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1 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA PRODUÇÃO

Algumas  organizações  produzem  poucos  produtos  diferentes  ou  operam um reduzido 

portfólio de serviços. Outras atuam com uma multiplicidade de produtos ou operam uma vasta 

gama de serviços. Isso deixa evidente a complexidade da produção, já que cada organização utiliza 

tecnologias,  processos,  maquinários,  habilidades,  materiais  e  outros  insumos,  de  modo  bem 

diversificado.  Para  alcançar  um  desempenho  adequado  a  organização  precisa  organizar  esses 

fatores fazendo-os convergir para a melhor produtividade possível. 

Como componente do sistema estratégico empresarial,  o papel do sistema de produção 

está, necessariamente, vinculado ao cumprimento dos objetivos estratégicos gerais da organização. 

Nesse  sentido,  a  função  produção  deve  atuar  tomando  por  base  as  orientações  emanadas  da 

estratégia corporativa, de negócios e das estratégia funcionais.

Essas formulações traçam as diretrizes básicas da organização no que diz respeito à sua 

atividade, definindo de forma agregada os produtos e serviços a serem oferecidos, os mercados a 

serem atendidos  e  os  recursos  a  serem alocados.  As  estratégias  funcionais  tratam de  recursos 

críticos como tecnologia, pessoal e outras competências que possam consolidar a estratégia global.  

Esse quadro determina o ponto focal da atual abordagem em manufatura,  funcionando 

como uma bússola para o seu alinhamento estratégico.  Passam a ocorrer pressões nas organizações 

por uma função de produção mais integrada com a estratégia global, mais alinhada com a posição 

competitiva da empresa.

Tal situação, observada na ilustração no 1, determina uma atuação integrativa, sobretudo, 

entre as funções de produção e marketing como forma de assegurar o alinhamento com a estratégia 

corporativa de maior alcance e obter ganhos sinérgicos com tal esforço.
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Ilustração 1. Sistema Estratégico Empresarial.  

Em termos gerais, a estratégia de manufatura trata de políticas de longo prazo que guiam 

todas as decisões tomadas nessa área.  Para melhor esclarecimento do que vem a ser uma estratégia 

de  manufatura,  embora  não  sejam  as  únicas  opções  estratégicas  possíveis,  recorremos  à 

categorização  de  Richardson,  Gordon  e  Taylor  (1985),  segundo  a  qual  existem  seis  tipos  de 

estratégias de produção com as quais as organizações se diferenciam:

1) Abridoras de fronteiras tecnológicas
Organizações que enfatizam a pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores 
dotados de tecnologia de ponta. Desenvolvem grande habilidade para o lançamento 
contínuo de novos produtos com muita diferenciação;

2) Exploradoras de tecnologia
Lançam novos produtos e os exploram até seu declínio;

3) Organizações orientadas para o cliente
Pouca inovação e produção por projeto especificado pelo cliente;

4) Empresa de alta tecnologia orientada para o cliente
Desenvolvem tecnologia sob encomenda para poucos clientes;

5) Orientada para o cliente com custo reduzido
Produtos na maturidade, redução de custos de produção e preços competitivos;

6) Empresas redutoras de custos
Operam com altos volumes de produção, baixo custo e prazo de entrega reduzido.

Essas referências já permitem vislumbrar algumas questões críticas e capacidades-chave 
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preliminares a serem considerados na formulação da estratégia de manufatura, como: a análise e 

previsão da demanda, o dimensionamento da capacidade produtiva e localização de instalações. 

Essas questões completam o escopo deste estudo.

1.1 VISÃO GERAL DO PCP 

O Planejamento e Controle da Produção, atividade reconhecida no meio organizacional 

pela sigla PCP atua em diversos níveis de decisões: estratégico,  tático e operacional.  Consiste, 

portanto,  numa  unidade  de  apoio  à  produção  que,  valendo-se  dos  mecanismos  gerenciais  da 

administração, torna o sistema de produção operativo.

O PCP estabelece as bases que guiam as decisões envolvidas na atividade produtiva da 

organização  e  essas  decisões  relacionam-se,  com  a  engenharia  de  produtos,  a  engenharia  de 

processos, o dimensionamento da capacidade instalada, a localização de instalações, as políticas de 

recursos humanos, as políticas de suprimento e outros desdobramentos subseqüentes.

Como  instrumento  de  gestão  da  produção,  o  PCP  responde  pela  coordenação  dos 

recursos produtivos de modo a concretizar os planos formulados nos diversos níveis decisórios. 

Para tanto, o PCP mantém vínculos informativos nos diversos níveis do planejamento da empresa e 

com as funções básicas e de suporte do sistema produtivo.  No marketing busca conhecimento do 

mercado, previsões de demanda, e  insights sobre a diferenciação da oferta. De finanças espera o 

plano de investimento e os fluxos de caixa esperados. De recursos humanos a política de pessoal e 

treinamento. Suprimentos relatam sobre entrada e saídas de materiais. Da engenharia de produto, 

desenhos técnicos e listas de materiais. Da engenharia de processo, roteiros de fabricação e tempos 

de passagem (lead times).

Com esses insumos informativos, cujo fluxo pode ser visualizado na ilustração no 2, o 

PCP  elabora  o  Plano  de  Produção,  na  esfera  em que  são  formuladas  as  estratégias  gerais  de 

produção.  Nos  desdobramentos  subseqüentes  o  PCP  formula  o  Plano-mestre  de  Produção  e  a 
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Programação da Produção, restando desenvolver as atividades de acompanhamento,  avaliação e 

controle da produção.

Ilustração 2. Visão geral do PCP e seu fluxo de informações.  

Fonte: Planejamento e Controle da Produção. Dalvio Ferrari.

MPS  - Master Production Scheduling
MRP  - Material Requirements Planning 

2 PREVISÃO DE DEMANDA
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A organização necessita de um referencial de mercado ao planejar suas atividades como: 

produção, marketing, finanças, recursos humanos, etc. Geralmente, a referência básica é a previsão 

e  caracterização  da  demanda,  partindo  de  dados  e  análises  do  mercado  global.  Em  que  pese 

existirem  outros  insumos  informativos,  a  previsão  de  demanda  é  uma  base  comum  a  todo 

planejamento  empresarial  e  é  o  ponto  de  partida  para  as  principais  decisões  do  processo  de 

produção. 

A previsão de demanda consiste, portanto, num processo racional de busca de informações 

a respeito das vendas futuras de um produto ou serviço ou um conjunto deles. Essas informações 

devem,  ainda,  prestar  esclarecimentos  sobre  as  características  esperadas  dos  produtos  e  a 

localização onde serão procurados.   

 A  empresa  procura,  por  exemplo,  dimensionar  o  mercado  onde  atua  com  base  em 

tendências positivas, estáveis ou negativas. Nessa análise, dois pontos fundamentais se destacam: a 

demanda do mercado global e a demanda da empresa nesse mercado global. A caracterização e a 

Previsão da demanda são, portanto, os insumos informativos fundamentais para o planejamento da 

ação empresarial.

