A autora, 2012. 

 

 

 O DPCC em seu organograma conta com um gerente que responde pela produção de 

cenários e de cidade cenográfica. Quanto à estrutura da produção de cenários, existem alguns 

setores, tais como, o setor de ferramentaria e manutenção, cidade cenográfica, e o PCP, como 

representado na figura, tem um papel fundamental para que as entradas e saídas para demais 

setores fabris funcione de forma sinérgica e adequada as condições que este segmento de 

negócio necessita. O setor de expedição e movimentação (responsável pelo recebimento das 

peças, carga e descarga, transportes e pessoal de movimentação das peças na área de 

expedição e movimentação e armazenagem), carpintaria interna (responsável por reparos 

emergenciais), laca e lustro, acrílico, forração e costura e setor de artes também faz parte 

desta “grande fábrica” e são parte do processo produtivo de cenários e cidades.  

Acima vimos à estrutura atual do DPCC, através desta estrutura percebe-se a posição 

estratégica do departamento, bem como a posição de relevância do PCP, foco deste estudo de 

caso. 

Assim, vale citar o estudo anterior de Ramalho, Costa e Aguiar (2005), onde fica claro 

que as cidades e cenários cenográficos têm posição de relevância pela empresa onde são 

produzidos/construídos e tem se constituído em um verdadeiro referencial no Brasil e no 

mundo na arte de produzir telenovelas. Atualmente a organização pode ser considerada 
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Benchmarking quando o assunto é construir cidades cenográficas. O investimento desta em 

1995 na mudança para uma Central especifica já demonstrava a intenção da empresa em se 

diferenciar e consequentemente se profissionalizar na produção de seus programas. 

Atualmente, esta informação também se aplica a produção de cenários. 

 Esta Central, como apresentado anteriormente, foi um grande investimento que visava 

acomodar melhor os Módulos de Gravação, totalizando 10 estúdios, bem como a fábrica de 

cenários e as cidades cenográficas, todos alocados nesta central no Rio de Janeiro. 

 Alguns fatores nos levaram a optar por realizar este trabalho no Departamento 

responsável pela Produção de Cidades e Cenários, como apresentamos a seguir. O 

departamento se constitui naquele que é verdadeiramente projetizado, pois cada nova cidade a 

ser construída representa novos esforços com relação às fases de planejamento, execução e 

controle destas, o que torna cada empreendimento temporário e com a intenção de 

desenvolver um produto final que será único. 

 Como tem sido mostrado ao longo deste estudo o formato atual não tem gerado os 

resultados necessários. Este foi um dos mais fortes fatores que motivaram a alta direção à 

aprovação deste, com a expectativa de uma nova bússola, um novo olhar, uma missão para se 

alcançar os resultados estabelecidos, mantendo e estabelecendo padrões de excelência na 

produção de cenografia.  

 

 

4.3 CÉLULA DE PCP ATUAL: O CASO 

 

 

O PCP cada vez mais se estabelece como forte aliado das organizações quando se trata 

de um mercado crescente em novos entrantes, seja global ou local. Bem, como os fatores 

econômicos, políticos e financeiros que se interligam na compreensão e no sistema de 

produção. 

Não obstante o PCP estudado deve ser capaz de compreender e ter ferramental para 

atuar de forma organizada, gerenciando as informações dos “produtos” que entram e saem da 

grade, desta empresa líder em entretenimento. Se este não se capacitar e atuar de forma 

integradora, estratégica, continuarão os desvios, as falhas nas entregas, os conflitos de prazo e 

consequentemente de custo. Dado a falta de compartilhamento de informações, falta de 

planejamento, capacidade instalada, volume, variedade das peças, previsão de demanda e 
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indicadores de desempenho, nos três níveis, estratégico, tático e operacional. Foi observado 

através deste estudo, onde sinalize a importância de um novo modelo de operação para o PCP. 

Salientando a importância deste, como elemento estratégico, assim, impacta e interfere 

diretamente na Competitividade, Gestão Financeira, Gestão de Pessoas e Responsabilidade 

Socioambiental. Podendo este novo modelo de operação do PCP, levar a organização 

estudada a patamares de excelência em gestão. 

  Na figura 26, abaixo apresentada, mostra-se o fluxo das atividades operacionais do 

PCP - atual. 

 

 

 
Figura 26: Fluxo de atividades do PCP. 

Fonte: A autora, 2012. 

 

 

 

  O PCP atual funciona seguindo o fluxo de recebimento de produção, coleta de 

informações, programação da produção e controle da produção, ora denominados desta forma, 

como mostra a figura abaixo: 

Como tem sido mostrado ao longo deste estudo o formato atual não tem gerado os 

resultados necessários. Este foi um dos mais fortes fatores que motivaram a alta direção à 

aprovação deste, com a expectativa de uma nova bússola, um novo olhar, uma missão para se 

alcançar os resultados estabelecidos.  

Para esta operacionalidade o PCP atual conta com o quadro de cargos e funções, 

conforme descrito abaixo na figura 27. 
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5 Programador

2 Técnicos 

 Passagem do projeto;

 Controle da Execução do serviço;

 Acompanhamento de AR da Fábrica e 

Cidade Cenográfica;

 Boletim de Cidade Cenográfica

 Acompanhamento da Execução;

 Apontamento  da execução da 

Produção.

1 Supervisor PCP

 Acompanhamento da equipe;

 Desenvolvimento de Projetos de Melhoria;

 Elaboração e acompanhamento de 

indicadores

Gestão do sistema MFG

4 Supervisores de Carpintaria

 Acompanhamento da Execução dos 

serviços de carpintaria;

 Avaliação de crivo e material orçado;

 Devolução de materiais excedentes 

nos empreiteiros;

 Liberação de serviços concluídos 

para pagamento;

 

Figura 27: Cargos e Funções do PCP atual. 

Fonte: A Autora, 2012. 

 

Os profissionais acima citados são responsáveis por operacionalizar as tarefas que 

seguem no fluxograma de informação abaixo. 
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Figura 28: Tarefas Operacionais do PCP Atual. 

Fonte: A Autora, 2012. 

 

 

Como o fluxograma acima e as figuras que seguirão, observa-se que as atividades tem 

um forte cunho burocrático ora realizado pelo PCP atual. Onde fica nítido que as atividades 

não contribuem para agregar valor às operações e, por conseguinte, neste formato não 

conseguem se tornar um PCP estratégico.  

Com isso o PCP, hoje é percebido como não tendo visão competitiva, falta uma visão 

de prazo, custo e qualidade apurados, conforme percepção desta organização. Flexibilidade, 

variedade, podendo se dizer que hoje é infinita, mas ao mesmo tempo única para cada projeto, 

porém os processos de obtenção são semelhantes, assim a organização não tem ganhos nos 

seus pontos chaves prazo, qualidade e custo, desta foram à padronização seria a ferramenta se 

alcançar o resultado mais adequado. O que fora mais pontuado pelos clientes internos, foi que 

a qualidade e a produtividade que são itens chave, podendo se dizer o grande diferencial desta 

organização, esta nas mãos dos empreiteiros e não é controlada pelo PCP, ou seja, o controle é 

realizado pelas terceirizadas. 

Na sequência fica claro a pequena atuação do PCP atual, hoje, somente faz o 

recebimento de projeto. O que de fato corrobora com o percebido nas investigações deste 

trabalho e, na percepção dos clientes internos. 
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Figura 29: Fluxo atual da atuação do PCP. 

Fonte: A Autora, 2012. 

 

 

A figura acima mostra o Departamento de Produção de Cenários e Cidades 

Cenográficas e o PCP como responsável por receber os projetos dos Cenários e das Cidades 

Cenográficas. 

Com a forma de atuação do PCP, os projetos somente são recebidos, caracterizado 

pelos imputs. Existem várias fragilidades, de acordo com o que mostra a figura abaixo, não há 

ação efetiva de gestão nos projetos. Assim, caracteriza-se por atuar somente de forma 

burocrática, perdendo a essência do que preconizam as características e atuações de uma 

célula de PCP eficiente.  
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Figura 30: Fluxo sequencial seguido pelos projetos cenográficos no PCP atual 

Fonte: A Autora. 

 

 

Após a sequência de figuras acima apresentadas, fica fácil, entender a condição atual 

do PCP. Suas responsabilidades e sua função meramente burocráticas no que tange as 

denominações das atividades adotadas pelos mesmos como “recebimento de projetos”, 

“passagem de projetos,“envio de OC’s” (ordem de compra), “emissão de RA” (requisição de 

material no almoxarifado) - insumos, planilhas de medição entre outros. 

Quando se trata da etapa ENTENDER O PROJETO, iniciam-se as dificuldades, dado 

que os engenheiros de produção atualmente não estão capacitados para a leitura de projetos de 

cenografia. Assim, o PCP fica dependente da célula de análise (corpo técnico) formado por 

engenheiros civis. Este fato traz grandes e inúmeras dificuldades na “encomenda” das peças 

junto às empresas terceirizadas. Que ora precisam deslocar-se até o PCP para receberem a 

“encomenda” e cópia do projeto para execução. 

Em grandes linhas observa-se uma sequência de problemas e desafios a serem 

enfrentados para o redesenho desta célula, que vem operando desta forma há alguns anos. 
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 O uso do Planejamento, Programação e Controle da Produção (PPCP) passou a ser de 

importância crescente e vital para o êxito dos negócios. O PCP pode ser considerado, como 

alma do processo produtivo em uma organização.  

Se considerarmos que nesse sentido, a partir de meados da década de 1980, segundo 

Azzolini (2004), temos um novo paradigma que surge na produção, e que foi chamado de era 

da renovação, ou produção enxuta, que tem como principal questão envolvida no PCP, o 

sistema Just-in-Time (JIT) oriental, baseado no Sistema Toyota de Produção e também o 

sistema ocidental com base nos sistemas integrados de manufatura, basicamente o Material 

Requirements Planning (MRP), em 1967, e o Manufacturing Resources Planning II (MRP II), 

em 1982. Podemos dizer que o PCP atual esta ultrapassado, uma vez que novos paradigmas 

produtivos surgiram e, assim, se faz necessário reformular o PCP. 

É necessário que o PCP atue com uma produção/manufatura ágil, a manufatura 

responsiva, a manufatura em massa atual, a manufatura em massa customizada e a manufatura 

enxuta são novos paradigmas arguidos por Godinho (2004), os quais de forma prática 

precisam ser também aplicados ao PCP em estudo. Para Godinho (2004), a estratégia 

competitiva das empresas está relacionada com a capacidade de planejar suas ações a curto e 

médio prazos, com base na gestão da demanda. Corrêa et al. (1993) diz que a demanda, assim 

como a produção, também deve ser gerenciada, porque poucas empresas são tão flexíveis, que  

possam, de forma eficiente, alterar substancialmente seus volumes de produção ou seu mix de 

um período a outro, de modo a atender as variações da demanda, principalmente no curto 

prazo. Vollmann et al (2006) diz que  é o gerenciamento  da demanda que propicia as ligações 

com o mercado, de modo geral, e com os clientes em particular. 

Se o PCP não for redesenhado, a organização onde o mesmo esta alocado, continuará a 

passos lentos e distante de excelência em seus processos produtivos de cenográfica. Desta 

forma continuará sofrendo com os resultados ou (a falta de resultados) hoje obtidos. Por falta 

dos aspectos e competências abaixo descritas:  

 

 Especialização do trabalho 

Padronização do ou dos produtos 

Eficiência operacional 

Alta produtividade 

 

 

 

Segundo Godinho 2004 – MMA  

(Manufatura/Produção em Massa Atual) 
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 Qualidade e produtividade acompanhada de 

Avanços tecnológicos. 

Considerar somente o prazo como diferencial  

competitivo 

diminuir de forma continuada  o led time de seus 

processos produtivos (o prazo é dado pela empresa 

empresa terceirizada executora)  

 

 

  Não é capaz de atende a demanda  

(com aumento de grade de programação) –  

Falta Planejamento 

Incapaz de desenvolver novos produtos e, 

de obter novas formas de operacionalizar suas atividades 

Incapaz de melhorar a capacidade (limita-se ao que as empresas 

de pequeno porte conseguem entregar)  

Limita-se somente a produzir / construir com baixo custo 

 (independente das terceirizadas estarem ou não alinhados as  

normativa vigente quer sejam, de segurança do trabalho e/ou 

            gestão de pessoas). 

 

 

 Qualidade e controle da qualidade, com requisitos, parâmetros e  

registros.  

Processo que visa à redução do desperdício (as empresas retém 

o remanescente dos insumos, reutiliza e descarta como desejar – 

não existe processo que respalde e introduza a gestão ambiental)  

Não busca agregar valor a cada produto. 

