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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico, 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

         Ministério da Educação

                                                                                                     Maio de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br 

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.

Indicação de Ícones
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Palavra do Professor-autor

Rede e-Tec Brasil7

Prezado(a) estudante,

Iniciaremos hoje o estudo de uma das ferramentas que mais contribui para o 

desenvolvimento e o gerenciamento das organizações na atualidade, conhe-

cida como Tecnologia ERP (Enterprise Resources Planning) ou Planejamento 

dos Recursos da Corporação. Nesta disciplina, trataremos sobre temas que 

abrangem as tomadas de decisões em uma organização, vinculadas ao su-

porte dos sistemas ERPs, com foco na melhoria dos processos e também no 

alcance dos resultados e objetivos de toda a empresa.

Para isso, utilizaremos situações reais vivenciadas em um sistema de gestão 

da produção, bem como o planejamento das necessidades materiais ou in-

sumos utilizados em um processo produtivo, além de questões estratégicas, 

analisadas diariamente pelo setor de Programação e Controle da Produção 

(PCP).

As empresas têm investido muito dinheiro  em sistemas de gestão integra-

dos- ERPs e, atualmente, a procura por profissionais nesta área tem crescido 

juntamente com a exigência de pessoas qualificadas e competentes para 

assumirem essa função, como profissionais de gestão. 

Esclareço também que este conteúdo não se limita apenas às citações men-

cionadas neste caderno. Com a ajuda da WEB, inúmeras fontes de pesquisa 

estão disponíveis em diversos locais com o objetivo de facilitar a exploração 

dos recursos de modo a proporcionar oportunidades de maior conhecimen-

to. Lembre-se: o sucesso de suas conquistas e aprendizado depende primei-

ramente de você.

É com grande satisfação que faremos juntos mais uma viagem por este im-

portante e prazeroso mundo da produção.

Desejo-lhe sucesso e um excelente aprendizado.

Bons estudos!

Prof. Welton Andrade Godinho.





Com a revolução tecnológica que estamos vivenciando, somada ao aumento 

da concorrência diante da integração dos mercados, a chamada globaliza-

ção, as empresas viram-se obrigadas a buscar os recursos tecnológicos dis-

poníveis e aplicá-los em todas as fases dos processos produtivos. Uma das 

ferramentas que mais contribuiu para esse ajuste foi justamente o sistema 

ERP (Planejamento dos Recursos da Corporação).

Para apresentar a disciplina, tratarei um pouco sobre o ERP. A princípio, as 

organizações ditas modernas preocupavam-se principalmente em controlar 

os recursos materiais, como entrada de insumos e saída de produtos no pro-

cesso de produção. 

Para tanto, passaram a utilizar um sistema de controle chamado MRP (Mate-

rial Requirements Planning) ou Planejamento de Necessidades de Materiais. 

Com o passar dos anos, a concorrência aumentou ainda mais,as barreiras 

comerciais foram caindo e fortaleceram-se, inclusive, as vendas pela inter-

net. As empresas perceberam então que não bastava o controle de materiais 

para manterem-se competitivas; era necessário centralizar e integrar todas 

as fases do negócio. 

Esse controle de gestão foi, assim, ampliado para todas as fases do processo 

produtivo com a implantação de um novo sistema, o MRP II (Manufacturing 

Resources Planning) ou Planejamento de Recursos de Fabricação.  Esse novo 

sistema vai além do controle de materiais; ele integra também informações 

financeiras e de recursos humanos, além de propiciar uma  análise da capa-

cidade instalada e da mão de obra, formando um sistema mais complexo e 

também mais eficiente e eficaz. O MRP II integra informações e previsões 

de vendas, controle de compras, controles contábeis e fiscais, entre outros, 

com o objetivo de integralizar toda a empresa em um único sistema de ges-

tão, capaz de fornecer informações de todas as áreas com a assertividade 

que dificilmente alcançaríamos se trabalhássemos cada frente de trabalho 

de forma isolada.

Veremos, nesta disciplina, como esses sistemas podem auxiliar no desem-

penho  de praticamente toda a empresa e como são feitos os cálculos das 

Apresentação da Disciplina
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necessidades materiais e do planejamento da demanda.

Durante as aulas, serão expostos os principais pontos na implantação de um 

sistema ERP, iniciando-se com o mecanismo de funcionamento do MRP, MRP 

II e MPS.
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Caro(a) estudante,

Nesta primeira aula, faremos uma breve introdução sobre a administração da 

produção e conceitos sobre a gestão dos estoques.  Abordaremos uma das 

mais importantes ferramentas de controle dos estoques nas organizações, o 

MRP (Manufacturing Resource Planning), em português, Planejamento das 

Necessidades Materiais. Demonstraremos como são feitos os cálculos deste 

sistema e quais informações são fundamentais para o funcionamento deste 

mecanismo.