O ponto  de  partida  para  o  conhecimento  da  demanda  é  definir  o  que  se  entende por 

“mercado”.  Kotler  o  define  como  “(…)  uma  arena  para  trocas  potenciais”.   Em termos  mais 

práticos, é o lugar onde se encontram a oferta e a demanda e em termos mais aplicados a sua  

definição compreende:

A  área  na  qual  empresas  comerciais,  industriais  e  de  serviços  oferecem,  de 
maneira  competitiva,  produtos  relativamente  homogêneos  a  um  conjunto  de 
compradores  que  procuram  bens  e  serviços  capazes  de  lhes  satisfazer 
determinadas necessidades.

Essa concepção levanta  quatro aspectos  fundamentais  a  serem definidos  no estudo do 

mercado, para a formulação da estratégica de produção:

7



Alinhamento Estratégico da Produção: Demanda-Capacidade-Localização       Ed Lima

1) Área Geográfica
Delimita  o  espaço físico  da  atividade  da  empresa  e  a  dimensão  da  demanda:  o 
mercado de automóveis, numa dimensão geográfica, pode ser: mercado brasileiro, 
sul-americano  ou  mundial.  Partindo  de  uma  dimensão  geográfica,  é  possível 
quantificar a oferta (número de carros produzidos no país num certo tempo) e a 
demanda (número de carros  vendidos  num certo tempo).  Isso permite  definir  os 
limites de alcance do plano de produção;

2) Empresas
Aquelas que competem dentro da área delimitada. A quantidade de concorrentes e as 
respectivas  quantidades  vendidas  esclarecem  o  potencial  de  saturação  de  um 
mercado; 

3) Produtos Oferecidos
As  características  dos  produtos  fornecem  elementos  para  o  planejamento  da 
manufatura e análise da situação competitiva;

4) Conjunto de Compradores
Os  consumidores  atuais  e  potenciais  para  um  produto,  dentro  de  uma  área 
delimitada.  É preciso saber seu perfil demográfico e comportamental.

2.1 TIPOS DE DEMANDA

Em princípio, a demanda pode ser entendida como a procura global por um produto, num 

determinado período (em geral, um ano), dentro de uma área geográfica delimitada. De acordo com 

certas características a demanda se enquadra em algumas categorias, as principais são: 

a) Demanda Primária (ou de mercado)
Genérica, refere-se à procura geral por um produto num determinado tempo, numa 
área delimitada. Informação de um ano de consumo comparado com anos anteriores 
sinaliza tendências positivas, estáveis ou negativas;

b) Demanda Secundária (ou da empresa)
Refere-se à determinada empresa. Parte da demanda global, manifestada num certo 
território, num tempo determinado. Reflete a cota/fração (participação relativa) que 
uma empresa tem no mercado global, revelando a posição competitiva da empresa 
nesse mercado;

c) Demanda de Primeira Compra
Faz  referência  à  procura  de  um  produto  recém-lançado,  desconhecido  pelos 
consumidores.  Tendo  em  vista  a  diversidade  de  motivações  que  levam  um 
consumidor a procurar esse tipo de produto e a ausência de fontes secundárias, deve 
ser mensurada pela pesquisa ou estimada com base em demandas derivadas.

d) Demanda de Substituição
8
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Procura  gerada  pela  condição  de  durabilidade  do  produto,  ou  por  formação 
inadequada  de  preço.  Demanda  condicionada  ao  ciclo  de  vida  do  produto  e  do 
mercado.  Consumidor  compra  um produto para pôr  no lugar  de outro usado ou 
consumido. Também substitui produtos obsoletos ou de acesso difícil.

e) Demanda Derivada
Relaciona-se com a procura de um bem complementar de outro, ou de produtos cuja 
utilização dependa de outros.
Compra-se energia elétrica para utilizar uma geladeira;
Compra-se discos para se utilizar em computadores
Compra-se filmes para se utilizar em câmaras fotográficas;

f) Demanda Potencial (mercado potencial)
Consiste no máximo possível de vendas de um produto em situações determinadas. 
Expressa  a  capacidade  possível  de  absorção  de  um  mercado  em  relação  a 
determinado produto ou serviço.  O levantamento  da demanda potencial  leva em 
conta o nível de renda global do mercado (ou do segmento em questão); o nível de 
preço relativo aos eventuais substitutos do produto; e as características intrínsecas 
do  produto  em  comparação  aos  concorrentes.  Para  se  dimensionar  a  demanda 
potencial do mercado brasileiro de fraldas descartáveis, por exemplo, poder-se-ia:

Primeiro (a), multiplicar o número de fraldas consumidas por dia (seis em 
média) pelos 365 dias do ano. O resultado, 2.190 fraldas por bebê ao ano, é 
(b) multiplicado pelo número de bebês de zero a dois anos que compõem o 
público-alvo,  ou  seja,  aqueles  nascidos  em  famílias  com  bom  poder 
aquisitivo.  Convém  lembrar,  porém,  que  a  demanda  potencial,  varia 
anualmente.

 g) Demanda efetiva (demanda real ou mercado total)
Corresponde às vendas realizadas por todas as empresas que operam no mercado, 
dentro de uma área geográfica delimitada, num certo período de tempo. A medição 
toma  por  base  pesquisas  quantitativas  publicadas  (secundárias)  ou  pesquisas 
primárias.  A razão entre demanda efetiva e  demanda potencial  indica o grau de 
penetração de mercado.

2.2 FATORES DETERMINANTES DA DEMANDA

Além  dos  aspectos  comportamentais  presentes  no  processo  decisório  de  compra  do 

consumidor, são considerados como condicionadores da demanda os elementos que compõem o 

produto no seu conjunto, isto é, o mix de marketing e seu grau de influência sobre a demanda. 

Além disso, a presente seção examina outros condicionantes clássicos, como: fatores relativos ao 
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preço e relativos à renda.

FATORES RELATIVOS AO PREÇO

A elasticidade  da  demanda  em relação ao preço é  a  variação percentual  (aumento  ou 

diminuição) da quantidade vendida logo após uma variação do preço. Essa relação entre a variação 

percentual da quantidade vendida e a variação percentual do preço pode assumir um valor maior, 

menor ou igual a um (1).  As ilustrações nos 3, 4 e 5 mostram gráficos explicativos das situações 

possíveis relativas à variação do preço.

 Demanda Elástica - o consumidor é sensível ao preço.
Quando a relação entre o aumento percentual da quantidade vendida e a diminuição 
percentual  do  preço  é  maior  (>)  do  que  1,  a  demanda  é  elástica.  Portanto,  a  uma 
variação do preço corresponde uma variação mais ampla da demanda. A relação entre as 
variações percentuais da quantidade vendida e do preço é maior que 1.

Ilustração 3. Demanda Elástica. A uma variação do preço corresponde 
uma variação mais ampla da demanda.
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 Demanda Rígida – consumidor pouco sensível ao preço.
Após a variação do preço a variação de vendas tem relação inferior a 1, a demanda é 
rígida. A uma significativa variação do preço corresponde a uma variação mais baixa da 
demanda. A relação entre as variações percentuais da qtde. vendida e do preço é < 1.

Ilustração  4.  Demanda  Rígida.  Variação  do  preço  corresponde 
variação mais ampla da demanda. 

 Demanda Inelástica – consumidor imparcial em relação ao preço.

Quando uma variação de preço provoca mudança equivalente no comportamento da 
demanda, ou seja, quando a relação for igual a 1, a demanda é inelástica.