 

 

 Falta de flexibilidade no processo produtivo  

 

 

Segundo 

Godinho 

2004 – MA 

(Manufatura

/Produção 

Ágil) 

Segundo Godinho 2004 – MR  

 (Inexistência de Manufatura/ Produção 

Responsiva) 

Segundo Godinho 2004 – 

ME  

 (Inexistência de 

Manufatura/ Produção 

Enxuta) 

Segundo Godinho 2004 – MMC  

 (Inexistência de Manufatura/ 

Produção em Massa  Customizada) 
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Acima, seguiu pontos que dificultam estabelecer através do PCP, alinhamento e visão 

de gestão integrada pautada nas melhores práticas do mercado, bem como, atual falta de foco 

em planejamento de curto, médio e longo prazo, otimização de processos e redução de custos 

dos mesmos. O redesenho do PCP, trará a eliminação de paradigmas, como alguns 

mencionados acima que emperram todo o processo. Sendo assim, não farão parte da nova 

configuração. È imprescindível que o novo PCP atue em GESTÃO, antevendo possíveis 

gargalos, sendo capaz de investigar e mitigar eventuais ocorrências de erros e suas causas. 

Tais causas acarretam retrabalho ou perdas totais das peças fabricadas. Por vezes obriga-se a 

usar recursos adicionais para o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos dentro de 

um lead time maior que o necessário, por medida de segurança, o que na prática significa um 

aumento da capacidade instalada, segundo Sacomano (2007). Além de perdas financeiras, 

falta de credibilidade, entre outros. 

Desta forma podemos salientar que o novo PCP deve ser capacitado a influenciar a 

organização no que se refere à Gestão de Projetos e Planejamento, bem como explorar o que o 

sistema existente Enterprise Resource Planning (ERP) pode oferecer . 

Vollmann (2006) diz que o sistema de PCP se ocupa do planejamento e controle de 

todos os aspectos da produção, inclusive do gerenciamento de materiais, da programação de 

máquinas, mão-de-obra e da coordenação de fornecedores e clientes, neste caso (clientes 

internos). Como essas atividades mudam ao longo do tempo e reagem de forma diversa a 

diferentes mercados e estratégias da empresa, o PCP fornece uma direção para avaliar 

respostas às mudanças num ambiente competitivo. Acredita-se que o desenvolvimento de um 

sistema de controle e planejamento da produção eficaz, é fundamental para o sucesso de 

qualquer organização. Além disso, sistemas de PCP realmente eficazes coordenam cadeias de 

suprimentos e agregam esforços através das fronteiras interna e externamente as empresas. 

Finalmente, é fundamental salientar, que redesenhar um sistema de PCP não é um esforço 

único, mas um esforço e visão conjunta de adaptar-se continuamente, respondendo aos 

anseios, necessidades, solicitações, mudanças e oportunidades do mercado, exigência do 

cliente interno, problemas específicos do negócio e, claro, as questões ligadas à estratégia 

organizacional. 
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4.3.1 Material requirements planning (MRP) – sistema atual utilizado pelo PCP 

 

O fundamento teórico sobre o MRP já foi mencionado no capítulo 2 deste estudo, 

porém, apresentaremos alguns dos princípios básicos que deveriam estar integrados ao fluxo 

operacional do PCP. 

 O princípio básico do MRP é o princípio do cálculo de necessidades, uma técnica de 

gestão simples e eficiente, viabilizado somente pela velocidade do uso de computador, das 

quantidades e dos momentos em que são necessários os recursos de manufatura (materiais, 

tempo de preparação, lead time, perdas, etc.) para que se cumpram os programas de entrega 

de produtos com um mínimo de formação de estoques. O cálculo da necessidade dos 

componentes é feito a partir das necessidades de entrega dos produtos finais (quantidade e 

datas). Calculam-se para trás, no tempo, as datas em que as etapas do processo de produção 

devem começar o mais tarde possível e acabar na data prevista. Determinam-se os recursos, e 

respectivas quantidades, necessários para que se execute cada etapa. A lógica do cálculo de 

necessidades é bastante simples e conhecida há muito tempo. Atualmente o PCP conta com 

esta ferramenta, onde o custo de implantação é vultuoso e parcialmente utilizado. Como o 

MRP emite as respectivas ordens de compra e de produção para um produto, no tempo certo, 

contado da data de entrega para trás, dizemos que o MRP “empurra” a produção. 

Este breve apanhado sobre o sistema existente no PCP, mostra que existe capacidade 

para a programação e planejamento da produção, onde o mesmo também pode ser apoiado 

com o MS- Project, ferramenta existente no PCP e que tem interface com os clientes internos. 

Desta forma no levantamento de campo realizado para este trabalho, ficou clara a 

capacidade de estabelecer boa gestão de informação e gestão do conhecimento, através do 

PCP e os sistemas existentes. Criando um banco de dados para acompanhamento diário, com 

informações atualizadas do status de cada projeto, onde todos os stakeholder´s possam 

acompanhar e interagir com a produção dos projetos.  

 

 

4.3.2 Características necessárias ao PCP 

 

 

  Com entradas input (insumo) e saídas output (produtos), possuindo características 

específicas, as melhores práticas implementadas e as táticas operacionais definidas, o PCP é 

tarefa prioritariamente de Engenharia. Desta forma, afirma-se que o PCP é capaz de ser 
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agente transformador dentro de uma organização. Citando Quelhas et al. (2008) “a 

flexibilidade e a capacidade de os sistemas produtivos responderem eficazmente a mudanças 

decorrentes de flutuações e incertezas no ambiente produtivo.” Sendo esta uma característica 

relevante e, inclusive, vantajosa ao sistema produtivo de qualquer organização, toma 

importância exponencial na empresa estudada.  

Sabendo que a organização tem interferência direta de seus clientes, os quais lhe 

garantem audiência e consequentemente venda, relevância ao seu produto, é fundamental ter 

requisitos e critérios que visem qualidade deste produto.  Mas, este mesmo cliente pode 

rejeitar o produto, desta feita, a produção precisa ser capaz de assumir prazos cada vez 

menores, qualidade cada vez maior para responder não somente a uma possível rejeição do 

cliente externo, mas também as indefinições do mercado, crises econômicas e avanço 

tecnológico. O fator flexibilidade na produção por volume, expansão, operação, maquinário, 

mix, tipo de produto, entre outros, é fundamental a saúde, continuidade e perenidade do 

negócio.  Sendo o PCP a porta desta conquista. 

Para solucionar a questão relativa à confiabilidade na entrega e obtenção de fluxo 

rápido na entrega, a proposição do novo modelo de operação eliminará os problemas atuais, 

considerando que teremos um processo produtivo estável, citando o termo usado por Slack 

(1993). 

Com o novo modelo proposto, o PCP remodelado passa a ter produção antecipada e o 

mínimo de produção por encomenda. Dado, que este fará sua operação baseada em OPT 

(Optimized Production Technology), visto que a proposição central para o novo modelo de 

operação baseia-se a favor do balanceamento do fluxo da produção. Dando ênfase ao fluxo de 

materiais (insumos). Conforme preconiza o OPT. 

Assim, o novo PCP terá um “pulmão” de estoque, antes da criação de qualquer 

possível gargalo, reduzindo o atual tempo de espera e fila, o que hoje impacta no acabamento 

final da produção, quer seja de cenários e cidades cenográficas.   O PCP em estudo deverá se 

tornar capaz de acompanhar o uso de recursos e os resultados de execução para relatar o 

consumo de materiais, a utilização de mão-de-obra, a utilização de equipamentos, o 

atendimento de novos pedidos de clientes e outros importantes indicadores de desempenho da  

operação. Ainda, se houver mudança, gerada pelos clientes, um processamento errado ou 

qualquer outro motivo que cause alterações no que foi planejado e programado, o PCP deve 

informar os gerentes, os clientes internos (gerentes, produtores de cenografia, supervisores de 

construção de cidade e outros que estejam envolvidos no projeto), além de processar registros 

junto aos executores e fornecedores sobre o ocorrido, e dar suporte para a solução do 
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problema. Através desse processo, a comunicação entre todos os envolvidos sobre a situação 

existente deve ser mantida de forma saudável, incluindo sugestões para possíveis soluções de 

melhoria e informações sobre as fases de execução de cada setor fabril. 

Por fim, para uma termos um PCP que fará uma gerência eficaz da operação, alguns 

indicadores de desempenho precisam ser compilados, para que possamos estabelecer e 

implantar, junto a este novo PCP, a gestão do conhecimento. Dentre os indicadores, devem 

constar todos os produtos entregues, características e quantidades a utilização de 

equipamentos, os custos incorridos por setor, a utilização de mão de obra, etc. Também se 

sugere medir a satisfação dos clientes quanto às entregas, prazo, qualidade, acabamento e 

outros. As informações econômicas, financeiras e físicas da operação deverão ser coletadas, 

resumidas e relatadas através do novo sistema operacional de PCP.  

 

Abaixo, sugestão de Indicadores de Performance a serem implantados: 

Área dos cenários pré-montados 

Capacidade produtiva de cada empresa executora  

 Cenários pré-montados. 

 Tempo de permanência na pré-montagem. 

 Produção de carpintaria / marcenaria. 

 Produção por setor / atividade. 

 Produção e capacidade por setor fabril. 

 Atividade custo de construção da fábrica. 

 Variação entre o valor do projeto orçado e o realizado. 

 Taxa de material/insumo não detalhado. 

 Requisições / aprovações de materiais 

 Cumprimento dos prazos por parte das empresas terceirizadas. 

 Cenários solicitados sem constar no sistema. 

 RNC (relatório de não conformidade) por setor fabril ou por empresa 

executora de peças. 

 Distribuição dos hd´s de carpintaria. 
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 Total de hd de carpintaria x ano. 

 Total de peças ano / empresa executora. 

 Tipo de peça ano/ empresa executora. 

 Prazo de construção de carpintaria. 

 Distribuição de peças por empreiteiros (executor).  

 Entrega de solicitação de execução peças / cenários após as 22h00min horas. 

 

Os indicadores de desempenho acima elencados podem contribuir de forma 

significativa para direcionar e suportar algumas decisões. Após implantação das proposições 

outros indicadores deverão ser incluídos, porém, nesta fase de transição é importante tê-los 

quantificados. 

 

 

4.3.3 Classificação do Tipo de Operação 

 

 

  O PCP atualmente recebe toda a demanda de peças para cenários e cidades 

cenográficas. A classificação mais conhecida dos sistemas de produção e uma das mais 

difundidas no meio acadêmico é a classificação por Grau de Padronização dos Produtos. Este 

se torna para o estudo um ponto relevante na abordagem, considerando a falta de 

padronização atual e sua contribuição para a fragilidade da ação e posicionamento do PCP. 

Dentro da classificação de operação atual, podemos afirmar que o PCP atual esta enquadrado 

em um sistema de processo discreto ainda não definido (alinhamento que traçaremos para 

proposta de melhoria). 

Atualmente, na organização estudada, o PCP tende a ser tratado como um processo 

por projeto, mesmo sendo produzido através de um processo repetitivo em massa. Desta 

forma detecta-se uma das causas das fragilidades atuais em seu sistema produtivo.   

Um dos pontos a destacar que vem impactando na estratégia de produção e de 

agilidade para mudanças na grade de entretenimento é a fraqueza na flexibilidade de 

produção. Assim, uma das funções do PCP que é suportar as definições estratégicas da 

organização não vem sendo cumpridas. A gestão, a capacidade produtiva, a pronta resposta 

pra a tomada de decisão não se estabeleceu. Desta forma o PCP atual segue negativando sua 
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performance atual, trazendo prejuízos de prazo, custo e qualidade das peças demandas para a 

fabricação através do PCP. 

Segundo Martins & Laugene (1998) o processo da programação detalhada da 

produção tem inicio após a tomada de decisão, quanto à capacidade, níveis de estoques e 

pedidos a atender dentro de uma escala de tempo.  

A programação detalhada da produção depende do tipo de operação e são utilizados 

métodos e técnicas distintos em cada tipo de situação. Enquanto tais técnicas, métodos e 

programas não forem definidos os resultados se manterão inalterados. Premissas definidas 

para recebimento do pedido, reposição continua ou reposição periódica ou outro modelo que 

permita ajustes necessários para a demanda planejada e a demanda variável devem ser 

definidos para que os custos de operação e fabricação por falta de capacidade, que atualmente 

obscurecem decisões, sejam eliminados. 