1.1 Sistema de administração da produção 
Administrar é uma palavra utilizada com grande frequência em todo o mun-

do, seja nas organizações de grande, médio e pequeno porte, nos times de 

futebol, nas forças armadas, ou até mesmo em atividades domésticas. Os 

sistemas desenvolvidos para facilitar a tomada de decisão nesta área estão 

cada vez mais aperfeiçoados e vêm conquistando maior espaço no mercado 

de trabalho.

Na administração da produção não poderia ser diferente. O desenvolvimen-

to acelerado do setor industrial e a alta competitividade do mercado globali-

zado das últimas décadas têm exigido cada vez mais estratégias da produção 

para o atendimento das metas e necessidades das organizações. Podemos 

identificar essas estratégias como eficiência e eficácia. 

Objetivos:

• identificar a administração da produção e gestão de estoque; 

• descrever as principais características de um sistema MRP; e

• reconhecer a importância do MRP e sua utilização para geren-

ciar estoques.

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Planejamento das necessidades materiais 13
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Para entender melhor eficiência e eficácia, consideremos os conceitos de 

Chiavenato (1994) apud Castro (1996), que cita: 

Eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto 

eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse 

processo. (...) A eficiência é uma relação entre custos e benefícios.  As-

sim, a eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas 

devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os recursos 

sejam aplicados da forma mais racional possível (...) (Chiavenato, 1994, 

apud Castro, 1996 pag. 3)). 

À medida que o administrador se preocupa em fazer corretamente as 

coisas, ele está se voltando para a eficiência (melhor utilização dos re-

cursos disponíveis). Porém, quando ele utiliza estes instrumentos forne-

cidos por aqueles que executam para avaliar o alcance dos resultados, 

isto é, para verificar se as coisas bem feitas são as que realmente deve-

riam ser feitas, então ele está se voltando para a eficácia (alcance dos 

objetivos através dos recursos disponíveis). (Chiavenato, 1994, apud 

Castro, 1996 pag. 4).

Castro (1996) cita ainda que a eficiência está mais voltada para os meios do 

que para os fins, ou seja,  consiste em utilizar menos recursos mantendo ou 

aumentando o nível de produção. Já a eficácia, ao contrário, está voltada 

para os fins, para o alcance dos objetivos, buscando garantir a produção 

esperada e fazer o que deve ser feito. 

Na administração da produção, esperamos decisões como:

• o que produzir: quais os itens que o mercado demanda;

• como produzir: quais  recursos serão utilizados para que a produção 

ocorra conforme planejado;

• quando produzir: em que momento se deve oferecer ao cliente deter-

minado produto ou serviço;

• quanto produzir: qual a quantidade necessária para atender às necessi-

dades dos clientes sem criar excessos ou falta de estoques;

• quando e onde adquirir os insumos para produção e em qual quantidade;

Segundo Peter Drucker, 
eficiência é fazer certo 

um processo qualquer.  Já 
segundo Leandre Vieira, ser 

eficiente é fazer mais com 
menos. Complementando 

essas  ideias, podemos dizer: 
eficiência é o meio de fazer 

certo um processo correto de 
boa qualidade, em curto prazo, 
com o menor número de erros.  

Já a eficácia estaria ligada ao 
objetivo em si, seria a relação 
entre os resultados almejados 

e os previstos e também o 
processo de atingimento das 

metas propostas, aproveitando 
as oportunidades oferecidas.

Tecnologia ERPRede e-Tec Brasil 14



• programar investimentos futuros em mão de obra, máquinas e equipa-

mentos; e

• além da capacidade de antecipar-se às mudanças do mercado, manter 

a confiança do cliente, a qualidade dos produtos e uma boa logística de 

entrega do produto final.

A produção deve ser capaz de proporcionar ao consumidor final a sensação 

de credibilidade. Esta depende também de regularidade na entrega, do cum-

primento de prazo e, é claro, da qualidade e quantidade dos produtos. Para 
administrar bem é preciso primeiro planejar.

O planejamento é uma das etapas mais importantes e essenciais na adminis-

tração da produção. Conforme Chiavenato (2008), planejamento da produ-

ção é o conjunto de funções desempenhadas em uma empresa para orien-

tar, de forma integrada, o processo produtivo considerando os objetivos da 

empresa e os recursos disponíveis.  Esse planejamento pode ser em curto, 

médio e longo prazo e deve ser estabelecido em todos os níveis da empresa. 

Para elaborar um bom planejamento, é necessário ter uma visão de futuro. 

Esse futuro não pode ser visado sem que consideremos os  dados do passado 

e os atuais, e façamos, a partir destes e de outras informações do mercado, 

uma projeção de como será o cenário à frente. É importante entender como 

o planejamento pode contribuir nas diversas áreas da produção, sempre com 

o objetivo de ampliar a capacidade da produção, melhorar a produtividade e 

propiciar ao gestor um bom controle do processo produtivo. Como informa-

mos acima, o planejamento deve ser estabelecido em todos os níveis da em-

presa. Estes são denominados de níveis operacional, tático e estratégico. 