Ilustração 5. Demanda Inelástica. Correspondência entre as variações do preço e da demanda.
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FATORES RELATIVOS À RENDA

A  economia  clássica  entende  que  a  demanda  origina-se  na  procura  do  indivíduo  de 

maximizar  sua  renda.  Mas  a  o  aproveitamento  da  renda  não  depende  só  da  capacidade  do 

indivíduo, mas também de elementos externos, uma vez que esse indivíduo pertence a diferentes 

grupos sociais. Uma das características da demanda é seu descompasso em relação à renda. Ou 

seja,  quando ocorre uma variação da renda não se concretiza  uma correspondente  variação da 

demanda, de montante equivalente, a curto prazo. Muitas vezes a variação positiva da demanda 

acompanha o crescimento da renda de modo bem gradativo. Deve-se, portanto, considerar que a 

relação  entre  renda  e  demanda  precisa  estar  inserida  num  contexto  sócio-econômico  e 

comportamental para se extrair os diversos conteúdos da correlação existente. 

FATORES RELATIVOS AO MARKETING

A propaganda comercial influencia a demanda da empresa no curto prazo, sobretudo em 

bens  de  consumo.  Valendo-se  de  sofisticadas  técnicas  persuasivas  inseridas  no  processo  de 
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comunicação,  a  empresa  leva  o  consumidor  potencial  a  escolher  uma  determinada  marca  de 

produto  ou  serviço,  em  detrimento  de  outra,  mesmo  que  tais  marcas  tenham  características 

similares.

Embora subjetivo, o entendimento corrente no meio publicitário é de que existe um “ponto 

crítico”  a  partir  do  qual  o  investimento  na  propaganda  produz  efeitos.  A  dificuldade  no 

estabelecimento desse limite está na sua mobilidade, em razão do investimento da concorrência e 

de outros fatores também importantes.

Às vezes a comunicação empresarial está empenhada na influência da demanda global de 

determinada linha de produto ou serviços. O propósito é elevar a taxa  per capita de consumo ou 

uso da oferta, mediante um esforço publicitário institucional, em alguns casos, compartilhado. O 

incremento do consumo dos derivados da soja no Brasil  pode exemplificar como a propaganda 

institucional em regime de verba cooperada – esforço desenvolvimentista de mercado - influencia a 

demanda global (primária ou de mercado).

Na perspectiva  da  organização,  o  impacto  da  comunicação  comercial  é  avaliado  pelo 

aumento das vendas no curto prazo. No longo prazo, as características do produto, o preço, e a 

distribuição influenciam o volume de vendas mais do que a propaganda consegue fazer.

2.3 ESTIMATIVA DA DEMANDA

Os métodos de previsão de demanda possuem algumas características comuns a todos eles. 

Em geral, assumem que a mesma relação causa-efeito que esteve presente no passado continuarão 

presentes no futuro, para configurar a demanda. Um outro aspecto comum diz respeito à precisão e 

isto significa que os métodos não produzem resultados precisos, o grau de confiança é tanto menor 

quanto maior for o horizonte temporal de previsão.

Um dos fatores mais utilizados pela empresa ao estimar a sua cota de demanda é o esforço 
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comercial deflagrado pelo mix marketing, comparado com o esforço da concorrência e relacionado 

ao tamanho da demanda primária conhecida ou estimada.  A título de exemplo, pode-se supor três 

resorts situados numa localidade turística, equivalentes no número de acomodações, oferecendo 

serviços de hotelaria. Na localidade não existem outras opções de acomodação e a cada temporada 

recebe 5.000 turistas. A capacidade instalada dos três resorts é de 6.500 vagas. A semelhança da 

atuação comercial deles faz supor que as cotas de mercado também são equivalentes, neste caso, 

um terço para cada um.  No entanto,  caso um deles decida aumentar seu investimento no mix 

marketing, é natural que aumente a possibilidade de receber mais turistas em relação aos outros 

hotéis.  Nessa  linha,  a  previsão  do  hotel  que  investiu  será  estimada  levando  em  conta  o  seu 

investimento,  comparado  com  a  concorrência.  O  sentido  lógico  que  orientará  o  hotel  nessa 

estimativa considerará sua capacidade de acomodação e serviços adicionais, seu investimento e a 

atuação dos concorrentes.

Embora úteis, mas nem sempre suficientes,  as técnicas de previsões mais utilizadas na 

preparação de uma estratégia empresarial podem ser enquadradas em duas abordagens: a qualitativa 

e a quantitativa. Dentre elas pode-se destacar: o potencial do mercado; a previsão de vendas certas; 

séries históricas, medidas causais, etc. Na seção seguinte as técnicas de previsão serão abordadas 

com mais detalhes, enquanto isso, a lista a seguir permite vislumbrar o alcance de algumas dessas 

técnicas, considerando que nenhum delas, isoladamente, é capaz de resolver de modo preciso um 

problema de previsão. Se isso fosse possível, um programa de computador seria o bastante.  

 Extrapolação de Série Histórica
Assume que a tendência observada na série histórica passada possa ser projetada para o 
horizonte temporal futuro;
 Coleta de Opiniões– método empírico de registrar opiniões de notórios especialistas
Opinião do pessoal de vendas – valiosas, mas limitadas pelo território de vendas e por 
resultados  passados.  Opinião  de  especialistas  –  pessoas  com grande experiência  no 
mercado referido, é o caso de atacadistas, distribuidores, revendedores, etc.; 
 Intenções de compradores potenciais
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Registro das intenções de compra manifestadas por grandes compradores, empregada 
em mercados de bens com reduzido número de compradores.
 Método Delphi1

Reunião de um grupo de pessoas sob regras estabelecidas para a coleta de opiniões. 
Essas  pessoas  são  especialistas  e  manifestam-se  de  forma  livre  e  não  direcionada. 
Prepara-se  um sumário  com as  opiniões,  submetendo-o  ao  grupo  para  obtenção  de 
consenso após várias rodadas de debate.  
 Métodos causais – com amostra estatística 
Envolve consumidores e revendedores, numa amostra representativa.  Fundamentados 
numa  relação  causal  entre  determinado  fenômeno  e  sua  influência  nas  vendas. 
Utilizando-se da análise estatística de séries temporais pode-se chegar a previsões desde 
que outros fatores influentes permaneçam estáveis.

Os  métodos  de  medição  da  demanda  são  variados,  a  escolha  da  técnica  adequada 

dependerá do tipo de demanda revelada pelo mercado. E isto significa reconhecer as diferenças 

entre  demanda  primária  e  da  empresa  isolada,  entre  demanda  de  primeira  compra  e  demanda 

derivada, demanda atual e futura.

A literatura sobre a temática da previsão de demanda tem sido recorrente na prescrição de 

modelos  decisórios  que  podem  minimizar  eventual  precariedade  das  técnicas  de  medição.  A 

ilustração no6 reproduz um esquema que prescreve algumas etapas a serem percorridas antes da 

definição metodológica da previsão. 

Ilustração 6. Etapas do modelo de previsão de demanda.

1O método Delphi (deriva de Delfos, oráculo grego que supostamente podia prever o futuro) foi utilizado pela prmeira vez em 1948  
pela RAND Corporation, para avaliar o impacto potencial de uma bomba atômica eventualmente lançada nos E.U.A.
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Fonte: Planejamento e Controle da Produção. Dalvio Ferrari – adaptação.

