
 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jan. 2016 – Pág. 1 

O PERFIL DO PROFISSIONAL DE PCP NAS INDÚSTRIAS DE 
CONFECÇÕES DO CEARÁ ASSOCIADAS AO 
SINDCONFECÇÕES 

 

RESUMO 

A adequada estruturação de um departamento de PCP nas indústrias de confecções do 

estado do Ceará tem sido um desafio pertinente ao alinhamento da estratégia empresarial 

com os objetivos de produção. Essa estruturação requer profissionais entendedores dos 

princípios de atuação do PCP, bem como de ferramentas de PCP. Conhecer, assim, os 

profissionais que compõem esse departamento ajudará a entender sua importância e 

suas potencialidades. O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar o perfil do 

profissional de PCP (Planejamento e Controle da Produção) atuante em empresas de 

vestuário de Fortaleza e Região, associadas ao sindicato patronal Sindconfecções. 

Através de um levantamento, foram observadas as características desses profissionais no 

que diz respeito à formação escolar e/ou acadêmica, e o conhecimento de cronograma, 

plano-mestre de produção, MRP, Kanban e Just in time, ferramentas de PCP. Buscou-se 

com a pesquisa, conhecer os citados perfis para estimular o desenvolvimento profissional 

e a aplicação dos mais adequados conhecimentos de Planejamento e Controle de 

Produção. Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de melhoramento contínuo de 

capacitações para o exercício das atividades de planejar e controlar a produção industrial, 

principalmente com a utilização das ferramentas mais adequadas ferramentas de PCP. 
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1. INTRODUÇÃO 

O PCP (Planejamento e Controle da Produção) ou PPCP (Planejamento, 

Programação e Controle da Produção) é o departamento impulsionador das ações 

produtivas nas organizações industriais. Essa tarefa requer profissionais capacitados, que 

estejam atentos às demandas de planejamento de produção, programação e controle dos 

fluxos operacionais. Profissionais preparados são demandados por todas as organizações 

que procuram melhorar suas atividades, entendendo que suas ações internas podem 

representar um diferencial estratégico e competitivo. 

As indústrias de confecções do estado do Ceará fazem parte desse contexto, e 

procuram a cada dia melhorar seus desempenhos, principalmente em virtude da 

competitividade global. Preocupadas com a entrada de novos competidores no mercado 

têxtil, principalmente oriundos da Ásia e praticantes de preços altamente atrativos em 

função dos seus baixos custos de produção, as fábricas de vestuário cearenses 

identificam suas carências, organizacionais, operacionais e de recursos humanos, e 

procuram dar a melhor tratativa. Isso passa pela melhoria da função planejar, pertinente 

ao PCP. Para Esperidião et al. (2014) o PCP é fundamental na gestão empresarial, e tem 

como característica principal a complexidade em termos do processo de decisões, 

mantém estreita relação com as funções vitais da empresa, opera com base nos recursos 

de informações, transformando-os em uma sequência de operações dentro do processo 

produtivo. 

Nesse contexto, esse trabalho se constitui da identificação e avaliação dos 

profissionais de PCP que atuam nas indústrias de confecção do estado do Ceará, 

associadas ao SINDCONFECÇÕES, objetivando enxergar o nível de conhecimento e 

capacitação para a melhor condução das atividades de planejamento da produção com a 

aplicação de ferramentas de PCP para melhoria da qualidade dos processos. 

Para cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial 

teórico, seguido pelos procedimentos metodológicos adotados, resultados empíricos e, 

finalmente, suas conclusões. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

A seguir é apresentada uma fundamentação teórica referente ao PCP e suas 

ferramentas, no intuito de estabelecer a visão da literatura para, posteriormente, poder-se 

efetuar as análises de confronto com o trabalho de campo observado no objeto de 

análise. 
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2.1 PCP – Planejamento e Controle da Produção 

Conforme Panitz (2010) o PCP trata-se do processo que envolve o 

desdobramento de um plano mestre de produção e o seu acompanhamento em termos de 

execução, com o propósito de atender os compromissos atuais de vendas nas datas 

requeridas e ao mesmo tempo satisfazer as diretrizes de performance da operação. 