Figura 1 - Pirâmide dos Níveis nas Organizações
Fonte: Criado pelo autor
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Seja de cima para baixo ou de baixo para cima, conforme figura acima, o 

planejamento será fundamental para a estratégia da empresa no mercado. 

Conheça um pouco sobre cada um desses níveis.

No nível operacional, os supervisores e encarregados são os responsáveis 

pelo planejamento, seguindo a orientação e considerando as decisões do 

nível tático. Como esse nível é responsável pelos procedimentos que visam 

à manutenção e à padronização das operações produtivas, é geralmente 

elaborado um planejamento de curto prazo. 

No nível tático ou gerencial, os gerentes são os responsáveis pelo planeja-

mento, seguindo as orientações e considerando as decisões do nível estra-

tégico da empresa. Como nesse nível são tratados aspectos relativos a todo 

processo produtivo, geralmente é elaborado planejamento de médio prazo. 

No estratégico, a alta direção é a responsável pelo planejamento neste 

nível, considerando diversos fatores, principalmente o comportamento do 

mercado global. Como trata de aspectos relacionados à competitividade e 

à sustentabilidade do empreendimento, geralmente são elaborados planeja-

mentos de longo prazo.

Caro(a) estudante, outro conceito importante no seu aprendizado é o de 

gestão de estoque. Para que você conheça mais sobre ele, trago as informa-

ções a seguir.

1.2 Gestão do estoque
Com o passar dos anos, inúmeras teorias e estudos sobre os estoques foram 

feitos e aprimorados. Isso aconteceu desde que se percebeu o impacto que 

esse processo pode causar nos resultados da empresa.

De acordo com Moura (apud Falcão, 2008), estoque é um conjunto de bens 

armazenados, com características próprias, que atendem aos objetivos e ne-

cessidades da empresa.

Falcão (2008) cita ainda que todo item armazenado em um depósito, almo-

xarifado, prateleira, gaveta ou armário que a empresa pretenda utilizar no 

processo de produção ou mesmo nas atividades administrativas é considera-

do um item do estoque da organização.

Tecnologia ERPRede e-Tec Brasil 16



Inicialmente, os estoques eram gigantes e com pouca variedade, resultado 

de um sistema de produção arcaico e extremamente focado em quantidade 

de produtos.  Durante a década de 80, com a evolução da indústria, novos 

conceitos foram elaborados sobre a administração dos estoques e seus ní-

veis, também conhecida como produção enxuta e estoque zero. Muitas em-

presas tiveram sérios problemas com essa filosofia de trabalho justamente 

por não compreenderem exatamente a mensagem deixada neste modelo de 

administração. O correto não é ter, necessariamente, o almoxarifado ou o 

pátio vazio e sim ter estoques apenas suficientes, ou seja, um pouco acima 

do que se define como fundamental para a estratégia da empresa. 

A evolução industrial e tecnológica, o aumento do consumo, a exigência 

crescente dos consumidores, a maior concorrência do mercado globalizado 

fizeram com que a gestão de estoques fosse vista como uma das mais im-

portantes áreas do processo produtivo.

Os estoques são extremamente importantes para manter em um sistema de 

produção o pronto atendimento ao cliente e também para permitir seguran-

ça e flexibilidade ante as incertezas do mercado. São acúmulos de produtos 

acabados e/ou materiais de transformação entre as operações que funcio-

nam como barreiras de proteção dos sistemas de produção e garantem seu 

pleno funcionamento e eficiência.

       

Existem alguns tipos de estoques que são alocados em determinadas etapas 

das operações, conforme afirma Chiavenato (2008. Pg. 116), quando diz 

que existem cinco tipos de estoques: de MP ou estoque inicial; de materiais 

em processamento ou em trânsito; de materiais semiacabados; de materiais 

acabados; e de PA ou estoque final. A movimentação desses materiais esto-

cados é feita através de OC- ordem de compra; RM- requisição de materiais; 

Figura 2 - Fonte: Ilustrador
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OP- ordem de produção; e OM- ordem de montagem. Conforme Robson Et. 

al. (1994, apud DIAS S/D), podemos identificar os diferentes tipos de esto-

que e seus motivos conforme tabela abaixo:

TIPO DO ESTOQUE MOTIVO DO ESTOQUE

Estoque de segurança Precaução contra imprevisões

Estoque de ciclo Produção/transporte em lotes

Estoque de trânsito Tempo de transporte

Estoque em processos Tempo de processamento

Estoque sazonal Sazonalidade de produção

Estoque de antecipação Variação na taxa de atividade

Estoque especulativo Variação prevista de preços

Falcão (2012) cita que cabe ao gestor de estoque a definição de políticas de 

estoques e que este deve observar diversos aspectos tais como:

• cumprir as metas da empresa quanto ao tempo gasto para atendimento 

ao cliente; 

• definir a rotatividade dos estoques; 

• selecionar o espaço a ser utilizado, incluindo central de distribuição e 

armazém; 

• relacionar os materiais a serem estocados; 

• definir a quantidade de cada item a ser mantida em estoque; e

• estabelecer o ponto de equilíbrio entre comprar antecipadamente e com-

prar em grande quantidade. 