2.4 TÉCNICAS DE PREVISÃO 

As técnicas de previsão estão subdivididas em qualitativas e quantitativas, conforme foi 

mencionado  na  seção  anterior.   As  qualitativas  são  baseadas  na  opinião  de  peritos-chave  nos 

mercados e nos produtos a eles destinados.  Mais rápidas no seu preparo, são recomendadas em 

situações tempestivas ou no lançamento de um novo produto, oportunidade em que não se pode 

apoiar em dados passados. A abordagem qualitativa é usada, também, em ambientes turbulentos, 

onde  o  quadro  sócio-econômico  se  mostra  instável  ou,  ainda,  em  conjunto  com  abordagens 

Objetivos do modelo
define a complexidade

do problema 

Coleta e análise de dados
natureza dos dados sinaliza
a metodologia de previsão 

Seleção da técnica
disponibilidade dos dados

experiência e custo
horizonte temporal

Monitoração do modelo
ajuste nos parâmetros

nova técnica de previsão

Resultado das previsões
demanda real

 x
projeção futura 
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quantitativas para “jogar luz” sobre informações extraídas de modelos matemáticos.

As técnicas quantitativas, por outro lado, consistem em projeções da demanda futura a 

partir  de dados passados submetidos  a  modelos  estatísticos,  podendo ser  enquadradas  em dois 

grupos: baseadas em séries históricas e baseadas em correlações (métodos causais).

A técnica de séries temporais relaciona matematicamente os dados históricos do produto 

com o tempo  e consiste  no método  mais  simples  e  usual  de previsão,  de  muita  utilidade.  As 

correlações procuram estimar a demanda de um produto (variável  dependente) com base numa 

outra variável relacionada com o produto (variável independente). Dados sobre algumas variáveis 

podem ser  internos,  a  quantidade  de  serviços  de montagens  de pneus  pode estar  associada  ao 

número de pneus vendidos numa loja, por exemplo.

Um gráfico de previsão, baseado em séria histórica, como o da ilustração no7, pode revelar 

os  fatores  que  influenciam  o  comportamento  da  demanda:  tendências,  variações  aleatórias  e 

sazonalidades. Embora fora do escopo do presente estudo, os chamados “ciclos” também exercem 

influência  sobre  a  demanda.  Existem instrumentos  estatísticos  para  a  decomposição  das  séries 

históricas, na tentativa de isolar esses fatores de influência e tratá-los separadamente.

Ilustração 7. Fatores que influenciam a previsão de demanda nas séries históricas.
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MEDIDAS CENTRAIS

Dentre  as  técnicas  de  previsão  baseadas  nas  medidas  centrais,  são  particularmente 

importantes: média móvel, média móvel ponderada, média móvel exponencial. Vale lembrar alguns 

aspectos presentes nesse conjunto de técnicas de previsão: 

 a  previsão  é  baseada  em  algum  tipo  de  média  que  considera  demandas  reais 
anteriores;

 as  médias  são  móveis,  significa  que  a  cada  nova  previsão  são  excluídos  ou 
abrandados  (ponderação)  os  valores  mais  antigos  da  demanda  real  e  substituídos  pelos  mais 
recentes.

As técnicas baseadas na relação causal (correlações) buscam identificar o efeito de uma 

variável de previsão (independente) sobre a demanda do produto ou serviço objeto da previsão 

(dependente). Nesse caso, as séries históricas das duas variáveis são levantadas e submetidas a 

modelo estatístico de regressão para se obter perfis de correlação.

O  escopo  desse  estudo  não  contempla  o  detalhamento  das  técnicas  estatísticas 

mencionadas. No entanto, parece recomendável um comentário sobre a última etapa do modelo de 

previsão de demanda representado na ilustração no6, da seção anterior, que trata do monitoramento 

e ajuste do próprio método de previsão utilizado.

Isso  significa  que  uma  vez  escolhido  e  aplicado  o  método  julgado  adequado,  resta 
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acompanhar o seu desempenho, mediante o confronto das previsões obtidas com a demanda real 

observada. O erro de previsão obtido desse confronto permite estabelecer decisivos parâmetros de 

manutenção e monitoração da metodologia. Tal acompanhamento procura:(1) analisar a precisão 

dos  dados obtidos;  (2) identificar  e ajustar  anomalias  nas  variações;  (3)  reavaliar  a adoção do 

método.

Em duas situações distintas o Planejamento e Controle da Produção (PCP) utiliza-se das 

previsões de demanda: para dimensionar o sistema produtivo como um todo e para programar o uso 

episódico deste sistema. Na primeira, utiliza-se de previsões agregadas para definir no plano de 

produção a gama de produtos e serviços a serem produzidos, para definir em que patamar da cadeia 

produtiva irá atuar, para o dimensionamento da capacidade produtiva em termos de máquinas e 

instalações, para traçar o perfil das competências a serem agregadas em termos de mão-de-obra, 

etc. Na segunda situação, os insumos informativos das previsões de demanda são desmembrados no 

médio  e  curto  prazos  para  subsidiar  o  plano-mestre  e  a  programação  da  produção,  onde  são 

alocados  recursos  para  implementação,  cuidando  de  questões  como:  seqüência  da  produção, 

suprimento, armazenagem, programação de cargas de trabalho, etc. 

A  previsão  de  demanda  é  atribuição  da  área  de  marketing.  Duas  razões,  no  entanto, 

justificam o envolvimento da área do PCP nessa tarefa. Uma delas diz respeito ao fato de que essa 

previsão é o principal insumo informativo utilizado pelo PCP na formulação e implementação de 

suas  atividades,  com  reflexos  diretos  no  seu  desempenho.  Em  segundo  lugar,  as  pequenas 

organizações  não  contam  com  uma  estrutura  divisional  especializada,  requerendo  do  pessoal 

versatilidade para a realização de múltiplas atividades.

3 DIMENSIONAMENTO DE CAPACIDADE

O dimensionamento da capacidade consiste numa atividade chave planejada em níveis, de 

acordo com os horizontes temporais do planejamento,  conforme esquema da ilustração no8. No 
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primeiro  momento,  oportunidade  em  que  se  formula  o  Plano  de  Produção,  a  capacidade 

dimensionada contém informações com elevado nível de agregação. Num momento seguinte, no 

horizonte  do  médio  prazo,  o  planejamento  da  capacidade  trata  de  pontos  críticos,  apontando 

necessidades de recursos que requerem tempo maior para sua mobilização. Apresenta informações 

com certo  nível  de  aproximação.  Já  não trata  de  famílias,  mas  de produtos  finais.  Em última 

instância, no âmbito da Programação da Produção, o ajustamento da capacidade é detalhado em 

termos  de  exigências  de  curto  prazo  para  deflagrar  o  processo  de  produção  e  suprimento  de 

materiais.

Ilustração 8. Níveis de planejamento da capacidade.

 

Como se pode perceber, no horizonte de longo prazo o planejamento da capacidade tem 

como principais finalidades: assinalar necessidades de recursos de capacidade a serem mobilizados 

num prazo maior e sinalizar os limites de produção de famílias de produtos previstos no plano de 

vendas.
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No horizonte  temporal  intermediário,  o  propósito  do planejamento  da  capacidade está 

centrado no levantamento de recursos críticos que podem obstruir a estratégia formulada no Plano 

de  Produção.  Os  principais  desdobramentos  desse  propósito  são:  assinalar  recursos  a  serem 

alocados  num prazo  menor  de  mobilização  e  sinalizar  a  viabilidade  de  produção  de  produtos 

isolados, nas quantidades previstas nos planos anteriores.