Segundo Chiavenato (2014), o PCP planeja e controla as atividades produtivas da 

empresa. Se a empresa é produtora de bens ou mercadorias, ele planeja e controla a 

produção desses bens ou mercadorias, cuidando dos materiais necessários e da 

quantidade de mão de obra, máquinas e equipamentos, assim como do estoque de 

produtos acabados disponíveis, para que a área de vendas efetue as entregas aos 

clientes. 

Para Esperidião et al. (2014) o PCP representa nada mais que a função 

administrativa de gerir os recursos disponíveis aproveitando-os da melhor maneira 

possível com eficiência e eficácia. Afirma ainda que o planejamento e controle 

desdobram-se em definição do objetivo, mensuração do desempenho, correção do 

desempenho e melhoria contínua dos processos produtivos. É o PCP que planeja, 

controla e direciona todas as atividades produtivas da empresa. Além disso, como cita 

Matos et al. (2014) o planejamento e controle da produção vem evoluindo ao longo do 

tempo e atualmente nas organizações, é essencial para o gerenciamento e controle das 

atividades e pessoas. Assim pode-se observar a abrangência de relações no trabalho do 

Planejamento e Controle da Produção e sua ligação direta com a estratégia da 

organização, além do nível de responsabilidade. 

Especificamente, o que vai impulsionar as atividades das áreas de produção da 

organização é a atuação do departamento de PCP, pois suas ações estão baseadas no 

princípio de que este setor é conhecedor das necessidades “a produzir”, do fluxo de 

informações que sustentam as operações fabris e de técnicas que podem aperfeiçoar 

seus processos. Tudo isso para que a estratégia empresarial seja consolidada. 

 

2.2 Ferramentas de PCP 

O Planejamento e Controle da Produção – PCP faz uso de várias ferramentas que 

podem incrementar suas atividades, principalmente no intuito de dar confiabilidade ao 

fluxo de informações e mesmo de materiais. A origem dessas ferramentas está, em sua 

maior parte, no TPS – Toyota Production System, o Sistema Toyota de Produção.  
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2.2.1 Cronograma e Plano Mestre de Produção 

O cronograma consiste na distribuição de tarefas ao longo de um período de 

tempo determinado para o cumprimento de um ou mais objetivos, especificando-se 

prazos dentro do período, bem como responsabilidades. Em nível de planejamento nas 

indústrias de confecções, é construído principalmente para controlar todas as atividades 

de desenvolvimento, lançamento e efetivação da produção de coleções. Em relação ao 

planejamento e controle da produção está relacionado aos prazos para atendimento das 

expectativas dos clientes, pois contempla as atividades à serem executadas (cronograma 

de execução), para disponibilização dos produtos solicitados nos pedidos, ligação direta 

entre comercial e industrial. 

O cronograma de Execução é desenvolvido após a aceitação do orçamento pela 

empresa contratante, baseado nos departamentos de Compras e Recursos Humanos, 

que fornecem informações para subsidiar a melhor elaboração do plano de produção 

(SILVA e LOBATO, 2010). Apesar desse entendimento, o PCP, um dos principais 

responsáveis pelo cronograma, recebe informações de vários outros setores, como 

Engenharia de Produto, Engenharia de Processos, Manutenção e Finanças para 

elaboração do cronograma. 

Esta ferramenta tem como objetivo principal apresentar os tempos planejados 

para cada etapa da construção, possibilitando uma organização e controle do serviço em 

todos os períodos de sua execução (SILVA e LOBATO, 2010). 

Dessa forma as funções de PCP, sendo as mesmas de longo, médio e curto 

prazo, estão sob a abrangência do cronograma de execução. A ferramenta Plano Mestre 

de Produção interage com o cronograma e com as funções de médio prazo. De acordo 

com Elias e Tubino (1999), 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.  