Caro(a) estudante, espero que tenha compreendido o que é estoque, qual 

o papel do gestor de estoque e a importância destes em uma organização. 

Agora, vamos dar mais um passo. Você poderá observar como o uso de 

ferramentas adequadas facilita a gestão do estoque, fazendo com que o 

produto despachado chegue ao local correto, na data e hora certas e na 

quantidade encomendada. 

Fonte: Robson Et. al. (1994), adaptada.

Tecnologia ERPRede e-Tec Brasil 18



Apresentarei a você uma das mais utilizadas ferramentas de controle dos es-

toques presente em praticamente todo o mundo, na maioria das empresas.   

Trata-se do MRP (Planejamento das Necessidades de Materiais).

1.3 Conhecendo o MRP
Conforme Chiavenato (2008), MRP é a sigla de Material Requirements Plan-
ning, que em português quer dizer Planejamento de Necessidades de Mate-

riais. Esse planejamento é elaborado para atender a demanda do mercado 

por produtos acabados que são entregues ao consumidor e contribuem para 

minimizar os investimentos em inventário. Uma das etapas deste planeja-

mento é a relação da necessidade de materiais que compõem o citado pro-

duto. 

Ainda conforme Chiavenato (2008), o entendimento do sistema MRP foi 

expandido para planejamento dos recursos de manufatura, tendo sido en-

tão denominado MRP II (Manufacturing Resources Planning), tratando das 

necessidades da produção como um todo e não apenas da necessidade de 

materiais. Recentemente, passou-se a adotar o conceito de ERP, Planejamen-

to dos Recursos da Empresa (Enterprise Resources Planning), cujo objetivo é 

o de integrar não apenas os processos de produção, mas sim todos os pro-

cessos de uma organização. Veja a figura abaixo:

 

Como pode ser constatado na figura abaixo, a diferença entre MRP I e o 

MRP II é que este último considera um maior número de informações para 

compor o cálculo de necessidades de materiais.

Figura 3 - Fonte: <http://www.gestaoindustrial.com/mrp.htm> Acesso em: 18/12/12
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Os sistemas para cálculo das necessidades materiais são simples e utilizados 

em várias ocasiões do dia a dia, muitas vezes, sem que se perceba. O MRP é, 

portanto, praticado naturalmente pelo simples hábito que temos de planejar. 

Veja este exemplo. Digamos que você pretenda fazer um churrasco para 

seus amigos em sua casa no sábado. Antes de ir às compras, necessariamen-

te, você dependerá de algumas informações fundamentais como: quando 

será o churrasco, quantas pessoas vão ao churrasco e o que elas consumirão. 

Baseando-se nessas informações, você começa a projetar em sua cabeça 

qual tipo de carne levará, quantos quilos de cada variedade, a quantidade 

de bebida, arroz, mandioca etc.

Nessa mesma linha de raciocínio é que trabalham as empresas com o sistema 

MRP (Planejamento das Necessidades Materiais). O gestor do processo pro-

dutivo, por exemplo, via MRP, segmenta o processo de produção de um de-

terminado produto em etapas calculando para cada uma delas a necessida-

de de materiais. Esses materiais, somados com a qualidade, na quantidade 

e no momento necessário, é que ao final do processo comporão o produto 

que será então estocado para ser disponibilizado para o cliente.

Também através do MRP, serão elaborados os cálculos para cada compo-

nente de um produto, levando em conta, inclusive, dados relativos ao mo-

mento em que o departamento comercial deseja que sua venda ocorra, na 

quantidade que atenda a demanda contratada ou a expectativa de venda. 

Chamamos esse cálculo de explosão das necessidades materiais.

1.4 Mecanismo do sistema MRP
Continuando nosso estudo sobre o mecanismo de funcionamento do MRP, 

veja as partes que compõem esse sistema.

Figura 4 - Fonte: <http://www.gestaoindustrial.com/mrp.htm> Acesso em: 18/12/12
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• Demanda comercial       

É da demanda comercial ou previsão de vendas que retiramos a informa-

ção de quanto e para quando devemos produzir determinado produto a 

fim de atender a solicitação do mercado.