A matriz reproduzida na ilustração no9 consiste num importante procedimento analítico 

para  identificação  de  pontos  críticos.  A  sua  dimensão  horizontal  contempla  alguns  fatores 

influentes que se destacam na análise de recursos críticos.

Ilustração 9. Matriz de análise de pontos críticos.
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Fonte: PCP. Gianesi Correa & Associados. Atlas, 1997.
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O dimensionamento da capacidade no curto prazo oferece as bases para o detalhamento 

requerido na Programação da Produção e de Materiais. Assinala necessidades imediatas de recursos 

de capacidade e fornece subsídios para eventuais reajustes no plano anterior. O horizonte temporal 

típico é de uma semana (time bucket), a depender do horizonte fixado na esfera do Plano-Mestre de 

Produção.

Na  maior  parte  dos  casos,  ainda  ocorrem  ajustes  de  última  hora  nas  capacidades 

planejadas. Esses ajustes, situados na intercessão entre o planejamento e o controle, decorrem da 

invalidação de certas premissas planejadas, tais como:

a) tempo  real  de  processamento  de  uma  determinada  ordem  maior  que  o  tempo 
planejado, em razão de nível de qualidade ou complexidade na execução;

b) alteração do tempo em razão de realocações na equipe de pessoas e/ou nas máquinas 
destinadas originalmente para a fabricação;  

c)  concentração de problemas num certo intervalo de tempo, alterando a uniformidade 
do período;

d) ociosidade de recursos em razão de atrasos no recebimento de materiais;

e) diferenças  entre  os  tempos  médios  de  set-up’s  assumidos  e  os  tempos  reais 
incorridos;

 f) ociosidade gerada por atrasos na operação de determinado centro de recursos.

Além desse quadro, convém entender que o processo de planejamento estende-se até o 

“chão de fábrica” para tratar algumas questões de programação fina da produção de forma mais 

oportuna,  donde  se  destacam  aquelas  que  dizem  respeito  a:  redução  de  tempos  de  fila  e 

movimentação;  overlapping (sobreposição  de  ordens);  splitting (divisão  de  ordens  ou  de 

operações); seqüenciamento de ordens; roteiros alternativos e horas extras não planejadas.
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3.1 FATORES DETERMINANTES DA CAPACIDADE

A capacidade  consiste  no  volume  de  produtos  e  serviços  produzidos  numa instalação 

produtiva ou numa base de operações num período determinado. Em contrapartida, representa a 

quantidade máxima de trabalho que esta instalação consegue processar nesse mesmo período.  Pode 

ainda ser definida pelo volume ou taxa de trabalho realizado num determinado intervalo de tempo.

Algumas definições são úteis na mensuração da capacidade, a começar pela distinção entre 

capacidade disponível e capacidade exigida.  A primeira, diz respeito à capacidade de um sistema 

ou recurso fornecer um resultado num certo tempo. A segunda traduz a capacidade necessária para 

um sistema ou recurso produzir um resultado num certo período. O conceito de “carga” deriva da 

capacidade  exigida  e  expressa  o  volume de trabalho designado a uma unidade  produtiva  num 

tempo  determinado.  De outro  modo,  pode-se  entender  a  carga  como  o  somatório  de  todas  as 

capacidades exigidas, conforme representa a ilustração no10.

     Ilustração 10. Capacidade e carga.
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Fonte: Administração de materiais. Arnold, 1999.

Em certas situações, uma instalação produtiva ou base operacional pode estar capacitada a 

trabalhar com a carga prevista num determinado ciclo produtivo, no limite de sua capacidade total 

ou exigida. Em outras situações pode estar operando acima do limite de sua capacidade ou abaixo 

desse limite, em razão da sua capacidade disponível.

Um supermercado, por exemplo, pode estar dimensionado para fazer o check-out de 1000 

clientes em média por dia, mas, no momento atende 800. Nessa situação, o estabelecimento opera 

com 80% de sua capacidade  (800÷100x100).  Em outras  situações,  pode-se  encontrar  unidades 

produtivas operando com 120% de sua capacidade. Isto só é possível se as bases de referência que 

definiram a capacidade forem alteradas. No exemplo do supermercado digamos que a capacidade 

de atendimento 1000 clientes/dia foi dimensionada considerando 8 horas de trabalho ao dia para 10 

atendentes, supondo-se um tempo médio de check-out por cliente. Caso o supermercado passe a 

trabalhar com 110% de sua capacidade (atender 1.100 clientes/dia), fica configurado que as bases 

de  referência  que  definiram  a  capacidade  foram  violadas.  Pode  ter  ampliado  o  horário  de 

atendimento ou a quantidade de atendentes ou, ainda, ter reduzido o tempo médio de atendimento 

para cada cliente.

Para modificar a capacidade de uma unidade, então, é preciso alterar pelo menos uma das 

bases de referência dessa capacidade. Algumas requerem menos esforço para sua alteração, como 

admitir  mais  um  empregado  ou  trabalhar  em  regime  de  hora  extra.  Outros  fatores  requerem 

mudanças onerosas e demoradas, como ampliar instalações ou fazer novas construções. Dentre os 

fatores determinantes da capacidade destacam-se:

a) Instalações e arranjo físico
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O tamanho da instalação produtiva determina o limite da capacidade na maior parte 
das situações. Na projeção de uma unidade fabril ou de uma plataforma de serviços 
costuma-se contemplar espaços vagos para futuras expansões, evitando-se possíveis 
transferências de locais. Um outro layout, também, pode ser uma solução imediata 
de capacidade. Via de regra, as grandes unidades permitem economias de escala e 
custam proporcionalmente menos que as pequenas unidades.

b) Composição do mix de produtos ou serviços
A diversificação da carteira de produtos ou serviço, a princípio, limita a capacidade. 
Produtos ou serviços com maior grau de padronização favorecem a uniformização 
de procedimentos  e materiais,  permitindo a redução de  lead times,  com reflexos 
positivos  na  capacidade.  A  diversidade,  pelo  contrário,  costumam  aumentar  a 
freqüência nos setup’s de máquinas, gerando tempo ocioso, com reflexos negativos 
na capacidade. Esse é o principal motivo do esforço que vem sendo empreendido 
para aumentar a padronização dos serviços, em razão de sua variabilidade. 

c) Engenharia de processo
Os  processos  de  produção  situam-se  entre  duas  extremidades,  desde  aqueles 
plenamente manuais até aqueles plenamente automáticos. Em termos práticos, o que 
se verifica é uma relação de continuidade ou de alternância entre processos manuais 
e automáticos. A distinção entre esses processos fica mais evidente quando estão 
situados  alternadamente  nas  extremidades.  Ao  se  categorizar  os  processos  em 
manuais,  semi-automáticos  e  automáticos,  pode-se  vislumbrar  uma  capacidade 
ótima correspondente, cujo incremento ocorre no sentido do processo manual para o 
automático. A ilustração no 11 retrata esta situação.

Ilustração 11. Tipos de processo e custos correspondentes.