 
2.2.2 MRP 

O Material Requeriments Planning (MRP) consiste no planejamento das 

necessidades de materiais. É a ferramenta usada para o conhecimento dos insumos 

necessários para os inputs de produção. Segundo Silva e Lobato (2010), o sistema MRP 

ou Planejamento das Necessidades de Materiais, surgiu durante a década de 60, como a 

ferramenta do PCP que teria por objetivo executar computacionalmente a atividade de 

planejamento das necessidades de materiais, permitindo determinar, precisa e 

rapidamente as prioridades das ordens de compra e fabricação. De acordo com 
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Chiavenato (2014), o planejamento das necessidades de materiais se baseia na estrutura 

do produto ou na composição dos materiais que constituem os produtos. Comumente, nas 

indústrias de confecções esta estrutura está descrita na ficha técnica de produto e 

implantada nos sistemas de informações gerenciais. Esses sistemas geram cálculos das 

necessidades de materiais que estão associados a uma previsão de demanda ou a 

entrada de pedidos firmes de produtos acabados, tratados no planejamento da produção. 

Para Panitz (2010), trata-se de um sistema de suporte a operações de 

manufatura, que parte de um Plano Mestre de Produção (MPS) para planejar e controlar 

Ordens de Compra e de Fabricação, de modo a atender uma programação de produção 

nos prazos determinados. 

 
2.2.3. Kanban e Just in time (JIT) 
 

O Kanban, de acordo com Souza et al. (2015), é um sistema de informação que 

foi desenvolvido para organizar os vários departamentos de processo interligados dentro 

de uma fábrica. Tem como finalidade controlar a produção e a movimentação do material 

produtivo. Kanban significa cartão, literalmente, um registro visível ou placa visível, usada 

como meio de comunicação, transmissão de dados e informações. 

Para Panitz (2010), esse método pode utilizar embalagens com quantidades 

padronizadas, cartões coloridos e mesmo um sistema computadorizado. Conforme o 

mesmo autor, em condições de operação, em que a demanda é razoavelmente constante, 

essa técnica de ressuprimento permite operacionalizar um processo puxado, uma vez que 

a reposição só ocorre quando há o consumo de certa quantidade de lotes. 

O Kanban e suas técnicas de controle de reabastecimento estão ligados ao 

sistema Just-in-time. Segundo Souza et al. (2015) o Sistema Toyota de Produção iniciou a 

filosofia de produção Just-in-time. Seu objetivo é eliminar os elementos desnecessários 

referente à produção, reduzindo assim os custos. Os autores afirmam que, ao contrário do 

sistema convencional, a produção JIT utiliza o sistema de puxar. Puxar significa não 

processar até a solicitação, isto é, sob pedido. Conforme Silva (2015), o método implica 

em trabalhar com estoques mínimos, com utilização somente de itens necessários, na 

quantidade necessária e no momento oportuno, para produzir as demandas da empresa. 

Panitz (2010) cita que os objetivos do JIT normalmente dependem da aplicação 

de uma série de conceitos de logística e gestão da produção, tais como: coletas 

roteirizadas, acionamento de recursos em alta frequência, troca rápida de ferramentas, 

eliminação de perdas, layout e processos ajustados para trabalhar com pequenos lotes e 

qualidade assegurada de componentes. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para a composição desse trabalho foi utilizada uma pesquisa básica quantitativa, 

descritiva e sob o aspecto técnico, caracterizada como um levantamento. 

Dada a expressiva quantidade de empresas industriais de confecções no estado 

do Ceará, a pesquisa limitou-se a ser realizada junto às empresas de vestuário 

associadas ao SINDCONFECÇÕES – Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas 

e Chapéus de Senhoras no Estado do Ceará, filiado à FIEC – Federação das Indústrias 

do Estado do Ceará. Identificadas essas empresas, lhes foi enviado um formulário para 

inserção de informações relativas aos dados gerais da empresa, como razão social, 

produtos produzidos, volume médio da produção/mês e números de funcionários, e dados 

gerais do PCP (Planejamento e Controle da Produção), como sua composição e 

subordinação, conforme mostrado no Apêndice. Coletados, os dados foram tabelados 

para geração de índices e outras informações, além de gráficos para exposição dos 

resultados. 