• Componentes do produto ou cadastro dos produtos   

Para cada produto acabado existem os insumos necessários para que 

ocorra a produção.  Se pegarmos como exemplo um medicamento, po-

demos dizer que se trata de todo material utilizado para produção do 

próprio medicamento, desde a matéria-prima até a caixa para embala-

gem e expedição.

• Quantidade de cada componente ou formulação   

 Para cada componente do produto existe uma quantidade necessária 

para compor o produto acabado, funcionando como uma dosagem para 

produção de uma unidade do produto.

• Dados de estoque disponível para produção     

Baseado na quantidade existente em estoque, o sistema poderá sugerir 

novas compras ou não.

Outra figura que ilustra bem um fluxo de funcionamento do MRP é a apre-

sentada a seguir:  

Figura 5 - Fonte: <http://www.gestaoindustrial.com/mrp.htm> Acesso em: 18/12/12
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Espero que você tenha compreendido bem os mecanismos do sistema MRP. 

Vamos agora a um exemplo prático.

Uma fábrica de canetas precisa entregar a seu principal cliente mil canetas 

azuis em um mês. Para cada caneta fabricada utilizamos um tubo, um cano 

de plástico, uma tampa interna, uma tampa externa, um bico com esfera e 

um grama de tinta. Com essas informações, calcule a quantidade de cada 

componente que a empresa deve ter em estoque para atender a esse pedi-

do.

Dados:

Demanda contratada: 1.000 unidades de caneta azul   

Prazo total de entrega: 30 dias      

Componentes do produto: tubo, cano plástico, tampa interna e externa, 

bico com esfera e tinta.

Formulação para cada unidade de caneta:

Tubo.......................1 unidade       

Cano plástico.........1 unidade       

Tampa interna........1 unidade       

Tampa externa.......1 unidade       

Bico em esfera.......1 unidade       

Tinta......................1 grama

Para atendermos à demanda solicitada pelo comercial, teremos que multipli-

car a quantidade total do pedido por cada componente do produto e, assim, 

encontraremos a quantidade necessária para produzir mil canetas.

Tubo.......................1 unidade       x 1000        

Cano plástico.........1 unidade        x 1000     

Tampa interna........1 unidade        x 1000     

Tampa externa.......1 unidade        x 1000     

Bico em esfera.......1 unidade        x 1000     

Tinta.......................1 grama         x 1000

Após o cálculo, para produção do pedido precisaremos de:

Tubo.......................1.000 unidades         
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Cano plástico......... 1.000 unidades         

Tampa interna........ 1.000 unidades         

Tampa externa....... 1.000 unidades      

Bico em esfera....... 1.000 unidades         

Tinta.......................1.000 gramas 

Analisando os estoques, saberemos se haverá ou não necessidade de novas 

compras de materiais. Digamos que, em estoque disponível, a empresa dis-

põe de 700 unidades de tubo, 600 unidades de cano plástico, 500 unidades 

de tampa interna, 600 unidades de tampa externa, 500 unidades de bico 

com esfera e 10.000 gramas de tinta. 

Considerando esses estoques, teremos a necessidade de adquirir:

Tubo.......................300 unidades         

Cano plástico......... 400 unidades         

Tampa interna........ 500 unidades         

Tampa externa....... 400 unidades        

Bico em esfera....... 500 unidades       

Tinta..................... não há necessidade de adquirir tinta para essa produção. 

Podemos também organizar as informações acima exemplificadas em uma 

tabela conforme o exemplo abaixo:

A B C D E F G H

Descriição 
do item

Quant./
unid do 
produto

Unid. Canetas 
omenda-

das

Quant. 
total por 
tem(BxD)

Estoque 
disponível

Aquisição 
mínima 

necessária

Aquisição 
decidida 
(+10%)

Tubo 1 un 1000 1000 300 700 770

Cano 
plástico

1 un 1000 1000 400 600 660

Tampa 
interna

1 un 1000 1000 500 500 550

Tampa 
externa

1 un 1000 1000 400 600 600

Bico em 
esfera

1 un 1000 1000 500 500 550

Tinta 1 g 1000 1000 5000 0 0
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Perceba que, para facilitar a compreensão do exemplo apresentado, utili-

zamos um percentual hipotético de 10% de aquisição acima da demanda, 

uniformemente para todos os itens. Esta política de estoque, na verdade, 

é definida item a item pela empresa, considerando vários fatores dentre os 

quais o estoque de ciclo e o estoque de segurança, conforme explica MOU-

RA (apud FALCÃO, 2008).

Outra forma de calcular a necessidade de cada item é apresentada por Neto 

(2012), considerando as disponibilidades atuais e as necessidades projetadas 

em um determinado período.  Para tanto, o autor apresenta a seguinte fór-

mula:

NL = NB – RP- ED

Em que:

NL – representa a necessidade líquida de determinado item, no início do 

período de produção;

NB – representa a necessidade bruta, deste mesmo item, durante o período 

de produção;

RP – representa a quantidade de recebimento programado para o item con-

siderado e que estará disponível no início da produção; e

ED – representa a quantidade em estoque disponível do item em questão.