 

 

4.3.4 Conhecendo o Processo Atual 

 

 

Para conhecer melhor o fluxo de processos da operação produtiva para cenários e 

peças de cidades cenográficas é importante conferir a Figura 31. Esta facilitará a visualização 

dos caminhos críticos, zonas cinzentadas, que resultam em descontinuidade, perdas, tais 

como, perdas de tempo, perda de peças, perdas de insumos, perda de tempo de maquinário, 

entre outros. 

De acordo com Contador (1998) entende o processo de produção da seguinte forma: 

 A programação da produção possui horizonte de planejamento igual ao período do plano 

de produção e define o quanto produzir a forma a atender ao plano de entrega. Isto é feito por 

meio da emissão de ordem (fabricação, compras, ferramentaria etc.). 

A liberação da produção, objetiva colocar em operação as ordens, atuando no dia ou 

no prazo. Os dois principais objetivos são: definir quem executará cada ordem e em qual 

máquina e tomar todas as providencias necessárias ao bom desempenho da fabricação.  
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Visão Esquemática Atual – Produção de Cenários
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             Figura 31: Visão esquemática do fluxo gerador do processo junto ao PCP 

               Fonte: A Autora, 2012. 

 

 

Ao citar bom desempenho de fabricação, entende-se um PCP em franco 

funcionamento, independente da dinâmica adotada. Neste caso especifico, a seguir será 

proposto a dinâmica de produção em lotes, executando a produção empurrada em células 

através do fornecedor. Nas figuras apresentada abaixo, é possível perceber o processo, as 

áreas e, segmentos necessários, para a produção cenográfica. 
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           Figura 32: Fluxo físico para a produção cenográfica 

           Fonte: A Autora, 2012. 

 

Considerando a situação atual, encontramos um PCP com as seguintes dificuldades e 

problemas: 

 

• Sobrecarga de trabalho; 

• Perda de tempo em passagem de projeto (convocar empresas terceirizadas, emitir OC, 

liberar OC de material – insumo, enviar pedido ao requisitante, enviar pedido ao 

almoxarifado, enviar pedido de aprovação de material extra ao cliente interno, entre 

outros); 

• Acompanhamento da produção nas empresas terceirizadas (externas) sem check point – 

fragilidades na verificação; 

• Alterações diversas durante a execução do projeto; 

• Baixa qualidade dos insumos; 

• Deficiência no sistema logístico; 

• Inexistência de processos construtivos normalizados; 

• Inexistência de bancos de dados (custo, prazo, processo, material e outros); 

• Falta de planejamento integrado; 
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• Falta de compatibilidade entre os projetos de cenografia (arquitetura), construtivos e 

executivos, complementares ou de adequação e processos construtivos;   

• Controle da produção frágil (pela falta de report do acompanhamento); 

• Falta de tecnologia aplicada; 

• Falta de projeto em tempo oportuno; 

• Falta de automação nas linhas produtivas; 

• Falta de programas especifico para este tipo de negócio; 

• Falta de foco para melhoria continua e mudanças; 

• Falta de gestão de estoque insumos e peças prontas; 

• Peças com dimensões diferenciadas sem necessidade especifica de projeto;  

• Dificuldade de execução em lote; 

• Desperdício de material, MO e outros; 

• Baixa qualificação das empresas executoras; 

• Baixo nível pré-industrialização; 

• Quantidade elevada de empresas terceirizadas; 

• Distâncias longas entre as empresas terceirizadas (Rio e Grande Rio);  

• Ausência de planejamento; 

• Ausência da visibilidade da grade e volume necessário de produção anual; 

• Elevado turn over de engenheiros de produção no quadro do PCP; 

• Jornada de trabalho que ultrapassam 11h diárias; 

• Inexistência de espaço físico na área fabril para armazenar as peças e/ou os executar 

acabamentos finos e diferenciados; 

• Inexistência de medidas de redução de resíduos e da reciclagem; 

• Inexistência de controle de poluição, através do descarte inapropriado realizado pelas 

empresas terceirizadas; 

• Inexistência de controle sobre a geração de resíduos indesejáveis e desnecessários; 

• Inexistência de um balanço de material (insumo) remanescente junto às empresas 

terceirizadas; 

• Inexistência de critério para avaliação quanto às solicitações de materiais (insumos) 

extras para a execução de peças; 

• Espaço físico existente inadequado; 

• Falta de treinamento para o pessoal terceirizado de carga e descarga; 

• Falta de projeto executivo; 
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• Dificuldade de troca de informações entre os setores fabris e demais setores da 

organização, principalmente entre os clientes internos (demandantes); 

• Dificuldade para repassar as encomendas às empresas executoras; 

• Dificuldade de compreensão de projeto por parte do PCP e por parte das empresas 

executoras; 

• Dificuldade de ressuprimento de material (insumo-madeira); 

• Dificuldade de recebimento e entrega de material especifico; 

• Dificuldade de visualização do PCP quanto ao material especifico e data de entrega. 

 

Todas os pontos acima elencados, reforçam a necessidade de implementar um 

redesenho no PCP. Na realidade atual, percebe-se um PCP estático, sem as capacidades 

necessárias a reagir eficazmente, sem visibilidades dos processos e sem a consciência de 

necessidade de continua melhoria. Fica evidente, pelo volume de problemas levantados nesta 

análise que o redesenho é vital para que seja possível modificar a forma de atuação do PCP. 

Com mudança de postura, para que haja ações e reações pró-ativas, reduzindo todos os 

desvios, para se alcançar resultados rápidos e efetivos para a produção de cenografia. 
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5 MODELO PROPOSTO 

 

 

Este capítulo destaca uma proposta para que o PCP opere de forma estratégica, 

competitiva e profissional, buscando desta forma resultados de excelência. 

Hoje, o PCP como característica de sua formação tem suas entradas e saídas típicas de 

um PCP implantado em qualquer outra organização de qualquer outro segmento. Recebe as 

variáveis de diversos projetos distintos, variáveis que se caracterizam pelo tipo de negócio, 

variáveis constantes das características e épocas de cada projeto, prazos, especificidades e 

requisitos, peças diferenciadas para a carpintaria e para os demais setores que recebem as 

encomendas, ou seja, a ordem de execução através deste PCP. Abaixo, representamos através 

Figura 33 o fluxo de operação do PCP.  

 

FLUXO DO MODELO OPERACIONAL  DPCC

PCPPLANEJAMENTO

E       CONTROLE 

DA    PRODUÇÃO

VARIÁVEIS

VARIÁVEIS

SAÍDASENTRADAS

 

                    Figura 33: Fluxo Operacional PCP 

                     Fonte: A autora, 2010. 
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5.1 DETALHAMENTO DO MODELO PROPOSTO 

 

 

Entendendo a importância do PCP para o departamento em que atua e, 

consequentemente, para a organização é possível compreender a necessidade de torná-lo 

aplicável e factível, a ponto de elegê-lo como elemento fundamental ao atingimento dos seus 

objetivos. Este deve ser capaz de cumprir seu papel estratégico, colaborar com a estratégia da 

organização, sendo a ponte entre os clientes internos e externos, além de buscar a cada dia 

melhor desempenho, fornecendo a organização um conjunto de características de produção, 

políticas e premissas que norteiem e, que deem suporte, à obtenção de vantagem competitiva. 

No caso especifico da organização estudada, critérios como custo, qualidade, prazo de 

entrega e flexibilidade somam-se a fatores de grande relevância tal como, o posicionamento 

ético social (contratação dos terceiros), transparência nos negócios (in house e out house) e 

responsabilidade socioambiental (dado que o maior volume de insumos ainda hoje é a 

madeira). Salienta-se que estes fatores contribuem para a perenidade do negócio, bem como 

da organização, sendo o bom funcionamento do PCP um elemento importante na obtenção 

dos resultados. Este deve ser sustentável, pois deve buscar constante inovação e ter foco na 

excelência em gestão de resultados para o departamento e, consequentemente, para a empresa. 

Segundo Almeida (2011), o processo de gerenciamento estratégico envolve mover a 

organização da sua posição atual para a sua posição estratégica futura, objetivando explorar 

novos produtos e mercados. 

Assim, após análise do modelo atual, este trabalho propõe alguns modelos de operação 

que reposicionarão o PCP, bem como, a organização para um novo patamar. De fato, com 

gestão sobre as operações e sobre o PCP. Facilitando a tomada de decisão, uma vez que passa 

pelos níveis estratégicos, tático e operacional.  Remodelando as posições e atuações de 

pessoas, maquinário, processos, prazo, custo, logística, entrega final, entre outros.   

Para Van Derwi (2002), o gerenciamento estratégico é o conjunto de decisões 

gerenciais que determine a performance da companhia alongo prazo e inclui a formulação da 

estratégica, a implementação, a avaliação e o controle. Estas estratégias são implementadas 

através de programas, projetos, orçamentos e procedimentos.  

A capacidade de gestão do conhecimento é ponto fundamental para o planejamento 

anual. O processo de coletar os requisitos possui o objetivo de definir e documentar as 

características dos produtos e serviços do projeto e os requisitos de projetos para garantir e 

satisfazer a expectativa dos stakeholders. Segundo definição PMBOK (XAVIER, 2009). 
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Dado o grande volume e variedade para a execução de serviços, compreende-se neste 

modelo, um grande número de peças distintas para montagem de cenário e cidades. Percebe-

se, após análise presencial, que o principal gargalo, encontra-se em suprimentos, entende-se, 

por fornecimento de insumos e serviços, especificamente neste caso o grande volume é o 

insumo madeira.  

Segundo Fleury & Silva (1998), a relação entre equipamentos e materiais é geralmente 

entendida como a dimensão da automação. A relação entre equipamentos e pessoas é 

definida como o problema da manutenção. E, usualmente, a relação entre pessoas e 

materiais, em transformação em sido vista como uma relação residual, uma relação a ser 

minimizada: quanto menos as pessoas interferirem no processo de transformação mais 

eficiente e produtivo ele será. 

O mesmo autor afirma que o processo automático representa o sonho da engenharia 

moderna. Como se observa na citação abaixo:  

Vem daí o “sonho dos engenheiros” de ter fábricas totalmente automatizadas com 

processo de auto-diagnóstico e auto-correção pelo próprio equipamento. O que tornaria a 

participação das pessoas totalmente dispensável, não obstante, ‘sonho’ tem se mostrado 

intangível, mas também contraproducente e dispendioso, não se justificando sob nenhum 

critério de avaliação custo-benefício. 

De acordo com Michel Porter (1997), “o problema fundamental é a falta de distinção 

entre eficácia operacional e estratégia”. Sabendo que a eficácia operacional, significa a 

capacidade de executarmos atividades de operações similares melhor do que nossos 

concorrentes, tornando-os irrelevantes como preconizam os autores Kim & Mauborgne (2005) 

na obra: A estratégia do Oceano Azul. 

 Desta forma para que o PCP atual alcance sua eficácia e eficiência operacional e 

desempenho superior ao atual, será imprescindível a sua eficácia estratégica. Tais estratégias 

deverão estar a alinhadas com as melhores praticas do mercado, clareza na apresentação e na 

comunicação em todos os níveis da organização, capacidade de inovar e de pensar em 

diferenciação que agregue valor em todo o tempo. De nada vale considerar sistematização, 

grandes sistemas que rodam MRP se não estiverem os processos integralmente definidos com 

base nas características e necessidades de flexibilidade da produção para o alcance de 

resultados para a organização. Para que estes sejam suficientes e garanta através do PCP um 

nível impar de produção e competitividade. 

As proposições elencadas abaixo, alinham-se com a necessidade da organização se 

tornar potencial na produção de seus cenários e peças para a cidade cenográfica. A superação 



 

 

 
104 

de alcance de propósitos trará a certeza de peças prontas, entregas nas datas acordadas, entre 

outros. 

As proposições que seguem passam por: remodelagem interna (perfil do PCP e sua 

engenharia de produção) perfil do novo fornecedor (localização, capacidade instalada, tipo de 

maquinário, gestão), diretoria de infraestrutura e suprimentos (novas atribuições – dado a 

redução dos requisitos e serviços prestados que não terão adesão ao novo modelo). Ganho de 

espaço físico (área interna da empresa), ganho na gestão de pessoas internas (redução de 

transeuntes), redução de controle de entrada e saída de caminhões (ganho logístico). 

 

 

5.2 MODELO ATUAL E MODELO PROPOSTO 

 

 

Quando se trata de apresentar um novo modelo vários aspectos devem ser observados 

e até mesmo preservados para alcançar sucesso na sua implantação. Um deles é a aderência 

das proposições junto à organização, seu estilo de liderança, de aceitação e capacidade de 

gestão de mudanças. Frente a muitos obstáculos referentes à falta de processos, alinhados com 

as necessidades e características do negócio que hoje não estão sendo atendida pelo PCP 

atual, a presente pesquisa apresenta algumas transformações para inserção ao modelo. Estas 

transformações foram observadas criteriosamente como descritas no capitulo 03, o qual 

descreve a metodologia. A coleta de dados, o levantamento das necessidades, as respostas 

apresentadas no questionário, as análises realizadas em campo e em todos os processos 

realizados pelo PCP atual, corroboraram com as proposições apresentadas neste trabalho.  