A pesquisa teve como limitantes a escassa produção de referenciais teóricos 

explorando o perfil do profissional de PCP em relação às suas competências, 

conhecimentos e habilidades ideais. Porém, essa realidade potencializou o caráter do 

ineditismo do trabalho e fomentou as tarefas de pesquisa e processamento das 

informações. 

Além disso, foram encontradas dificuldades para contatos e recebimento de 

informações com as empresas pesquisadas, em virtude da complexidade de 

disponibilidade de tempo para preenchimento do formulário, o que limitou a abrangência 

do trabalho. 

 
3.1 As indústrias de confecções do Estado do Ceará 
 

O estado do Ceará concentra um grande número de indústrias de confecções. 

Pode-se considerar este estado como um dos pólos brasileiros do vestuário, 

considerando os volumes produzidos bem como a quantidade de indústrias, dentro dos 

mais diversos portes. Segundo Santos (2015), na produção confeccionista, existem 

grandes fábricas que empregam cerca de 8.000 funcionários, como a Guararapes, 200 

funcionários, como a Kokid, e pequenas unidades produtivas dentro do domicílio com a 

mão de obra não registrada nas normas legais de trabalho, muitas vezes trabalhando 

para a complementação do processo produtivo de outras unidades confeccionistas no 
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chamado regime de facção. Conforme o Guia Industrial do Ceará (2014), as confecções 

geram 53.421 empregos diretos, e tem participação de 21,3% na indústria de 

transformação do Ceará. Muitas dessas empresas tiveram um crescimento desordenado, 

com suas operações, principalmente de administração e planejamento, sendo pautadas 

sem as mais adequadas técnicas e habilidades. O crescimento aconteceu por conta de 

expansões de mercado, e em fases de pouca competitividade, e sem muitas ameaças 

externas. As mudanças mercadológicas globais modificaram essa realidade e hoje essas 

empresas buscam reorganizar seus processos para reduzir custos e melhorar seu 

desempenho na competição do mercado. Nesse contexto, a busca por colaboradores 

qualificados é evidente, e, aos profissionais, capacitação vai representar preparo para 

responder à essa demanda. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Foram 93 empresas contatadas, com sucesso no envio do formulário de pesquisa 

para 73,78% do total, haja vista contatos desatualizados e desinteresse pelo 

encaminhamento da pesquisa para os setores responsáveis, como gerência de produção 

ou departamento de PCP, com mais propriedade para as respostas. Após o período de 

espera das respostas, teve-se apenas 11 empresas que responderam ao formulário ou 

passaram as informações no correio eletrônico, ou seja, apenas 12% do total de 

empresas pesquisadas. 

Além das informações relativas ao perfil do profissional de PCP, o formulário de 

pesquisa abordava os seguintes questionamentos: Existência de um departamento 

específico de Planejamento e Controle da Produção, e a quem o PCP (ou suas 

atividades) está subordinado. Apenas quatro das 11 empresas têm um departamento de 

PCP, ou seja, um setor específico, o que representa 36%. As demais (sete empresas ou 

64%), mantêm profissionais que atuam principalmente nas emissões de ordens de 

fabricação, sem posição departamental. Subordinados diretamente aos diretores ou 

presidentes têm 73% dos setores de PCP ou profissionais em exercício, e 27% ligados à 

gerência de produção. 

Em relação ao perfil de escolaridade dos profissionais de PCP, o gráfico mostra 

que a maioria tem graduação, ou seja, nível superior. No nível de pesquisa foram 

considerados os profissionais com cursos em andamento. Essa estatística mostra uma 

considerável busca por capacitação através da formação acadêmica. 
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Gráfico 1 - Escolaridade dos colaboradores de PCP. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Vale salientar a evidenciação que hoje é dada pelos governos à formação técnica, 

que busca formar profissionais para uma mais rápida absorção pelo mercado de trabalho, 

e como vê-se na pesquisa, também no gráfico 1, apenas 4% dos profissionais tem essa 

formação técnica. 