Todo esse planejamento deve ser feito com antecedência, respeitando-se o 

prazo de aquisição de cada item (lead time), para que as compras sejam pro-

gramadas com antecedência junto aos fornecedores e evitando-se possíveis 

faltas de material, paradas na produção ou até mesmo a falta de atendimen-

to ao cliente.
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Resumo
Apresentamos nessa aula como estabelecer um bom planejamento de ne-

cessidades de materiais, promovendo a gestão de estoques para atender 

à demanda de produção. Mostramos também o que é um sistema MRP e 

como pode ser utilizado para calcular a necessidade de aquisição de mate-

riais. 

Atividades de aprendizagem
1. Qual a importância dos estoques para as organizações? Apresente vanta-

gens e desvantagens de se manter estoque em uma organização.

          

2. Quais os principais componentes de um sistema MRP?

          

3. Qual a importância do MRP para gestão dos estoques?

Espero que você tenha apreciado e compreendido bem os temas abordados 

na Aula 1, pois eles serão fundamentais para a continuidade de nossos estu-

dos. Avançaremos agora para temas e conceitos mais complexos e acredito 

que você se sentirá estimulado a estudá-los. Afinal, você está-se dedicando 

e se capacitando em uma das mais importantes áreas de gestão de uma 

empresa.  Dedique-se e boa sorte.
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Prezado(a) estudante,

Nesta segunda aula,  trataremos sobre o sistema MRP II (MRP dois), uma 

continuação  da aula anterior. Traremos informações demonstrando as dife-

renças dele para o MRP, apresentando na aula 1. Apresentaremos os prin-

cipais componentes desse novo modelo de gestão e como sua implantação 

pode ser benéfica para uma empresa. Bons estudos!

2.1 De MRP para MRP II
Na aula anterior, fizemos uma breve abordagem sobre o sistema MRP, seu 

mecanismo de funcionamento, a importância do seu uso na compra de 

materiais e sua contribuição nas atividades de planejamento da produção.  

Mostramos também sua relevância para o controle dos estoques e princi-

palmente como a utilização desse sistema pode indicar os momentos e as 

quantidades corretas em que os materiais devem ser adquiridos para atender 

a demanda da produção. Porém, já é possível perceber que, para controlar 

a produção, não podemos trabalhar apenas com o planejamento das neces-

sidades materiais. 

Cada vez mais, pelas razões já citadas na apresentação desta disciplina, as 

empresas precisam antecipar-se aos acontecimentos futuros, preparar-se e 

estar prontas para uma possível mudança de cenário. Como estamos abor-

dando os possíveis cenários futuros, é claro que não há um grau de certeza 

absoluta de como eles serão. Por isso é que a empresa busca cercar-se de um 

maior número de informações possíveis para garantir a produção e possivel-

Aula 2. Saindo do MRP para o MRP II

Objetivos:

• reconhecer o que é sistema MRPII e distingui-lo do MRP; e

• identificar as principais características desse sistema e compre-

ender as etapas de sua implantação.
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mente considerará também acontecimentos que podem exigir mudanças 

em parte ou até em todo o cálculo elaborado para aquisição dos materiais. 

Quando o MRP programa a hora certa e a quantidade certa da chegada dos 

materiais, ele pressupõe que os outros componentes do processo produtivo 

(máquinas, mão de obra, manutenção etc.) estarão sempre disponíveis para 

a união de todos na busca do objetivo final. A estes outros componentes ne-

cessários ao processo produtivo, somados inclusive aos materiais, podemos 

denominar insumos. Esse casamento perfeito pode não ocorrer, caso alguma 

das etapas do processo produtivo seja antecipada ou retardada, por melhor 

que seja a justificativa para tal acontecimento. Vejamos este exemplo.

Vamos novamente utilizar o exercício da empresa que produz canetas. Diga-

mos que para atender ao pedido de mil canetas em um prazo de 30 dias, a 

empresa precisa iniciar a produção com quinze dias de antecedência e, deste 

modo, o MRP sugere que todo material deste pedido já esteja em estoque 

antes do início da produção. 

Como planejamos as compras de materiais com antecedência, visando que 

os produtos para a produção não atrasem, existirá agora um intervalo entre 

o momento em que planejamos a produção e a produção propriamente dita.

 

Se neste intervalo acontecer, por algum motivo, atraso ou antecipação da 

produção, ocorrerá um descompasso entre os materiais e os recursos utili-

zados para transformação.  Esse descompasso pode gerar situações descon-

fortáveis para a empresa, como excessos ou falta de estoques, paradas na 

produção e até mesmo, o que é mais grave, o não cumprimento do prazo 

acordado com o cliente.  É para prevenir estas ocorrências que o sistema 

 Sazonalidade é considerado 
um período de instabilidade 

entre a demanda média do ano 
e a demanda de determinado 
período, como, por exemplo, a 
venda de chocolate durante a 

Páscoa.