As atuais necessidades são: transformar o PCP em um PMO, reduzir o volume de 

empresas executoras de peças de cenários e cidades cenográficas que hoje totalizam (15) 

quinze unidades no Rio de Janeiro e Grande Rio, distante do local de gravação. O que 

dificulta o cumprimento dos prazos prejudica a qualidade em virtude do deslocamento, bem 

como aumenta exponencialmente o custo de transporte, o gestão de riscos, quer seja na 

entrega dos insumos ou no envio das peças manufaturas. 

Ao longo deste estudo apresenta a discriminação sobre as atividades executadas pelo 

PCP atual e as atividades que hoje não são realizadas e que o mais breve possível, necessitam 

ser implementadas para acompanharem e suportarem os novos desafios da organização, bem 

como dar continuidade a produção de forma adequada, com realizar a gestão cada projeto que 

ora for submetido ao PCP, após a transformação proposta neste estudo. 
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Em continuidade a elaboração das proposições de melhoria e, sabendo que o gargalo 

esta contido entre o fornecimento, entrega dos insumos, o beneficiamento e o PCP que dá os 

imputs para todos os acontecimentos citados, buscamos elencar e apresentar alguns modelos 

como proposta para futura implantação, seguindo como orientação a figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 34: Etapas do Novo Modelo Operacional. 

   Fonte: A autora, 2012. 

 

 

5.2.1 Motivadores 

 

 

A inserção deste item apoia-se na ineficiência da operação atual, impactar severamente 

a produção de cenários e cidades cenográficas da empresa fonte deste estudo. Dado as 

características atuais do PCP percebemos:  

Grande dificuldade de Planejamento, Impossibilidade de visualizar a demanda futura, 

dificuldade de visualizar a solicitações por produto, dificuldade de visualizar a variação das 

peças. Desta forma o PCP tem um processo fragmentado entre diversas áreas provocando 

“gargalos” e dificuldades de comunicação com os clientes internos. Com estas dificuldades de 

comunicação, integração as dificuldades de planejamento aumentam e por consequentemente 

aumentam as demandas emergenciais e falta de visibilidade dos requisitos de projetos. 
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A cada nova grade montada por característica do próprio negocio acontece um 

aumento da demanda por cenários e consequente aumento no consumo de insumos, hoje 

percebemos um PCP inoperante neste sentido de prever a demanda de insumos, o que gera 

graves problemas, impacta em logística, compras, ressuprimento, fornecedores, espaço físico 

e por vezes atrasos nas entregas, bem como substituir por materiais locais mais caros, 

fazendo com que o custo das peças e por resultante o custo do metro quadrado do cenário 

fique maior. Desta forma a Divisão de infraestrutura (área parceira da divisão industrial) 

permite o esgotamento dos insumos, criando muitas dificuldades para o atendimento nos 

picos de consumo, por falta de uma peça que não está capacitado a atuar de forma ativa e não 

reativa como tem seu estado atual. O trabalho em conjunto do PCP com a divisão de 

infraestruutra, responsável por suprir os insumos, deve ser constante e baseado em 

planejamento, dado que as compras emergenciais vêm em muito causando desconforto a 

todas as áreas da organização envolvidas nas produções de cenários e cidades cenográficas. 

Visto que o insumo de má qualidade impacta na qualidade, no prazo e no custo de cada peça, 

aumentando também os desgastes relacionais para a entrega das peças. 

 

 

5.2.2 Objetivos e Prazos 

 

 

Quanto aos objetivos e prazos, é fundamental que o PCP atue de forma a apresentar 

modelos alternativos para os insumos industriais, visando atender as demandas crescentes e 

constantes nos picos de consumo. Desta forma seria possível a minimização dos gargalos de 

insumos (material) e empresas capacitadas a atender estes picos de demanda, sem causa 

rupturas nas entregas das peças.  Desta forma precisamos de um PCP com capaz de propor de 

imediato plano de contingência e modelos alternativos, onde o projeto e seus requisitos sejam 

entendidos. Assim, salienta-se que este estudo pode sugerir a inserção de profissional no PCP 

que contribua com o entendimento do projeto, facilitando as proposições junto ao cliente 

interno para estabelecer prazos /entregas adequadas de forma a que nenhuma das áreas 

envolvidas absorva impactos negativos. 
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5.2.3 Cenário Atual de Consumo de Insumo 

 

 

Em média nos momentos de pico é possível produzir 15 PRODUÇÕES 

SIMULTÂNEAS.  

Atualmente existem gargalos de capacidade instalada e pessoal nas empresas 

executoras de peças. Além das 14 empresas atuais que se localizam no Rio e Grande Rio não 

conseguirem absorver a demanda, a qualidade fica comprometida. A parte de logística 

também é deficitária e compromete prazo, custo e qualidade, assim afirma-se que atualmente 

não se consegue responder as solicitações. Gargalos e riscos diversos como o de não ter a 

entrega das peças em tempo hábil, são gerados também em consequência do volume de 

insumos (madeira) para a execução/produção dos projetos. A divisão de infraestrutura e 

suprimentos não conseguem ressuprir com a quantidade de insumos necessárias para atender 

toda a produção. 

Conforme citado no item 3.2.1 onde registra-se que o cerne da questão entre outras 

também importantes questões para a produção, é resolver o fornecimento e escoamento dos 

insumos (materiais para a produção de cenários para estúdios e cidades cenográficas).  

A operação terá um ROTEIRO a seguir onde: 

 

 O PCP (transformado-operando no modelo proposto neste estudo) deverá ser capaz de 

planejar e informar a demanda futura, as necessidades de cada projeto, quanto a 

insumos, material, espaço físico, logística dentre outras necessidades e requisitos de 

projeto. Antevendo, mitigando, propondo soluções para as questões que causam 

gargalo, impactam de forma negativa a execução de cada projeto. 

 

 

5.2.4 Demanda Futura 

 

 

 Uma vez que o PCP seja e, tenha as características de um PMO, será imprescindível a 

capacitação do processo e flexibilização, para que possa entender os padrões de demanda, 

compreender as tendências de cada tipo de projeto por horário, analisando a grade anual de 

produtos, entendendo os períodos que sugerem sazonalidades, apresentando informações 

concretas com base no histórico, além de perceber e aproveitar os possíveis períodos com 

períodos cíclicos. Todos baseados em um novo modelo de gestão operacional, onde dados 
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serão consolidados para que as análises e informações sejam apresentadas à organização de 

forma sólida e confiável para a tomada de decisão. Desta forma o PCP contribuirá para o 

planejamento estratégico da referida empresa, inclusive para disseminar a importância da 

Gestão do Conhecimento, como relevante ferramenta na busca da excelência da gestão 

integrada dos projetos cenográficos. Desta forma evidencia-se um PCP competente para o 

gerenciamento das especificações. Assim, contribuirá de forma efetiva para que a organização 

realize as interações necessárias quanto às especificações de cada projeto junto à área de 

criação. Possibilitando o PCP a prever a demanda futura de forma clara e realista, objetivando 

ações que possam contribuir para reduzir custos e volumes desnecessários de insumos, tendo 

como resultante o aumento da qualidade de cada projeto, especificando materiais de forma 

correta para cada peça.  

 

 

5.2.5 Propostas de Contingência 

 

 

As propostas de contingência elencadas abaixo consideram o cenário e a condição 

atual de operação do PCP e das condições das empresas executoras, bem como da atual falta 

de planejamento nas entradas/recebimento dos projetos.   Assim, percebem-se melhorias, se: 

 

• Implantar o terceiro turno de atendimento no almoxarifado; 

• Implantar a extensão de horário no almoxarifado; 

• Entregar os insumos diretamente nas empresas executoras. 

 

Salienta-se que para as propostas resultarem em êxito, é fundamental que as premissas 

abaixo sejam respeitadas, seguem: 

 

• Divisão Industrial operar em turno extra; 

• Fornecedores de madeira realizarem entregas durante a madrugada (terceiro turno 

almoxarifado); 

• Empreiteiros receberem insumos durante a madrugada (terceiro turno almoxarifado); 

 

Nesta situação percebemos algumas oportunidades, tais como, o baixíssimo custo de 

implantação e rápida absorção, bem como entendimento do plano. Com esta implantação 
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espera-se maior agilidade, planejamento das entregas e possibilidade de inserção de serviço 

terceirizado ou contratação de mão de obra para recebimento dos insumos. Reduzindo custos 

com funcionários, bem como, o efetivo dar suporte a gestão de pessoas e cargas, durante o 

período diurno, onde existe o maior volume de acessos, que acarretam em grandes filas de 

esperas na portaria, a falta de controle no recebimento dentre outros. 

Na proposta de extensão do horário no almoxarifado, novamente enfatiza-se que o 

PCP deve ser atuante, focado em planejar e informar a necessidade de extensão com um 

mínimo de seis horas e que as empresas executoras, com prévio acordo, estejam capacitadas 

para receberem os insumos durante a extensão do horário do almoxarifado. Desta forma a 

logística atual poderá suportar os momentos de pico, a partir da implantação deste novo 

modelo de atendimento. Vale ressaltar que é fundamental observar as leis trabalhistas para 

que as jornadas de 11 horas de trabalho não sejam excedidas, bem como, o descanso semanal 

que não poderá ser inferior às 11 horas. 

Neste plano percebe-se como oportunidade o baixo custo de implantação e entregas 

diretas nas empresas executoras, tendo a redução dos acessos nos momentos de pico que são 

durante o período da manhã. Reduzindo gargalos no almoxarifado que impactam nas 

solicitações de insumos de acabamento para entrega dos cenários prontos para a gravação. 

É fundamental que neste modelo o PCP tenha como premissas, o desenvolvimento de 

um novo processo de controle de envio, recebimento e baixa dos materiais, bem como a 

implementação e controle de estoques alocados nos empreiteiros (empresas executoras).  

 

 

5.2.6 Modelos Alternativos  

 

 

Frente à situação analisada de operação do PCP, e do modelo atual para a produção 

das peças, propõem-se os modelos alternativos: 

 

Modelo I 

 

• Compra de cenários prontos (serviços+ insumos); 

• Modelo de execução através de condomínio fabril; 

• Utilização de operador logístico. 

 



 

 

 
110 

 

Modelo II  

 

• Divisão de infraestrutura deverá negociar os insumos de maior peso quantitativo 

(madeira) para que a empresa executora compre com a melhor negociação realizada 

pela contratante, baseada no volume histórico; 

• Redução da quantidade de empresas, as 15 empresas atuais dificultam a produção, bem 

como seu controle e a interação com os processos de PCP em todas as suas camadas; 

• Ganho de espaço físico na organização. 

 

Quanto ao PCP proposto deverá estar capacitado a: 

 

• Planejamento de projetos; 

• Gestão de estoque; 

• Emissão de ordens de produção; 

• Programação das ordens de fabricação; 

• Movimentação das ordens de fabricação; 

• Empurra do transporte para empresa executora; 

• Empresa executora com capacidade instalada; 

• Empresa execução com maquinário em corte SNC; 

• Planejamento da demanda anual; 

• Peças padronizadas; 

• Fornecimento de peças prontas;  

• Acompanhamento da produção; 

• Redução do volume de transporte; 

• Local de armazenagem de peças nas proximidades da área de montagem (dado o espaço 

para armazenar os insumos ter ficado livre com o novo modelo de operações). 

 

Desta forma será alcançado:  

 

• Número menor de funcionários 

• Redução do turn over 
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Assim, os ganhos passam por logística, espaço físico, novo modelo de compra, 

comportamento e atuação do setor, novo modelo de requisição e entrega junto às empresas 

executoras. 

Um dos grandes gargalos identificados refere-se aos insumos para a execução dos 

cenários e cidades cenográficas. Este desencadeia uma série de impactos negativos em várias 

áreas da organização, bem como em vários processos, quer seja nos setores fabris e/ou nos 

estúdios e cidades cenográficas para gravação. Sendo assim, a proposta de realizar o 

“empurra” dos materiais será relevante neste processo de mudança. Existem possibilidades 

percebidas e avaliadas ao longo deste estudo, algumas através de visitação as empresas 

executoras, (empreiteiros atuais) outras através do acompanhamento das ações e 

comportamento do PCP.   