Tão importante quanto às formações, os cursos de extensão, ou de curta 

duração, voltados para aplicações de técnicas de Planejamento e Controle de Produção, 

representam um ganho de conhecimento específico que contribui muito para o melhor 

exercício das atividades desses profissionais. O gráfico 2 mostra um resultado equilibrado 

em relação à participação dos colaboradores pesquisados nesse tipo de capacitação. 

 

Gráfico 2 - Participação em cursos de extensão em PCP. 

 
Fonte: Os autores. 

 

É importante frisar que a grande valia das capacitações é a aplicabilidade dos 

aprendizados, sempre com o principal intuito de melhorar os processos e obter melhores 

resultados a partir de decisões mais tecnicamente embasadas e acertadas. Isso equivale 

a entender que os programas dos cursos de extensão em PCP devem abranger 

conteúdos técnicos sem deixar de aliá-los às práticas e rotinas industriais. 
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Para o melhor desenvolvimento das atividades de PCP, a aplicação de 

ferramentas de planejamento, programação, gerenciamento e controle industrial são de 

grande importância. Assim, o gráfico 3 mostra os índices de conhecimento em 

ferramentas de PCP dos profissionais pesquisados. 

 
Gráfico 3 - Percentual de profissionais com conhecimento específico nas ferramentas de PCP. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Conforme apresentado no gráfico radar do gráfico 3, pode-se perceber que o 

maior percentual de conhecimento, 40% é de cronograma, ou cronograma de produção, 

porém, devido ao baixo nível, ou percentual de conhecimento em plano mestre de 

produção, 12%, entende-se que as duas ferramentas ainda estão desassociadas, o que 

não corresponde a melhor prática para o planejamento e programação da produção. 

Possivelmente, o conhecimento de cronograma está associado somente à prática de 

sequenciamento de ordens de fabricação. Constata-se ainda o distanciamento dos 

conhecimentos em Kanban e Just in time, 8% e 28% respectivamente, ferramentas que 

partem da mesma filosofia de controle de estoques, movimentação de materiais. Logo, 

entende-se que a aplicação das ferramentas estaria comprometida, visto que o Just in time 

como filosofia, além de ferramenta, se completa com a adoção de modelos de Kanban. 

Já o conhecimento em MRP (Material Requeriments Planning), que atingiu 

12%, é construído pela prática de rotinas computacionais nos sistemas de gestão 

corporativos, com atividades que envolvem desde as movimentações de matérias, assim 

como emissões de ordens de fabricação, controle de lotes de insumos e produtos 

acabados e gestão comercial. 
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Evidencia-se que o mais apropriado seria o nivelamento do conhecimento 

das ferramentas de PCP, não só em relação às envolvidas com a pesquisa, como 

também a outras que poderiam incrementar as atividades do Planejamento e Controle da 

Produção. 

 

5. CONCLUSÕES 

São inúmeras as carências identificadas nas rotinas industriais das fábricas 

de confecções no estado do Ceará. Essas carências vão desde o aspecto da inexistência 

de conhecimento da importância de um planejamento estratégico até ao desconhecimento 

das características do próprio negócio por parte de proprietários e diretores. Até mesmo a 

pesquisa é pouco valorizada e assim tem acesso limitado. Essa realidade torna a 

valorização do profissional de PCP dificultosa, afetando a melhor formação desse 

profissional, e assim, o interesse na aplicação de ferramentas de Planejamento e Controle 

da Produção como um diferencial estratégico de produção fica totalmente comprometido. 

Conclui-se assim, que a identificação do perfil do profissional de PCP, deve 

ser somente uma etapa inicial no processo de construção de empresas industriais da área 

do vestuário mais sólidas de conhecimento técnico, com profissionais realmente 

preparados. Isso será realidade com a união de empresas, escolas, academias e 

profissionais interessados, inclusive na pesquisa. 
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