Figura 6 - Fonte: Ilustrador
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MRP II deve ser adotado. Observou-se que, além de definir a necessidade 

dos materiais, também era preciso conhecer a capacidade da produção e 

seus recursos como equipamentos e mão de obra. Essa é a função do MRP II. 

Com a ajuda do MRP II, agora podemos prever, com antecedência, possíveis 

mudanças na programação da produção e, assim, os gerentes de produção 

poderão decidir terceirizar a produção, aumentar o quadro de funcionários 

ou reduzi-lo, ou até mesmo diminuir a jornada de trabalho, caso ocorram 

atrasos ou antecipações na programação da produção. Todas essas medidas 

são feitas com o objetivo de alinhar todas as etapas do sistema de produção, 

fazendo com que se mantenham os prazos de entrega ao cliente, os baixos 

níveis de estoque de insumos e a redução esperada nos custos operacionais.

2.2 Diferença entre MRP e MRP II
Vamos agora compreender melhor a diferença entre os sistemas MRP e MRP 

II.

O primeiro fornecerá as informações necessárias para que todos os mate-

riais estejam disponíveis no momento certo e na hora certa para o início 

do processo produtivo. Serão feitos cálculos de necessidade dos materiais, 

comparando essa necessidade (também chamada de Explosão) ao estoque 

existente fisicamente na empresa.

Já o MRP II possui outra etapa que agrega valor ao processo de planejamen-

to da produção, conhecido como CRP (Capacity Requirements Planning – 

Planejamento das Necessidades de Capacidade), utilizando informações re-

lacionadas ao processo de produção de cada item, como rotas de produção, 

tempo dos produtos em cada etapa do processo, tempos de manutenção, 

OEE (Overall Equipment Effectiveness - Eficácia Global do Equipamento ou 

eficiência do equipamento)  e sequenciamento da produção.

Agora é possível identificar a capacidade da produção com antecedência, o 

que possibilita a tomada de decisão em todos os processos que darão supor-

te à produção. Vejam o exemplo abaixo.

A empresa XYZ elaborou um plano de produção para os próximos cinco 

meses, baseando-se na demanda informada pelo comercial. No período em 

que se elaborou esse plano, existiam picos de venda causados pela sazona-
lidade do produto conforme ilustrado na figura abaixo.
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Observe que existe um período (o 4º) em que a demanda solicitada pelo 

comercial não cabe dentro da capacidade máxima de produção. Com essa 

informação disponível ainda no momento do planejamento, o gerente de 

produção poderá tomar decisões com certa antecedência, como falamos  

anteriormente. Ainda observando o exemplo acima, o gerente de produ-

ção poderá transferir o volume excedente para os períodos 3 ou 5, ou até 

mesmo terceirizar essa produção.  Perceba que agora, enxergando o que a 

fábrica consegue produzir com as análises de capacidade, fica mais assertivo 

o plano para as necessidades materiais, pois será possível antecipar como se 

comportará  a produção no período planejado.

Em resumo, o MRP trata de o que se deve comprar, quanto comprar e quan-

do comprar os insumos para produção e o MRP II acrescenta àquela infor-

mação sobre como esses produtos serão produzidos e quais os recursos de 

produção serão utilizados, aumentando o nível de segurança de que o plano 

será efetivamente realizado.

2.3 Tópicos-chave em um sistema MRP II
Podemos considerar que todo MRP está dentro do MRP II e, assim, as ca-

racterísticas iniciais serão praticamente as mesmas. Para que se tenha um 

sistema MRP II, precisaremos então de:

• cadastro de item;

• demanda comercial;

Figura 7 - Gráfico de carga gerado pelo CRP
Fonte: Corrêa et. al., 2010, p. 137
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• formulação dos produtos;

• informações dos estoques de insumos;

• definições dos tempos de produção;

• cadastro das rotas de produção para cada produto; e

• estudos de capacidade.

Todas essas informações são responsáveis pela criação dos módulos que 

compõem um sistema MRP II. Algumas empresas parametrizam o sistema 

utilizado para que esses cálculos sejam elaborados com toda segurança e 

transmitidos pelo próprio sistema. Porém, em alguns lugares ainda encon-

tramos todos esses cálculos feitos em Excel, tornando ainda mais necessárias 

a atenção e a constante atualização dos parâmetros que compõem esses 

sistemas.

2.4 Implantação do sistema MRP II
A implantação de um sistema MRP II não pode ser considerada algo simples 

e com resultados rápidos, pois não se trata de instalar apenas um software 

ou um sistema no computador de uma empresa. A implantação do sistema 

MRP II é um processo que necessita da compreensão, participação e empe-

nho de todos os setores que se relacionam com o de produção, inclusive os 

responsáveis pelos projetos. 