No Modelo Proposto I, as empresas que ora já estarão selecionadas e capacitadas 

receberão os insumos negociados pela própria contratante, garantindo desta forma uma 

negociação de menor valor de mercado, com base histórica do volume de requisição de 

compras.   Assim, a garantia de peças de menor valor também ficará estabelecida. 

 O ponto de atenção percebido foi o de manter junto ao PCP um controle bem definido 

com base em um critério de medição on line e alinhado com cada solicitação de 

beneficiamento, pedido de peça pronta (que por ora terão suas dimensões padronizadas como 

sugestão deste estudo) x material utilizado. 

 Um dos maiores retornos que este modelo oferece é a liberação da área onde hoje é 

armazenado todo o insumo, a liberação desta área pode parcialmente ser destinada a 

armazenar peças prontas para planos de contingência, e as demais metragens podem ser 

ocupadas com melhoramento tecnológico nos demais setores fabris. Como máquinas em corte 

digital, vaporizadores e batedores digitais para pintura, dentre outros. Formando desta forma 

um parque tecnológico para os setores fabris. 

Além do ganho de área, a nova estrutura do PCP planejará as entregas, com isso 

sugere-se revisar a operação da expedição e movimentação de peças que ganhará um novo 

formato e atuação, esta revisão deve ser feita em equipe e repostas deste setor ao “novo PCP”.  

Várias áreas tais como, a divisão industrial e a divisão de infraestrutura, poderão ter 

seus modelos de operação revisitados, a partir desta remodelagem do PCP e do fornecimento 

de insumos, ou seja, estas áreas podem ter modelos mais justos e sólidos em sua operação.  

Como sugestão para estudos futuros na divisão de infraestrutura, passando primeiramente 

pelo setor de suprimentos, através do almoxarifado, sabendo-se que haverá retorno com 
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resultados importantes e vultosos para a organização, dado que o quadro alocado para 

atendimento especifico a demanda de insumos poderá ser revisto. 
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6 ANÁLISE DO CASO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A pesquisa realizada foi baseada no questionário que segue no APÊNDICE A, o qual 

foi elaborado pela autora. 

Entendendo que mediante a tais perguntas poderemos perceber qual a visão dos 

stakeholders quanto ao PCP atual e a futura remodelagem, sabendo que o PCP atual, obstante 

as suas fraquezas, esta considerado abaixo do plano estratégico da organização. Para 

corroborar com esta afirmação, Pires (1995) classifica o PCP como uma estratégia de 

manufatura que está abaixo da Estratégia Corporativa, abaixo da Estratégia das Unidades de 

Negócio, e se coloca como parte da estratégia operacional de natureza infraestrutural e como 

área de decisão operacional. 

 Este questionário foi estruturado, constituído por 15 questões. Destas, oito são 

perguntas abertas e sete são assertivas que receberam respostas em cinco possibilidades 

únicas de resposta. 

 

 Concordo totalmente 

 Concordo 

 Indiferente 

 Discordo 

 Discordo totalmente 

 

A seguir serão apresentadas as compilações (tabulações) para cada uma das questões 

componentes do referido questionário. Cabe destacar que as perguntas abertas farão 

referências, de forma resumida, ao conjunto de questionário respondido. As questões fechadas 

serão tabuladas em forma de gráficos de pizza. 

A primeira pergunta questionava os entrevistados quanto à percepção que os mesmos 

possuem sobre o PCP atual do departamento. Os entrevistados, de forma complementar 

responderam que: 

“O PCP atual não está focado e orientado a gestão de projetos. Hoje faz somente 

programação da entrada das peças; Não consegue dar suporte e enviar relatórios para a 

tomada de decisão da direção; Por falta de profissionais com formação adequada, não 

consegue fazer leitura de projetos o que acarreta retrabalho e pouca qualidade nas entregas 

das peças, onde por vez a falta de formação técnica adequada das empresas terceirizadas 
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resulta em insucesso no resultado dos projetos; A falta de planejamento e de visão sistêmica 

traz prejuízo de tempo, custo e qualidade, dado que a parte de logística e suprimentos de 

insumos ficam prejudicadas, sem a visão da real demanda e consequentemente incapacitada 

de elaborar plano de ação e contingência para absorção dos grandes volumes de produção. 

Não tem visão de melhoria continua, trabalha de forma mecânica, sem inovação, sem 

benchmarking. As 15 empresas contratadas que se distribuem entre Rio e Grande Rio por sua 

vez fazem um trabalho de forma arcaico e totalmente artesanal.” 

A segunda pergunta questionava os entrevistados quanto ao fato do PCP do 

departamento de produção de cenários e cidades cenográficas vir a funcionar melhor quando 

se entende que a sua demanda acontece por projetos. O gráfico a seguir demonstra que 12 

pessoas responderam que concordam e que 2 pessoas responderam que julgam ser 

indiferentes. 

PCP projetizado

86%

14%

Concordo Indiferente

 

                       Gráfico 02: Percentual de validação entrevistado quanto à estrutura projetizada. 

                       Fonte: A autora, 2012 

 

 

A terceira pergunta questionava os entrevistados quanto ao fato de existir resistência 

do PCP em trabalhar orientado à Projetos. O gráfico a seguir demonstra que 10 pessoas 

responderam que concordam e que 4 pessoas responderam que discordam. 
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Resistência a PCP orientado a projetos

Concordo totalmente

Indiferente

 

                          Gráfico 03: Percentual de validação quanto a resistência do PCP a projetização. 

                          Fonte: A autora, 2012. 

 

 

A quarta pergunta questionava os entrevistados para saber se julgam ser relevante para 

a organização transformar o PCP atual em um PMO - Escritório de Gerenciamento de 

Projetos. O gráfico a seguir demonstra que 10 pessoas responderam que concordam 

totalmente e que 4 pessoas responderam que concordam. 

 

Relevância de PCP como EGP

71%

29%

Concordo totalmente

Concordo

 

                          Gráfico 04: Percentual de validação quanto à relevância do PCP como EGP. 

                          Fonte: A autora, 2012. 
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A quinta pergunta questionava os entrevistados para saber se utilizar um modelo de 

condomínio fabril é uma boa aplicação à produção de peças de cenários e cidades 

cenográficas. O gráfico a seguir demonstra que 6 pessoas responderam que concordam 

totalmente e que 8 pessoas responderam que concordam. 

 

Aplicação de modelo de condomînio fabril

43%

57%

Concordo totalmente

Concordo

 

                        Gráfico 05: Percentual de validação quanto à implantação de condomínio fabril. 

                        Fonte: A autora, 2012. 

A sexta pergunta questionava os entrevistados para saber se trabalhar com peças 

padronizadas em suas dimensões e modelos é vantajoso para o PCP em termos de 

atendimento dos prazos e consequentemente vantajosos para a organização. O gráfico a seguir 

demonstra que 12 pessoas responderam que concordam totalmente e que 2 pessoas 

responderam que concordam. 

 

Peças padronizadas para reduzir tempo

86%

14%

Concordo totalmente

Concordo

 

                          Gráfico 06: Percentual de validação quanto à produção padronizada. 

                      Fonte: A autora, 2012. 
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A sétima pergunta questionava os entrevistados para saber se a redução do número de 

empresas de execução de peças para a produção de cenários e cidades cenográficas 

incrementa o padrão de qualidade das mesmas. O gráfico a seguir demonstra que 13 pessoas 

responderam que concordam totalmente e que 1 pessoa respondeu que concordam. 

 

Redução do nº de empresas contratadas

93%

7%

Concordo totalmente

Concordo

 

                        Gráfico 07: Percentual de validação quanto à quantidade de empresas executoras. 

                   Fonte: A autora, 2012. 

A décima pergunta questionava os entrevistados para saber se o modelo de se ter a 

empresa executora montando as peças dos cenários e cidades cenográficas trarão vantagens ao 

processo produtivo. O gráfico a seguir demonstra que 13 pessoas responderam que concordam 

totalmente e que 1 pessoa respondeu que concordam. 

 

Empresa executora montando peças trás vantagens ao 

processo produtivo

9 3 %

7%

C oncordo  t o t alment e

C oncordo

 

                          Gráfico 08: Percentual de validação quanto às empresas executoras montarem as peças  

cenográficas. 

                          Fonte: A autora, 2012.  
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Algumas soluções foram pautadas nas exigências, anseios e necessidades percebidas 

pelos entrevistados, dado que todos têm envolvimento direto com os projetos e 

relacionamento diário com o PCP, e dependência de eficiência para obterem qualidade do 

projeto, produto fim para a entrega da qual estes (clientes internos) são responsáveis.  

Percebe-se, após a entrevista, que o nível de satisfação atingido, em relação aos 

objetivos de qualidade requisitados é muito baixo, além de um nível mínimo admissível para 

as entregas das peças. Dado o formato atual do PCP de somente “passar” o projeto para as 

empresas executoras, a capacidade de uma análise critica não tem sido realizada, com isso a 

adoção de ações corretivas efetivas somente é iniciada quando sinalizada pelos próprios 

clientes internos. Aumentando o nível de retrabalho, de desperdício e de insatisfação 

presentes em todas as entregas realizadas pelo PCP, dificultando o fluxo de informações do 

projeto. 

Aqui tem início uma verdadeira revolução na concepção e produção de cenários e 

cidades e todos os demais produtos que surgirem e que sigam através do PCP, caracterizando 

então, uma forte modificação nas estratégias relativas a capacidade de gestão. Após este 

estudo de caso, bem como a pioneira participação dos stakeholders  sobre  manufatura/ 

produção fabril, o novo PCP  passará por grandes transformações, tanto no processo produtivo 

quanto na gestão do mesmo, tal como na sua forma de atuação dentro e fora da organização. 

Como ilustração de mudança paradigmáticas, tome-se como exemplo, de forma sucinta, a 

transformação de um PCP em um PMO.  Considerando esta nova fase, percebeu-se a 

tendência dos respondentes, bem como a motivação quanto a contribuição neste processo e 

por vezes, quase unanimidade em algumas respostas, percebeu-se uma tendência à 

insatisfação com os resultados obtidos através das solicitações realizadas ao PCP atual. 

De acordo com os respondentes verificou-se que de forma uníssona o PCP foi 

entendido com um setor que precisa de mudanças emergenciais para que a produção seja 

executada de forma planejada, com maior qualidade, menor custo, disponibilidade em menor 

tempo, com atendimento também diferenciado, como evidenciaram os respondentes. 

Em continuidade foi abordado pelos respondentes que o PCP deve acessar a todas as 

camadas dos clientes envolvidos “na rede produtiva”, para que o cliente final seja bem 

atendido.  

Outro aspecto relevante citado foi quanto à capacidade de inovação, proposição e 

aprimoramento tecnológico, bem como da parte de TI. Outro ponto colocado pelos 

entrevistados foi à falta de pré-disposição a desenvolver-se, bem como de compreender e 

tomas as coes necessárias as recomendações de procedimentos, ou sinalizações de pontos 
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críticos do projeto, os quais precisam de ações especiais. Um ponto abordado que se entende a 

solução através da implementação das proposições deste trabalho, foi à referência sobre a 

postura comportamental do PCP, com substituição de peças sem consulta prévia por 

esquecimentos, ajustes de materiais e inversões também sem prévia consulta, por falta de 

suprimento. Segundo a autora, em resumo, estes fatos são resultados da inexistência de gestão 

e paralelamente, um esquecimento da célula de PCP como um alavancador de diferencial 

competitivo e por que deixar dar enfoque na condição de ser um impulsionador também na 

alavancagem financeira, bem como na liderança e inovação tecnológica, visto o grande 

volume de produção de cenografia. Outra invocação realizada pelos respondentes é ter a 

possibilidade de uma visão on line do status de cada projeto, para que caso haja alguma 

ocorrência, ou percepção de uma falha potencial, decisões sejam tomadas em conjunto, o que 

hoje fica claro que não é feito. Foi ratificado que ter um PCP voltado para as estratégias, 

focado e capacitado em gestão de projetos é fundamental. 

 Quanto a se ter uma armazenagem nas proximidades da área de premontagem, 

observou-se as colocações dos entrevistados, quanto à redução de tempo na espera da peça 

chegar da empresa, por conseguinte a redução de custos. Dado que ao se locar um 

equipamento ou outro tipo de maquinária e/ou mão de obra, haveria a redução de desperdício 

de horas alocadas dos recursos, sejam eles humanos ou maquinários, bem como o desperdício 

de material, dado que o tempo ganho nas horas de espera serviria para a melhoria no 

acabamento das peças, aumentando sua qualidade e, assim sendo, agregando valor ao produto. 