Fonte: Adaptação. Administração da Produção e Operações. Moreira,2000.
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d) Condições operacionais
Diz respeito aos procedimentos diretamente vinculados aos setores operacionais da 
produção. O aproveitamento da capacidade total exigida pela carga ou o incremento 
da capacidade disponível dependem, também, da forma como são organizados tais 
procedimentos e rotinas. A análise das capacidades isoladas de processamento dos 
equipamentos, por exemplo, permite identificar diferenças significativas entre suas 
capacidades,  evidenciando  restrições  ou  “gargalos”  que  determinam  o  ritmo  de 
produção.  Dependência  de  importação  de  máquinas  e  insumos,  inspeção  de 
qualidade, adequação de programas de manutenção, também constituem exemplos 
de fatores operacionais que repercutem na capacidade.

e) Pessoal
As pessoas constituem o chamado “capital humano da produção”. O quadro ideal 
leva em conta uma composição equilibrada entre a complexidade técnica e o volume 
do trabalho esperado. Essa combinação permite o incremento da capacidade, desde 
que  associada  a  medidas  de  desenvolvimento  continuado  da  competência  e  de 
manutenção de clima organizacional favorável. A figura seguinte (no 12) , permite 
vislumbrar o alcance de tais medidas.  

Ilustração 12. Composição da competência.

Fonte: Adaptação de autor a ser citado oportunamente.
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f) Aspectos externos
Fatores  presentes  no  ambiente  externo  da  organização  exercem  influência  na 
capacidade, podendo favorecê-la ou até impor severas restrições.  Barreiras impostas 
por um consumidor cada vez mais consciente e exigente, servem como exemplo. 
Tais obstáculos podem ter origem no desempenho exigido dos produtos e serviços. 
Impactos ecológicos dos processos industriais e dos produtos resultantes, também, 
servem para exemplificar.

3.2 BALANCEAMENTO DEMANDA X CAPACIDADE

O ponto de partida do planejamento da capacidade de uma unidade produtiva é a previsão 

da demanda. Geralmente, as decisões sobre a capacidade instalada de produção envolvem grande 

volume de investimentos de longo prazo e repercutem na dimensão e arranjo físico das instalações, 

nas necessidades de equipamentos,  no planejamento do pessoal.  A capacidade de uma unidade 

produtiva  determina  a  fronteira  do  atendimento  da  demanda  e  envolve  custos  substanciais, 

originando daí um forte motivo para um criterioso planejamento em bases estratégicas.

A medida da capacidade de um sistema produtivo pode ser expressa com base na sua 

produção, no processamento de insumos utilizados (ilustração no13). No primeiro caso, o parâmetro 

utilizado é a quantidade ou volume de produtos produzidos. Pode ser o caso de uma usina de açúcar 

que produz 50.000 sacas por dia, semana,etc. No segundo, expressa a quantidade que o sistema é 

capaz de processar num certo período, como ocorre quando se diz que uma clínica médica conta 

com 20 leitos ou, ainda, indicando a quantidade de insumos processados, como é o caso de uma 

panificadora que ”desmancha” 15 sacos de farinha de trigo ao dia. 

Ilustração 13. Medidas de capacidade.

Medidas de Capacidade
Critério Unidade

Insumos
 Laticínio
 Tecelagem
 Hospital
 Supermercado

 litros de leite / dia
 toneladas de algodão dia
 número de leitos
 caixas (check out)
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Produção
 Tratamento de água
 Montadora
 Fazenda

 m3/ hora
 veículos/mês
 toneladas de milho/ano

Fonte: Adaptação. Manual de Gestão Empresarial. Bulgacov, 1999.

A escolha de um ou outro direcionador de medida da capacidade está embasada tanto na 

tradição do setor,  quanto  numa conveniência  particular.  Na área de serviços,  em razão da sua 

intangibilidade, freqüentemente utiliza-se os insumos como medida de capacidade.

Seguramente, o ajustamento entre demanda e capacidade constitui um grande desafio do 

planejamento da capacidade. Vários critérios podem orientar esse balanceamento.  Um dos mais 

destacados, consiste em comparar os impactos negativos de uma capacidade subdimensionada com 

os impactos negativos de uma capacidade superdimensionada. Da capacidade insuficiente derivam 

problemas  como  insatisfação  do  cliente  por  atrasos  ou  queda  no  padrão  de  qualidade,  filas, 

sobrecargas  no  sistema,  etc.  O  excesso  de  capacidade  costuma  gerar  elevação  de  custos 

operacionais,  ociosidade,  imobilizações,  etc.  A  dificuldade  no  balanceamento  da  capacidade 

aumenta na medida em que a demanda revela muita flutuação ou comportamento muito instável. 

Tipicamente, o balanceamento entre capacidade e demanda enquadra-se numas dessas 

três estratégias adotadas no plano de produção (ilustração no 14).

 Satisfação mínima da demanda
A capacidade é dimensionada para o atendimento do menor nível da demanda num certo 
período.  Tem  como  vantagem  a  eliminação  de  ociosidade  no  sistema,  mas,  em 
contrapartida, ocorrerá perda de clientes ou serão mal atendidos.
 Satisfação plena da demanda
A capacidade está dimensionada para o maior nível da demanda. Nesse caso, procura-se 
a satisfação do cliente, com reflexos negativos nos custos associados a ociosidade do 
sistema.
 Satisfação média da demanda
Dimensionar  a  capacidade  para  o nível  médio  da  demanda consiste  na tentativa  de 
conciliar  as vantagens e desvantagens das estratégias anteriores. Nesse caso, pode-se 
adicionar  a  vantagem  de  se  adotar  outras  medidas  centrais  intercaladas  entre  as 
demandas máxima e mínima como base para a dimensão da capacidade.
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Ilustração 14. Dimensionamento da capacidade.

Fonte: Manufacturing strategy. Hill, 1994.

Além  da  abordagem  quantitativa,  deve-se  considerar  outros  fatores  qualitativos 

decorrentes do dimensionamento inadequado da capacidade, como posição competitiva (market  

share ), imagem, satisfação da clientela.    

No decorrer do tempo, o movimento de expansão ou retração da demanda pode impor 

medidas de alterações na capacidade. Em geral as alterações significativas não ocorrem de forma 

gradativa, mas “aos saltos”. O fato, é que manter o status da capacidade diante de uma expectativa 

de vendas crescente pode significar perdas irreparáveis de oportunidades de mercado e de lucros. 

Por outro lado, a manutenção do status perante uma retração nas vendas pode implicar no aumento 

dos custos dos produtos ou serviços.

Geralmente, alterações radicais de capacidade demandam um longo prazo e seguem o 

curso da demanda. Existem duas possibilidades estratégicas básicas para a decisão sobre mudança 
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de capacidade: a “antecipação à demanda” e o “acompanhamento da demanda”, conforme reflete a 

ilustração no 15.

Ilustração 15. Estratégias básicas de alteração da capacidade.

Fonte: Manufacturing strategy. Hill, 1994.

A estratégia de “antecipação” indica que a capacidade será dimensionada para cobrir a 

demanda  máxima  num  dado  período.  O  custo  unitário  dos  produtos  é  elevado,  em  razão  da 

ocorrência de ociosidade e do prolongamento do prazo de retorno sobre o investimento.  A redução 

da pressão sobre a produção e o atendimento ao cliente, são os aspectos positivos dessa estratégia.