Outro ponto abordado pelos respondentes seria o de eliminar operações, hoje 

realizadas na premontagem que de fato são desnecessárias. Sabendo-se que as peças tiveram o 

cumprimento de seus requisitos e cumprimento de suas entregas pode-se, segundo os 

respondentes, manter as matérias primas como tinta, massa, materiais específicos em baixo 

volume, tendo suas entregas também planejadas. O que hoje não ocorre e ocasionam as 

deficiências nos sistemas de suprimentos e logística. O que de fato ocorre, segundo visão do 

autor, pela falta de visão sistêmica e planejamento integrado entre as áreas envolvidas na 

cadeia produtiva dos projetos de cenografia. 

Percebeu-se de forma mais teórica que os respondentes entenderam que lotes pequenos 

estocados minimizam a ocorrência de produção de acabamento com falhas, falta de 

planejamento de pessoal, entre outros. 

Outro fator relevante diagnosticado pelo respondente foi quanto ao tempo atual na 

entrega das “encomendas” , bem como a logística atual, hoje com 15 empresas espalhadas 

pelo Rio de Janeiro e Grande Rio, há uma perda de tempo que por vezes acarreta na 
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descontinuidade do processo, bem como riscos inerentes ao translado quer seja de insumos 

e/ou de peças prontas. Outro fator citado pelos respondentes e relacionado à logística foi 

quanto à qualidade das peças que percorrem grandes trajetos e acabam tendo prejuízos na 

qualidade do acabamento das mesmas.  Desta forma ficou claro pelas repostas que há uma 

aprovação quanto à redução de parceiros executores e a capacitação de uma ou no máximo 

duas empresas que tenham carga instalada para suportar a demanda. Segundo os respondentes 

desta forma é possível ter um ganho de qualidade, flexibilidade, velocidade e confiabilidade 

por parte dos prazos e custos ora informados pelo PCP atual.  Desta forma os produtos seriam 

produzidos e entregues como planejamento que deverá ser estabelecido e acordado entre as 

partes envolvidas no projeto. Assim, seria possível montar de forma adequada cada projeto, e 

inclusive resguardar os profissionais envolvidos na montagem que as normas de segurança do 

trabalho devem ser cumpridas. Assim, também haverá tempo hábil para montar o produto 

acabado e /ou dar acabamento as peças na área de montagem, ao invés de fazer no estúdio, 

local inapropriado e não permitido, por suas condições físicas, pelas normas de segurança do 

trabalho.  

Neste trabalho foi realizado o diagnostico de se ter como plano de contingência um 

estoque mínimo para atender a quaisquer eventuais. Isto remeterá ao leitor a produção ou 

filosofia JIT.  Outro ponto exposto pelos respondentes e cabe aqui registra-los é o fator da 

incapacidade do PCP atual buscar um formato de produção que não seja artesanal. Além de 

buscar geração de novos conceitos, inovação e ter capacidade de entendimento e leitura de 

projetos apropriados para que contribua e/ou se reverta em facilitador quando a passagem de 

informação as empresas executoras, que hoje por falta de capacidade técnica não absorve um 

processo documental e digital, tendo hoje como o formato atual, somente a forma verbal. O 

que traz grandes problemas e dificuldades de compreensão e de se executar o que realmente 

esta solicitado no projeto. 

Foi apresentado pelos respondentes que hoje há uma grande preocupação, por parte 

dos mesmos, no formato atual de contratação das empresas terceirizadas. E, que as mesmas 

possuem força de trabalho desqualificada, com alto turn ower, o que geralmente acarreta em 

necessidades de ajustes nas peças recebidas, aumentando o custo das mesmas pela alocação 

de mão de obra especializada por parte da contratante. Além de muitos passivos trabalhistas 

onde a contratante é corresponsável por tal. Cabe entender que o manufatura artesanal foi 

superada por Henry Ford com a chamada manufatura me massa. 

Para Bunge & Gould (1996), os negócios do século XXI terão que superar os desafios 

dos consumidores buscando produtos de alta qualidade, baixo custo, além de resposta rápida 
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as suas necessidades específicas e em constante transformação. Estes desafios estão 

diretamente relacionados com as novas maneiras de se gerenciar as empresas, segundo 

Gunase-Karan (1999). Com base em Bunge & Gould pode-se afirmar que a transformação do 

PCP, bem como, o redesenho de todo o seu processo, bem como a eliminação do processo 

gargalo esta inteiramente alinhado e fundamentado para afirmar que é possível a obtenção de 

eficiência operacional – alta, produtividade-alta, alta-performance. Resultando em um produto 

final de melhor qualidade. 

 Para a autora, a tendência mundial aponta para o sucesso das organizações que 

decidem seus negócios com base em estratégias de gestão. Importante salientar que uma visão 

sistêmica e integrada confere a organização a sua autossustentabilidade, contabilizados e 

defendido, neste caso especifico, segundo a autora, em uma implantação de gestão integrada, 

substituindo o modelo atual, que ora não alcança os resultados satisfatórios, por uma gestão 

de produção de cenografia, que tenha em sua essência: visão do sistema global de produção e 

as interações com as áreas envolvidas, aplicação dos princípios fundamentais de integração, 

execução e controle da produção e responsabilidade comprometida em produzir de forma 

continuada, sem deixar de lado a gestão relativa à segurança do trabalhador, gestão ambiental 

relativa a cada processo da produção de cenografia. 

 

 

6.1   PROPOSIÇÃO DE MODELAGEM I, II e III. 

 

 

De acordo com o estudo de caso realizado, apresentaremos (03) três proposições, para 

futura implantação. Estas proposições foram avaliadas, analisadas e documentadas ao longo 

deste estudo. Como ponto focal desta organização e de qualquer outra dos demais segmentos 

do mercado, o planejamento é vital para a continuidade de forma séria, profissional e 

sustentável do sue negócio. Desta forma, o Planejamento, Programa e Controle da Produção 

(PPCP), se torna célula de maior importância nesta central de produção para que riscos no 

processo de produção sejam mitigados e minimizados e não haja danos à imagem, pela 

descontinuidade de uma programação por falta de entregas de projetos para a gravação, o que 

ocasionaria uma reação negativa de acionistas e de investidores, bem como dos clientes 

externos (telespectadores).  Tal situação não hipotética, mas real, segundo o levantamento de 

campo realizado, bem como durante as entrevistas com os envolvidos na produção de 

cenografia. 
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As figuras abaixo contribuirão com o esclarecimento de cada proposição apresentada 

neste trabalho. As proposições elaboradas neste estudo atuarão nos três processos que 

resultam nos maiores gargalos da produção de cenários e cidades cenográficas. 

Estes processos possuem alta criticidade e impactam o bom funcionamento da 

produção de cenografia, refletidas em várias camadas desde o piso-de-fábrica até a direção 

artística de gravação. 

Ao proceder com as transformações sugeridas neste trabalho, a condição atual da falta 

de gestão, ou como tem sido feito até o momento “gestão visual” da produção, será eliminada. 

Possibilitando a todos fácil compreensão, e visão do status atual do projeto, inclusive para 

todos os operários envolvidos, com transmissores na área fabril informando em que setor cada 

peça esta sendo preparada e qual o momento da entrega. Neste estágio de compreensão e 

operacionalização que se deseja chegar, após implantação do novo modelo do PCP, pode-se 

se afirmar que teremos um nível produção organizada, racional e transparente para todos 

envolvidos no projeto. Proporcionando com este novo modelo de atuação, um ambiente 

participativo, onde haja o entendimento, cooperação e comprometimento mútuo entre todos os 

envolvidos. 

 

 

Abaixo, seguem descritas as proposições elaboradas neste estudo: 

  

I)  Transformação do PCP atual, em um PMO. 

II)  Transformação, redução e capacitação das empresas executoras (terceirizadas). 

III)  Transformação do sistema de beneficiamento dos insumos. 

 

A figura abaixo elucida e contribui para o entendimento dos três modelos sugeridos 

após neste estudo. Ao longo deste capitulo os modelos estarão detalhados e alinhados a 

parte teórica contida neste estudo. 
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TRANSFORMAÇÃO

14 EMPRESAS

EXECUTORAS

3 EMPRESAS

EXECUTORAS

INSUMOS DA

CONTRATANTE

INSUMOS DA

CONTRATADA

PCP PMO

GESTÃO

 

       Figura 35: Propostas para transformação do PCP. 

       Fonte: A Autora, 2012. 

 

 

 

 Proposição I: Transformação do PCP atual em um PMO. 

 

Abaixo a figura 36 apresenta a diferenciação que será obtida nos estágios de atuação, 

após a transformação do PCP. 
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       Figura 36: Transformação do PCP em PMO. 

       Fonte: A Autora, 2012.  

 

 

Existem várias possibilidades de solucionar as questões críticas percebidas neste 

estudo. A central de produção, onde o estudo foi realizado, tem sua estrutura profetizada, 

mesmo que atualmente a gestão de projetos não esteja estabelecida como cultura e 

procedimento. Portanto, o principio adotado de transformar o PCP atual em um PMO, foi 

indicado pela autora, entendendo que para o departamento onde o PCP esta alocado é 

fundamental que se estabeleça uma gestão independente e, que exista como “DNA” do 

mesmo o alinhamento com as melhores práticas de gestão de projetos, bem como o que 

preconizam as normas sobre o assunto. Hoje, com as fragilidades e ausência de um PCP 

atuante, se faz necessária à atuação dos clientes internos nas atividades fabris para que os 

resultados e entregas das peças de seus respectivos projetos sejam alcançados. O que se espera 

com a implantação do PMO são ações independentes do PCP para cada atividade 

desempenhada. Não sendo necessárias ações diretas, inclusive, com as empresas executoras, 
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sem que o PCP tenha conhecimento de tais modificações e novas solicitações, acarretando em 

custos extras, atraso nas entregas e problemas com qualidade decorrente das modificações 

solicitadas. 

Com o estabelecimento de um PMO, pode-se assegurar o inicio das práticas 

relacionadas à gestão do conhecimento, hoje inexistentes, sendo uma prática importante no 

que diz respeito à competitividade. De acordo com o entendimento da autora deste, o 

conhecimento acumulado, bem como as pessoas que o possuem, é um patrimônio 

indispensável às organizações, portanto não devem ser esquecidos. Esta é uma área que 

também requer tratamento, bem como a fábrica de cenografia e seus equipamentos. Sabendo, 

que as características deste negócio e seus eventos específicos e distintos em cada projeto 

executado, hoje, não são registrados e acarretam pela inexistência dos mesmos, quando 

necessários, principalmente nas situações onde é feito o remake dos projetos, tomada de 

decisão baseadas somente em “lembranças” dos projetos ou como define Nonaka et al. (2000) 

pode-se chamar de dependência do conhecimento tácito, deixando perdido o know-how de 

cada projeto, bem como as lições aprendidas e falhas cometidas. De forma ampla, toda 

empresa escolhe como quer gerir, competir e continuar sobrevivendo no mercado, portanto 

baseado nos conceitos acadêmicos e nas referências de organizações que conhece-se e sabe-se 

que tornam-se ícones mundiais de gestão de seus negócios, percebe-se uma gestão de projetos 

e de busca na maturidade desta gestão como essência. Mantendo sua expertise resguarda 

como importante ”arma” de competitividade, distanciando-se da concorrência e tornando-a 

irrelevante – através de Gestão.  

 

 

 

 

 

 Proposição II: Transformação, redução e capacitação das empresas 

executoras de projetos de cenografia. 

 

Após as entrevistas, análises, bem como, os levantamentos de campos realizados, 

foram feitos alguns diagnósticos, estes resultaram na proposição de contratação de 03 (três) 

empresas executoras de projetos de cenografia. Estas empresas devem estar qualificadas, 

capacitadas e com carga instalada para suportar o volume de execução de peças de cenografia, 

quer sejam para cenários e/ou cidades cenográficas. Estas empresas, diferente da forma como 
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estão estruturadas atualmente, deverão seguir alguns critérios para que estejam aptas a 

participarem do processo de seleção para uma possível contratação. Estes critérios 

contribuirão para excelência na execução, bem como, para uma gestão transparente e 

eficiente, alinhada com que preconizam as normas do Ministério do Trabalho, bem como, as 

normas relativas à Gestão Ambiental.  

Nas análises realizadas toma-se como premissa para tal transformação que estas 

empresas estejam situadas em um raio máximo de 03 km de distância da contratante, dado ser 

uma atividade essencial e estratégica, esta proximidade poderá ser chamada de “ base 

doméstica” sendo este o local onde esta atividade reconhecida como essencial” na cadeia de 

valor estará sendo executada. Estas empresas deverão possuir frota própria, capacidade e 

acesso a mídias básicas para comunicação e informação, tais como e-mail, AutoCAD, plotter 

e sistema de telefonia adequado. É imprescindível que o espaço físico esteja adequado para o 

recebimento dos insumos, e estes aloquem área reservada especificamente para a contratante 

com identificação visível da mesma. Neste novo modelo de operação, é requisito que a 

empresa assine termos de sigilo industrial, bem como tenha em sua planta fabril equipamentos 

e maquinários de comandos digitais, os chamados em “corte SNC”. Com estes equipamentos 

se torna possível imprimir velocidade na produção, bem como aumento considerável de 

qualidade, redução de custos de serviço (mão de obra), bem como padronização da forma 

construtiva, cumprimento das dimensões e especificações do projeto. Evitando o investimento 

de tempo em deslocamentos de representantes das empresas executoras, até a central de 

produção para o recebimento de projetos, no novo modelo de operação proposto, os projetos 

serão enviados por meio digital. Assim, estas empresas poderão absorver a demanda de 

produção de forma equilibrada e profissional. 

Neste novo modelo, as empresas deverão comprovar que todo o seu corpo técnico e 

operacional, estão devidamente registrados como funcionários da referida empresa. Faz parte 

dos requisitos neste novo modelo que as empresas apresentem processo documental e 

aprovação para operação neste segmento junto aos órgãos competentes. Assim, fica 

estabelecida a aprovação do INEA, FEEMA, IBAMA, registro no CREA para construção, 

bem como profissional responsável registrado no órgão de competência, tendo este formação 

em engenharia civil ou arquitetura. 

Quanto à capacitação destas empresas, as mesmas passarão por um período de 

integração e alinhamento dos requisitos necessários para execução dos projetos. 
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 Proposição III: Transformação do sistema de beneficiamento dos insumos. 

 

 

 

Modelo Atual

09/10/2012 3

PCP

Fornecedor 
de Madeira

Empreiteiro

Madeira

Madeira

Cenário pronto

$ pg serviço

NF Remessa

NF 

Fatura

NF Remessa p/ beneficiamento 

Bx estoque contra despesa do 

PGM

NF fatura

- ISS ou ICMS

NF remessa:

-Retorno simbólico

-Retorno  do cenário

-Avulsa

- município para circulação de material

$ pg 

madeira

       

Figura 37: Modelo atual de beneficiamento de insumos. 

Fonte: A Autora, 2012.  

No Modelo Atual, ficam claros os impactos na produção, bem como impactos 

relacionados à gestão de estoque, liberação da produção junto às empresas executoras, 

destinação de sobras de insumos e materiais diversos em local permitido pelo órgão 

competente, o que resulta na falta de visão relacionada à sustentabilidade, obra limpa, critério 

verde de produção, certificações e outros. Outro fator percebido é consequência do grande 

volume e incapacidade de monitoração e recepcionamento dos insumos dentro do 

almoxarifado da central de produção, bem como junto às empresas terceirizadas. Assim, não é 

realizado o check-point/conferência adequada para o aceite dentro dos insumos dentro dos 

critérios estabelecidos, tais como qualidade, medição de umidade e outros, que posteriormente 

contribuirão para a qualidade final de cada peça, no momento da entrega de cada peça para a 

gravação. No modelo atual percebe-se também a fragilidade da expedição quanto à 
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conferência das peças junto à expedição, dado o volume, falta de planejamento dos horários 

de entrega e docas em quantidades suficientes para a recepção das peças. 

 

 

Madeira

Modelo Sugerido – 1: Entrega direta ao 
Empreiteiro

09/10/2012 4

PCP

Fornecedor 
de Madeira

Empreiteiro

NF Remessa (contra o 

empreiteiro)

NF Fatura (cita entrega 

no empreiteiro – paga 

ICMS)

NF (Simbólica ) de Remessa

-Empreiteira registra

-Sem contabilização

NF fatura

(beneficiamento)

NF

Cenário pronto

$ pg serviço

$ pg 

madeira

  

Figura 38: Modelo 1: Entrega de insumos nas empresas executoras. 

Fonte: A Autora, 2012.  

 

 

 

No Modelo Proposto 1, as empresas que ora já estarão selecionadas e capacitadas 

receberão os insumos negociados pela própria contratante, garantindo desta forma uma 

negociação de menor valor de mercado, baseado no histórico do volume de requisição de 

compras.   Assim, a garantia de peças de menor valor também ficará estabelecida. 

 O ponto de atenção percebido foi o de manter junto ao PCP um controle bem definido 

com base em um critério de medição on line e alinhado com cada solicitação de 

beneficiamento, pedido de peça pronta (que por ora terão suas dimensões padronizadas como 

sugestão deste estudo) x material utilizado. 

 Um dos maiores retornos que este modelo oferece é a liberação da área onde hoje é 

armazenado todo o insumo, a liberação desta área pode parcialmente ser destinada a 
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armazenar peças prontas para planos de contingência, e as demais metragens podem ser 

ocupadas com melhoramento tecnológico nos demais setores fabris. Como máquinas em corte 

digital, vaporizadores e batedores digitais para pintura, dentre outros. Formando desta forma 

um parque tecnológico para os setores fabris. 

Além do ganho de área, a nova estrutura do PCP planejará as entregas, com isso 

sugere-se revisar a operação da expedição e movimentação de peças, visto que estes setores 

também terão um novo papel, novas tarefas e responsabilidades com um novo formato de 

atuação, sabendo que a supervisão destas áreas estarão conjuntamente com o PCP alimentado 

o sistema de acompanhamento, assim o cliente interno terá a visão em real time da 

localização de cada peça e, em que área fabril a mesma esta sendo trabalhada.  

 A divisão industrial e a divisão de infraestrutura poderão ter os processos 

relacionados à produção de cenografia, revisitados a partir do novo modelo de operação do 

PCP, sugestão para estudos futuros. Na área de suprimentos, inicialmente através do 

almoxarifado, também poderá retornar com resultados importantes e vultosos para a 

organização, dado que o quadro alocado para atendimento especifico a demanda de insumos 

poderá ser revisitado, bem como o quadro destinado a compras e outros. Assim, fica claro que 

a transformação do PCP, bem como a implementação das propostas contidas neste estudo, 

impulsionará toda a central a estabelecer e realinhar processos existentes, caminhando junto 

para produzir com eficiência. 
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Modelo Sugerido – 2: Compra pelo Empreiteiro

09/10/2012 4

PCP

Fornecedor 
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Empreiteiro
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Fornecedor 
de Madeira
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$ pg 

madeira

Cenário 

pronto

$ pg venda

NF Venda 

NF Venda do 

material

1º momento

Cenário pronto

$ pg serviço/produto

Madeira

Adto.

Figura 39: Modelo 2: Compra de insumos pelas empresas executoras. 

Fonte: A Autora, 2012.  

 

 

No Modelo 2, a empresa contratante poderá indicar os fornecedores, mas não fará 

nenhuma ação de negociação, portanto terá um balizador de preço de cada peça.   Neste 

formato a empresa executora (empreiteiro) deverá estar alinhado com o que preconizam as 

normas referentes às licenças ambientais e de adequabilidade quanto ao beneficiamento dos 

insumos.  Neste caso o PCP “encomendará” as peças com um preço final pré-fixado no 

momento da contratação. 

 

  Resultados obtidos com as propostas contidas nos Modelos I e II. 

Em grandes linhas, apresentamos abaixo, os ganhos com a implantação de um destes modelos 

de operação:  

 

Curto Prazo: Atendimento ao pico de demanda para os meses seguintes. 

 Tempo de planejamento das ações – Necessidades urgentes; 

 Novos turnos – DI, Logística e Célula fiscal; 

 Aumento da base de fornecedores de transportes; 

 Novos níveis de fornecimento dos insumos; 
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 Novos níveis de serviço das empresas executoras e 

 Regularização fiscal das operações. 

 

Médio Prazo: Alternativas ao modelo atual. 

 

 Controle do estoque de insumos do empreiteiro (garantia de nível mínimo); 

 Capacidade financeira do empreiteiro; 

 Regime fiscal dos empreiteiros; 

 Novo Modelo de custo do cenário – revisão dos parâmetros orçamentários; 

 Negociações com fornecedores centralizadas x entregas descentralizadas; 

 Negociações com empreiteiros e 

 Eliminação do consignado. 
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7  CONCLUSÃO 

 

Concluindo, este estudo de caso, sendo este o primeiro neste segmento, ao longo da 

história de vida desta organização. Pode-se dizer que o mesmo consolida sua contribuição 

para a organização em estudo, para a comunidade empresarial e acadêmica, como para todos 

os leitores e interessados neste tema. O foco deste estudo e das análises realizadas mostrou-

se a relevante importância do PCP para a organização, bem como, para o departamento de 

produção de cenografia. Tendo este relevância a níveis estratégicos e competitivos para a 

organização. Este estudo pode ser estendido a outras empresas do mesmo segmento ou de 

demais segmentos do mercado, que tenham um PCP, seguindo o mesmo alinhamento 

investigativo.  Este estudo não esgota o assunto, sabe-se que é possível aprimorar e criar a 

consciência de constante melhoria em todos os processos produtivos, a fim de se ter mais e 

diferentes abordagens, aprofundamento dos estudos sobre o tema PCP para o segmento de 

produção de cenografia, enriquecendo e agregando novos valores, a este negócio. 

 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho se encerra cumprindo com o seu objetivo de estudar o PCP e 

apresentar proposta para a melhoria do fluxo de produção de cenografia que ora é liberada 

por este PCP. 

A pesquisa mostrou os fatores críticos e processos que afetam a produtividade, bem 

como custo, prazo e qualidade das peças de cenografia e, finaliza apresentando novos 

modelos de operação para o PCP. Tais modelos podem contribuir de forma significativa, 

após sua implantação, com resultados voltados para as equações de sucesso que a 

organização espera deste novo PCP. 
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7.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

 

As questões de pesquisa elencadas para nortear este estudo, foram ao longo desta 

pesquisa respondidas, para que promovam o claro entendimento a todos os leitores. 

As características do PCP em estudo foram apresentadas, tal como as fragilidades e 

problemas percebidos, afim de que este contribua de forma significativa.  

Quanto às práticas de PCP, de gestão de projetos, normativas legais, certificações, 

foram apresentadas neste trabalho de forma a agregar em seu desempenho atual. Sugestões 

de novos modelos operacionais foram elaboradas e apresentadas para futura implantação, 

coordenando e direcionando as proposições, no que se propôs este estudo, como identificar o 

maior ou os maiores gargalos no processo de produção de cenografia. Novas modelos de 

operação foram propostos para eliminar estes processos críticos, os quais chamamos de 

gargalos na operação. Assim, respondendo as questões de pesquisa deste trabalho, afirma-se 

que é possível estabelecer relacionamento entre o PCP e as boas práticas de gestão de 

projetos propostas pelo PMI.  Estes resultados indicam aspectos gerais de planejamento, 

programação, antecipações, que devem ser vistos como relevante para as organizações deste 

segmento de negócio, resultando em redução de custo, espaço físico, redução de pessoal e 

horas extras, gestão direta de logística e ressuprimentos. Assim, teremos produção otimizada, 

diferenciada, bem como produção limpa, maquinário adequado e empresas capacitadas.  

Este novo modelo de operação do PCP, estará em conformidade com as necessidades 

da organização que tem promovido mudanças e busca cada vez mais a profissionalização de 

suas áreas, de seu pessoal. A fim de ter transparência e excelência em seu negócio. 

 

 

7.3 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 

      

  O Estudo de caso demonstrou que existe um grande ganho de produtividade, 

profissionalismo e resultados financeiros com os novos modelos propostos. E que existem 

outros processos que em sendo estudado, resultarão em ganhos em diversas áreas para esta 

organização. Uma nova estrutura para o PCP, novo modelo de operacional que 

diversificaram o comportamento e as ações do PCP. Possibilitando redução de custos no 



 

 

 
134 

processo fabril.  A aplicação e formação de um PCP atuante como um PMO trouxe para a 

organização um grande avanço nas tomadas de decisão frente à produção de entretenimento 

da mesma. Dado que neste novo formato, criou-se uma rede de informação e geração de 

conhecimento adequada ao tamanho e a demanda de produção. Com capacidade de 

informações em tempo real e cada projeto, produção, bem como seu volume de insumo, 

tempo de produção, característica de produção, e seu cronograma físico e financeiro. Bem 

como seu inicio e término, entradas e saídas de cada peça nos setores fabris, como também 

na área de montagens, além de descrever os requisitos do projeto e outros. 