Na estratégia de “acompanhamento” a pressão sobre a produção potencializa o risco de 

falta de produtos, perante situações imprevisíveis, com reflexos no atendimento da clientela.

No esforço de balanceamento entre demanda e capacidade, dois conjuntos de medidas 

autônomas  podem  ser  adotados  de  forma  simultânea  ou  alternada:  alterações  na  demanda  ou 
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alterações  na  capacidade.   Algumas  dessas  providências  dependem  de  rápidos  ajustes  entre 

capacidade e demanda, outras envolvem decisões mais abrangentes e de longa maturação. 

 Alterações na demanda
Propaganda e força de vendas: investimento em campanhas publicitárias e promoção de 
vendas  podem  incrementar  a  demanda  em  situações  de  excesso  de  capacidade 
instalada.  \Redução  do  preço  e  facilidades  de  pagamento  (política  de  descontos  e 
crédito) pode estimular as vendas numa gama variada de produtos ou serviços.  Melhora 
no produto ou no serviço.
 Alterações na capacidade
Expansão  ou  redução  de  instalações,  envolvendo  aquisição  ou  venda  de  imóveis. 
Reorganização do layout. Modernização do parque de máquinas. Admissão ou demissão 
de  empregados,  mecanismo  mais  comum  nas  empresas  que  lidam  com  alta 
sazonalidade, aumentando os custos trabalhistas e de treinamento. Expediente de horas 
extras.  Contratação de pessoal temporário. Subcontratação da produção. Formação de 
estoques;  envolve  custos  financeiros  de  manutenção  de  estoques,  mas  mostra-se 
adequado em situações  como  produção de  artigos  natalinos,  por  exemplo.  Produtos 
complementares,  para  minimizar  os  efeitos  da  ociosidade.  Retenção  deliberada  de 
pedidos, atrasando a entrega do produto até que seja fabricado ou do serviço até que a 
operação seja preparada.

A exemplo do que ocorre na previsão de demanda, a medida de capacidade também 

conta  com  várias  técnicas  para  seu  dimensionamento.  A  previsão  de  demanda  é  cercada  de 

incertezas, a medida de capacidade é cercada de complexidade. A capacidade de produção de um 

laticínio, por exemplo, pode ser 5.000 queijos, 2.000 cartelas de iogurtes, 500 potes de manteiga de 

250gr e 10.000 litros de leite pasteurizados e ensacados por dia. Também pode ser 1.000 queijos,  

nenhum iogurte, nenhuma manteiga e 20 mil litros de leite ensacados por dia, ou várias outras 

combinações  possíveis  entre  os  derivados  do  leite.  Poder-se-ia,  ainda,  medir  a  produção  do 

laticínio,  pela  capacidade de processamento,  70 mil  litros  de leite  ao dia.  Como já  foi  dito,  a 

capacidade pode ser medida pelo insumo e/ou pela produção.      

A avaliação econômica de alternativas de capacidade revela-se de grande utilidade, na 

medida em que pode estabelecer importantes limites de expansão ou retração. Dentre as técnicas 
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disponíveis,  destaca-se  a  análise  chamada  “custo-volume”  ou análise  do  “ponto  de  equilíbrio” 

(BEP2).   Essa  análise  considera  a  relação  entre  receitas,  custos  e  quantidade  produzida  sob 

diferentes alternativas de capacidade de produção. O exercício sobre os dados da tabela abaixo 

permite uma melhor visualização do alcance dessa técnica.

R$ milhões
Receita bruta                          R 9,2
Custos Variáveis                    CVu (4,0)
Custos Fixos                          CF (3,0)
Lucro                                      L 2,2

     Custos Fixos
    q ═ ou

Preço de Venda – Custo Variável Unitário

Os dados da tabela foram extraídos do histórico de uma fábrica de barcos esportivos que 

os vende ao preço unitário de 2, 3 mil reais e custo unitário de mil reais. Supondo-se o faturamento  

bruto de 9,2 milhões de reais e custos fixos de 3 milhões de reais. Os custos variáveis de produção 

somam 4 milhões  de reais.  Com esses dados,  pode-se determinar  o ponto de equilíbrio para a 

capacidade da planta. 

Aplicando  a  fórmula  do  BEP  para  saber  com  que  nível  de  capacidade  produtiva  a 

empresa atingiria o ponto de equilíbrio:

  3.000.000
    q ═ ═ 2.308 unidades 

2.300 − 1.000

E para saber quantas unidades a empresa teria de vender para atingir o lucro de 2,2 

milhões de reais, basta aplicar a fórmula:
2 BEP, sigla derivada da expressão inglesa Break-Even Point (ponto de equilíbrio), traduzido em capacidade, é 
útil para saber quantas unidades deve ser produzida, a um preço de vendas, para cobrir os custos totais de pro-
dução.
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2.200.000 +  3.000.000
    q ═ ═ 

4.000 unidades 
 2.300 − 1.000

Ilustração 16. Gráfico com a representação cartesiana do ponto de equilíbrio.

4 LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES

O local de uma instalação de produção ou operação é uma decisão estratégica para a 

organização.  O  problema  de  localização  afeta  os  novos  empreendimentos  e  as  empresas  já 

estabelecidas, comprometendo um significativo volume de recursos no longo prazo. A empresa em 
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atividade conta com três possibilidades para localizar uma unidade de produção: 

 Expandir a instalação existente
Desde  que  haja  espaço,  esta  opção  tende  a  menores  custos  e  melhor  controle  da 
administração;
 Adicionar nova unidade em anexo
Opção  subordinada  à  avaliação  dos  ganhos  de  produtividade  em  termos  de 
custo/benefício;
 Fechar a unidade existente e abrir em outro local
Resta comparar os custos de fechar e abrir. Muitas vezes o fechamento é inevitável, 
tendo  em  vista  fatores  como:  esgotamento  de  matéria-prima,  restrições  do  local, 
elevação significativa dos custos operacionais. 

Uma  das  dificuldades  na  localização  é  a  escolha  dentre  tantos  fatores  decisivos, 

incluindo  o  risco  de  negligenciar  alguns  desses  fatores.  Uma  outra  dificuldade  diz  respeito  á 

ponderação atribuída a esses fatores, uma vez que alguns são objetivos e outros são subjetivos. Em 

geral, os fatores objetivos podem ser mensurados, a exemplo do custo de um terreno, da distância 

entre  empresa  e  clientes  ou  fornecedores,  do  custo  da  mão-de-obra.  Os  fatores  subjetivos  têm 

dimensões  intangíveis  sujeitas  a  avaliações  variadas,  como  é  o  caso  da  beleza  do  lugar,  do 

benefício que o local traz para a imagem da empresa, da conveniência para o cliente.  

4.1 FATORES DECISIVOS NA LOCALIZAÇÃO

Em razão das particularidades de cada empresa, o problema de localização é específico. 

No entanto, com maior ou menor influência, uma grande lista de fatores costuma condicionar a 

decisão de localização.  Na localização de plataformas de serviços, por exemplo, a proximidade dos 

clientes e a conveniência do tráfego exercem muita influência. Na atividade fabril, a infra-estrutura 

do local e a proximidade da matéria-prima costumam ter maior influência. Os fatores determinantes 

de localização se enquadram num dos três grupos alinhados abaixo e o quadro seguinte descreve os 
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principais desdobramentos dessas categorias: 

a) custos de produção e operação;

c) potencial de vendas e proximidade do cliente;

d) benefícios da presença. 