É possível concluir que haverá um avanço de tecnologia no PCP, fazendo com que a 

organização a cada novo olhar se torne superior as concorrentes nacionais, operando de 

forma diferenciada e inovadora, visto a importância do PCP na competitividade e estratégica 

da produção de entretenimento. Todavia, cabe a ressalva, que esta reestruturação trará 

resultados positivos em várias áreas da organização, bem como, para o setor de infraestrutura 

que ganhou espaço físico, hoje um dos atributos de maior dificuldade na central de produção, 

visto o crescimento de produção, este espaço hoje ocupado com almoxarifado ficava 

imobilizado com o volume de insumos. Para o setor de segurança e RH que ora precisavam 

gerir e manter o controle mais acirrado visto o grande contingência de entradas e saídas de 

caminhões, cargas de insumos de diversas empresas. Com a implantação dos modelos aqui 

proposta haverá redução de transeuntes de várias empresas que circulavam no interior da 

central, a fim de prestar serviços para a produção de cenografia, aumento o efetivo de pessoal 

no departamento de segurança patrimonial para garantir a ordem, controlar e analisar os 

documentos de check-ups da situação civil e criminal de cada um dos prestadores das mais 

de 15 empresas que prestam serviços no segmento de produção de cenografia. Com isso 

haverá redução dos índices de acidentes e problemas relacionados a contato com os artistas.  

Outro fator relevante é tocante às mudanças no cenário econômico mundial que faz 

com que todas as organizações minimizem a concentração de capital. Sendo assim, cabe 

afirmar que as propostas dos novos modelos de operação, apresentados neste estudo de caso, 

tornam a produção de entretenimento da organização mais eficaz e eficiente.  

Assim, o conceito de Nhoria e Ecles (1992) sobre a importância de desenvolvimento 

de parceiros alinhados e comprometidos em sustentar a estratégia aqui apresentada é a 

proposta de se manter continuado o processo de melhoria e aprimoramento.  Fortalecendo 

assim, a capacidade de produção, bem como a possibilidade de incremento de produtos na 

grade, sabendo que existe carga instalada para suportar a demanda.  
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Desta forma, como sugestão é importante dar continuidade e aprofundar o estudo no 

PCP desta organização, a fim de buscar novos modelos operacionais, revisar os demais 

processos, buscando novas formas de fazer, formando parceiras cada vez mais solidas, com 

maior incremento de gestão de projetos, tendo as melhores práticas do mercado, capacitando-

se a tornar esta célula de PCP referência neste segmento de atuação.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

O questionário abaixo apresentado foi aplicado pelo departamento para os envolvidos 

no processo de produção de cenografia. Este questionário busca registrar a visão dos 

envolvidos quanto à reestruturação, redesenho do PCP atual. Com a resposta do questionário 

as proposições de modificação foram elaboradas. Considerando tratar os gargalos existentes 

na operação, para a busca de resultados de excelência. 

 

 

1 – Qual a sua percepção sobre o PCP atual? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2 – O PCP do departamento de produção de cenários e cidades cenográficas funciona 

melhor quando se entende que a sua demanda acontece por projetos. 

 

[ ] Concordo totalmente 

[ ] Concordo 

[ ] Indiferente 

[ ] Discordo 

[ ] Discordo totalmente 

 

3 – Existe resistência do PCP em trabalhar orientado a Projetos. 

 

[ ] Concordo totalmente 

[ ] Concordo 

[ ] Indiferente 

[ ] Discordo 

[ ] Discordo totalmente 
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4 – Transformar o PCP atual em um Escritório de Gerenciamento de Projetos é relevante 

para a organização. 

 

[ ] Concordo totalmente 

[ ] Concordo 

[ ] Indiferente 

[ ] Discordo 

[ ] Discordo totalmente 

 

5 – O modelo de condomínio fabril é uma boa aplicação à produção de peças de cenários e 

cidades cenográficas. 

 

[ ] Concordo totalmente 

[ ] Concordo 

[ ] Indiferente 

[ ] Discordo 

[ ] Discordo totalmente 

 

6 – Trabalhar com peças padronizadas em suas dimensões e modelos é vantajoso para o 

PCP em termos de atendimento dos prazos e consequentemente para a organização. 

 

[ ] Concordo totalmente 

[ ] Concordo 

[ ] Indiferente 

[ ] Discordo 

[ ] Discordo totalmente 

 

7 – Reduzir o número de empresas de execução de peças para a produção de cenários e 

cidades cenográficas incrementa o padrão de qualidade das mesmas. 

 

[ ] Concordo totalmente 

[ ] Concordo 

[ ] Indiferente 

[ ] Discordo 

[ ] Discordo totalmente 
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8 – Qual a sua avaliação quanto ao modelo de ser ter armazenagem nas proximidades da 

área de montagem de peças? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9 – Quais as vantagens percebidas? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10 – O modelo de se ter uma única empresa executora montando as peças dos cenários e 

cidades cenográficas trás vantagens ao processo produtivo. 

 

[ ] Concordo totalmente 

[ ] Concordo 

[ ] Indiferente 

[ ] Discordo 

[ ] Discordo totalmente 

 

11 – Quais as vantagens percebidas? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12 – Qual a sua opinião sobre a logística de entrega das peças? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

13 – Qual a sua opinião sobre a qualidade na entrega das peças? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

14 – Qual a sua opinião sobre o tempo entre o pedido e a entrega das peças? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

15 – Qual a sua opinião com relação à qualidade e características dos insumos atuais 

empregados na produção das peças? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 
145 

APÊNDICE B – FLUXOGAMAS. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Fluxograma – Carpintaria Cid. Cenográfica

Início

Analista entrega 

pedido ao PCP

PCP define a 

distribuição  

(empreiteiro)

PCP entrega as OT´s e os 

projetos p/ o empreiteiro 

definido

PCP tira cópias e entrega ao 

Sup. de Carpintaria e ao 

Apontador

Após os serviços, o Apontador 

sinaliza ao programador as OT´s 

liberadas.

Peças 

100% 

concluídas 

e 

colocadas?

Liberar 50% do 

pagamento

Fim

A

Sim

Não

Programador gera a OC e 

entrega ao Gustavo

Gustavo faz a conferência e 

entrega ao Sup. de PCP

Sup. de PCP confere, assina 

e encaminha para Ger. 

DPCC

Ger. DPCC assina e 

encaminha para Sup. 

PCP

A

Sup. PCP encaminha 

p/ Cláudio

Cláudio separa as 3 vias: –

1º Sup. PCP; 2° Arquivo; 3º 

Empreiteiro      

Sup. PCP recebe NF do 

empreiteiro, anexa OC, confere, 

assina e encaminha a Ger. DPCC

Ger. DPCC assina e 

encaminha para Sup. PCP

Sup. PCP encaminha p/ 

Cláudio

Cláudio faz o recebimento e 

encaminha para a 

assessoria da DI

Assessoria da DI envia NF 

para Contas a Pagar
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Fluxograma – Carpintaria Estúdio

Início

Analista entrega 

pedido ao PCP

PCP define a 

distribuição  

(empreiteiro)

PCP gera as OT´s e os 

projetos p/ o empreiteiro 

definido

PCP tira 5 cópias e entrega ao 

Sup. de Carpintaria, ao Apontador, 

OC, arquivo e Expedição

Fim

A

Programador emite a OC e 

entrega ao Gustavo

Gustavo faz a conferência e entrega 

ao Sup. de PCP que encaminha ao 

Sup. Expedição

Sup. Expedição atesta o 

recebimento e encaminha p/ 

Sup. de PCP

Ger. DPCC assina e 

encaminha para Sup. 

PCP

A

Sup. PCP encaminha 

p/ Cláudio

Cláudio separa as 2 vias: –

1º Sup. PCP; 2° Empreiteiro      

Sup. PCP recebe NF do 

empreiteiro, anexa OC, confere, 

assina e encaminha a Ger. DPCC

Ger. DPCC assina e 

encaminha para Sup. PCP

Sup. PCP encaminha p/ 

Cláudio

Cláudio faz o recebimento e 

encaminha para a 

assessoria da DI

Assessoria da DI envia NF 

para Contas a Pagar

Sup. de PCP confere, assina 

e encaminha para Ger. 

DPCC
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FLUXOGRAMA ILUSTRATRIVO: PROCESSO DE EMISSÃO DE OC (Ordem de 

Compra). 

 

 

Separa uma via das OTs
passadas para execução
e as carimba

PCP

Coloca as vias carimbadas no 
escaninho do supervisor 

responsável pelo empreiteiro 
executante

ADM. DPCC

Verifica diariamente o
escaninho de OTs
liberadas e
confecciona as OCs no
MFG

EXPEDIÇÃO

SUP. CARP.

Assina as vias no
momento em que o
serviço for
concluído e libera
para pagamento

Verifica diariamente se
existem OCs no escaninho.
Confere se todos os itens
sendo pagos foram
recebidos. Assina as OCs

Coloca as OCs no 
escaninho para 
conferência da 

expedição

Coloca as OCs
no escaninho 

para conferência 
do PCP

PCP

Assina as OCs. Separa a última 
via das OC e distribui nos 

escaninhos dos empreiteiros. 
Encaminha as OCs para a 

Gerência do DPCC

Assina as OCs

GERÊNCIA

Encaminha  as 
OCs assinadas 
para Adm. do 

DPCC

ADM. DPCC

Aguarda a Nota Fiscal dos
empreiteiros para casar
com as OCs assinadas.
Encaminha o processo
para suprimentos

Faz a CONFERÊNCIA DE
OCS (seg, qua e sex)

OC está OK?

SIM

NÃO

Retorna as OCs para a Adm. 
do DPCC para que sejam 

canceladas e refeitas

SUPRIMENTOS
Recebe as Ocs já com as
respectivas Notas Fiscais
e procede com o
processo de pagamento
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Fluxograma DPCC
PCP / Suprimentos – Contratos Anuais

Fim

PCP prepara a 

Planilha de 

Medição (PM)

Apontador  mede 

serviços contratados “In 

Loco”

Início

Suprimentos 

negocia e fecha 

contrato anual

Suprimentos envia 

valores negociados 

para analistas.

Analista solicita serviço para o 

PCP na planilha “Boletim de 

Medição”

PCP prepara e envia planilha 

com valor solicitado pelo analista 

c/ cópia para suprimentos

Analista envia OK 

por email

PCP envia Boletim 

p/ aprovação da 

gerência

Verificar se o valor 

é maior que R$ 

5.000,00

PCP solicita ART a 

empresa 

vencedora

Elaborar contrato

Sim

Não

Autorizar o início 

da construção

A

A

PCP inputa 

medição no BM

Analista 

acompanha no 

sistema

PCP envia BM 

acompanhado para 

fornecedor

Fornecedor envia 

Nota Fiscal

PCP confere NF e envia 

para assinatura da 

gerênciaAnexar à nota fiscal 

cópia do MCV e do BM e 

encaminha para pagamento

PCP envia  BM 

para analista
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MCV  e 

contrato 

foram 

aprovado?

B

Autorizar o início 

da construção

Preparar o Boletim 

de Medição (BM)

Preparar a Planilha 

de Medição (PM)

Preparar o 

cronograma

Atualizar controle 

de contratações

Medir serviços 

contratados “In 

Loco”

Atualizar diário de 

obra

Atualizar 

cronograma 

(semanalmente)

C

2

1

3

Sim

Não
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C

Enviar serviços 

medidos, diário de 

obra, cronograma e 

fotos

Atualizar BM

Enviar BM para 

analista

Verificar se houve 

acréscimo de 

medição

Verificar se o BM 

está concluído

O BM está 

concluído ?

Houve 

acréscimo 

de medição 

?

Atualizar planilha 

de acréscimos 

quinzenalmente

Enviar planilha de 

acréscimos para 

analista

Acompanhar no 

sistema

Enviar BM 

acompanhado para 

fornecedor

Fornecedor envia 

Nota Fiscal

Anexar à nota fiscal 

cópia do MCV e do 

BM e encaminha 

para pagamento

Fim

Imprimir PM 

atualizada

3

Sim

Sim

Não

Não
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1

Fluxograma DPCC - SUPRIMENTOS

Início

Analista envia proposta de 

serviço (P.S) para Suprimentos 

via e-mail

Suprimentos envia carta convite 

com P.S para empreiteiros

Suprimentos recebe cotação da 

P.S por email

Suprimentos Prepara Mapa 

Comparativo de Valores (MCV)

Suprimentos negocia  com os 

fornecedores

Suprimentos envia  MCV  

negociado para analista via e-

mail

Analista insere orçamento no 

MFG e libera para aprovação

Orçamento foi 

aprovado?

P.S é reavaliada 

quanto a 

quantidades e 

escopo

Caso o MCV não seja 

aprovado após a revisão o 

processo é arquivado

A

1

Sim

Não

Suprimentos envia  MCV para 

aprovação da gerencia DPCC

MCV foi 

aprovado?1

Sim

Não

 