Ilustração 17. Fatores determinantes na decisão sobre localização de instalações.

CONDICIONANTES DE LOCALIZAÇÃO

Custos de
Produção

mão-de-obra

volume da oferta e qualificação
conflitos sindicais
atitude cultural
custos de moradia
problemas pelo monopólio no  emprego

Matéria prima e
Componentes

Perecibilidade
dificuldade no transporte
multiplicidade de fornecedores

Água e energia disponibilidade suficiente
Imóvel disponibilidade e custo imobiliário
Transporte custos, acessos, centralidade
Impostos e taxas custos, taxas especiais

Proximidad
e 

do mercado 
consumidor

Potencial de vendas,
crescimento do mercado
e distribuição

Conveniência
carência de serviços públicos e privados
assistência técnica
rapidez na entrega

Presença
Impacto do local na
imagem corporativa

repercussão ecológica
significado social
símbolo de status
interiorização do desenvolvimento

Atitude da comunidade Incentivos
disponibilidade de infra-estrutura
restrições ambientais
monopólio de recursos naturais
dependência exagerada
regulamentações locais 
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Interação com concorrentes,
fornecedores, congêneres e
compartilhamento tecnológico

monitoração da concorrência, benefícios de 
infra-estrutura, rapidez na incorporação de 
novidades,  oportunidade  para  patentes  de 
marca, aprendizagem

Assim como na previsão de demanda e na medida de capacidade, a avaliação do local 

pode tornar-se complexa em razão da multiplicidade de fatores objetivos e subjetivos envolvidos. 

Existem  alguns  métodos  qualitativos  e  quantitativos  dedicados  ao  problema  de  localizar  uma 

instalação de produção ou operação.

No primeiro grupo, destaca-se a ponderação qualitativa, que pode ser utilizada quando 

não  se  consegue  apropriar  dados  numéricos  às  localidades  consideradas  ou  para  clarear  uma 

avaliação  realizada  apenas  em  base  quantitativa.  Consiste  em  submeter  cada  localidade  pré-

selecionada ao julgamento perante uma lista de fatores relevantes definidos para a decisão. Esse 

julgamento é traduzido numa nota arbitrária. Cada fator recebe um peso, segundo sua importância 

relativa.  A somadas notas ponderadas resultará numa localidade escolhida,  como exemplifica o 

quadro a seguir.

Ilustração 18. Ponderação de fatores de localização. 

FATORES

P
E
S
O

Lo
ca

l  
A

Lo
ca

l  
B

Lo
ca

l  
C

Incentivos 1 90 90 30
Proximidade do cliente 4 60 40 40
Custo de transporte 5 20 70 100
Imagem 3 70 20 60

TOTAL

Dentre  os  métodos  quantitativos  pode-se  destacar:  “composição  entre  custos  fixos  e 
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variáveis”,  onde  se  pode  estabelecer  a  e  comparação  dos  pontos  de  equilíbrio  entre  diversas 

localidades; “cenários” ou “análise dimensional”, podendo mesclar fatores objetivos e subjetivos; 

“centralidade”, procura estabelecer um ponto central numa região polarizada.

4.2 ARRANJO FÍSICO

Embora  as  decisões  sobre  o  arranjo  físico  sejam típicas  de  desdobramentos  táticos, 

ocorrido  no  plano-mestre  de  produção,  alguns  cuidados  devem  se  antecipados  quando  da 

localização de instalações. O projeto de arranjo físico trata da posição dos recursos utilizados no 

“chão-de-fábrica” ou numa plataforma de operações. Por isso, a importância de antever o espaço 

necessário para a disposição dos centros produtivos.

O fundamento básico do projeto de arranjo físico é facilitar e suavizar o movimento de 

pessoas e materiais através do sistema. Preliminarmente, pode-se citar três situações que colocam 

as decisões sobre o arranjo físico dependentes da localização: (1) o arranjo físico afeta a capacidade 

de produção; (2) mudanças no arranjo pode depender da existência  de espaços; (3)  mudanças 

podem e podem envolver elevados custos e dificuldades técnicas para sua reversão; (4) mudanças 

pode significar interrupções na produção.

 Os arranjos físicos podem ser agrupados em três categorias, a partir das quais pode-se 

obter classes híbridas. Cada categoria tem suas conseqüências em termos de custos, manuseio de 

materiais, estoques, movimentação de operários ou clientes, etc.:

a) arranjo físico por processo
corresponde ao sistema de produção intermitente (lotes ou encomenda) agrupa funções 
ou processos por afinidade em centros de trabalho próximos e fixos. Os produtos não são 
produzidos  numa  seqüência  rígida,  diferentes  produtos  podem  se  utilizar  dos 
equipamentos  e  trabalhados  de  modo  diferente.  Típicos  da  operação de  serviços,  os 
arranjos por processo podem ser exemplificados nos parques temáticos de diversão, o 
cliente pode aproveitar em seqüência ou alternadamente de diversos atrativos fixos em 
seus locais;
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Ilustração 19. Arranjo físico por processo(sistemas intermitentes).

Fonte: Adaptação. Administração da Produção e Operações. Moreira, 2000. 

b) arranjo  físico por produto
também conhecido como “arranjo físico em linha”, corresponde à produção contínua, 
como as  linhas  de montagem de automóveis  e  as  fábricas  de papel.  Cada centro de 
recursos especializa-se numa parte do produto. Adequado a produtos com a elevado grau 
de padronização com pouca diversificação, para produção em massa. Fluxos previsíveis, 
com potencial para a automação. Caracteriza-se por elevados custos fixos e baixos custos 
variáveis unitários;
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Ilustração 20. Arranjo físico por produto(sistemas contínuos). 

Fonte: Adaptação. Manual de Gestão Empresarial. Bulgacov, 1999.

c) arranjo  físico de posição fixa
Típico da realização de projetos, não se identifica um fluxo de produto,  que tende a 
permanecer  fixo,  enquanto  as  pessoas,  equipamentos  e  materiais  são aglutinados  em 
torno do produto.  Essa dificuldade  de remoção costuma derivar  de aspectos  como o 
tamanho,  o  peso  e  a  forma  do produto  resultante  de  arranjos  fixos.  Entende-se  por 
projetos, neste caso, a construção de navios, a pintura de uma tela, a reforma de um 
prédio, um show musical, uma cirurgia, etc.

O presente texto procurou reunir os principais aspectos relacionados ao planejamento 

estratégicos da produção. Esses aspectos constituem referenciais  para a montagem do plano de 

produção.    Seja lá qual forem os métodos utilizados, a previsão de demanda, o dimensionamento 

da capacidade e a avaliação de localização têm suma importância estratégica, na medida em que 

podem impor severas restrições à concretização da estratégia de produção. Demandas e capacidades 

mal  dimensionadas,  locais  inadequados  ou  mudanças  imprevistas  costumam  envolver  custos 

elevados  e  prazos  longos  na  sua  reparação.  Não  raro,  tais  dificuldades  podem  resultar  na 

mortalidade de empreendimentos.
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