Para entender melhor, passo a passo, a implantação do sistema MRP II em 

uma empresa, vamos dividir o processo em etapas e tratar de cada uma 

delas. Observe.

A primeira etapa do projeto consiste na decisão estratégica da diretoria em 

implantar o novo método de trabalho. A direção da empresa deve definir e 

estimular e, quando necessário, exigir a adesão dos demais níveis da organi-

zação, esclarecendo bem a importância dessa nova ferramenta de trabalho, 

suas vantagens e inclusive os desafios a serem superados. Para alguns perfis 

profissionais, as mudanças não são bem vistas, pois estes tendem a entrar 

em um estado de conforto adquirido pelos vários anos exercendo as mesmas 

rotinas e, assim, toda decisão que mexer com essa perigosa comodidade 

pode não ser bem vista. Daí a importância da força do grupo estratégico em 
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aderir à causa e fazer com que os demais também se sintam motivados à 

mudança.

Nessa primeira etapa, é importante definirmos quem serão os gerentes e os 

encarregados do projeto, pois serão eles os responsáveis por coordenar e 

direcionar cada etapa junto aos demais colaboradores da empresa.

A segunda etapa é a própria instalação do software e o treinamento para 

inserção dos dados que darão origem ao novo método de trabalho. Nessa 

etapa, será necessária a atuação conjunta de vários profissionais especiali-

zados neste software e no processo produtivo da empresa para que toda a 

rede esteja amparada e interligada em um único banco de dados integrado 

de gestão. 

A terceira etapa pode ser considerada uma das mais complexas na implan-

tação desse sistema. Trata-se da parametrização dos dados e dos inputs no 

software instalado. Nessa etapa, será necessária uma forte intervenção dos 

gerentes e encarregados do projeto para garantir que as informações se-

jam inseridas corretamente no novo sistema. Geralmente nessa etapa, vários 

procedimentos são refeitos e alguns até descartados, garantindo um novo 

processo mais confiável e seguro que substituirá os processos anteriormente 

implantados. Nessa etapa, também será fundamental o constante gerencia-

mento dos responsáveis pelo projeto, seguindo cronograma elaborado nas 

etapas iniciais e definindo e conferindo as tarefas atribuídas a indivíduos e 

a grupos de forma que todos se sintam responsáveis e partícipes da nova 

ferramenta de trabalho. 

A quarta etapa é permanente. Trata-se do constante treinamento das pes-

soas envolvidas no processo de implantação e manutenção do sistema. Essa 

etapa é comum a todas as empresas que instalam novas tecnologias, pois 

pessoas bem treinadas, capacitadas e motivadas podem potencializar o uso 

de um novo sistema gerando maiores e melhores resultados.

Chamamos a atenção para o fato de de que o treinamento é tão ou até mais 

fundamental  que a instalação do sistema, pois, se após toda a instalação 

não houver o correto e adequado manuseio das informações, a empresa cor-

re sérios riscos de perder o investimento.  Depois do sistema instalado e das 

pessoas devidamente treinadas, novos procedimentos devem ser elaborados 

para garantir a padronização das rotinas e das atividades que compõem o 

dia a dia no novo modelo de trabalho. Afinal, todos nós buscamos melhorar-
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-nos continuamente e não é diferente com as empresas.

A empresa Gestão Industrial.com indica alguns fatores que considera críticos 

na implementação de um sistema MRP nas empresas. O site  <http://www.

gestaoindustrial.com/mrp.htm> aponta esses fatores, a saber:

•  apoio da alta direção;       

•  comunicação interna;       

•  treinamento;        

•  comprometimento das lideranças;      

•  acurácia e integridade dos dados; e      

•  apoio de consultoria em sistemas.

O mesmo site indica ainda o que cada um pode fazer para colaborar efetiva-

mente para a implantação desse sistema:

•  cumprir o cronograma;       

•  levantar questionamentos sobre processos que não estejam contemplados 

no cronograma;        

•  propagar a nova cultura de uso do sistema;     

•  buscar soluções/ajustes necessários para quando o sistema iniciar;   

•  utilizar o sistema no dia a dia, naquilo que impacta os processos, desde o 

planejamento de vendas até o faturamento;     

•  preencher no tempo apropriado as devidas informações dentro do siste-

ma; e          

•  buscar a melhoria contínua do sistema após o início da etapa de utilização.

Resumo
Vimos nessa aula uma breve apresentação do sistema MRP II e as principais 

características que o diferenciam do sistema MRP. Visualizamos de forma 

simples e didática o mecanismo pelo qual os sistemas MRP II atuam na aná-

lise do cálculo de capacidade da fábrica. Compreendemos que, além dos 

sistemas, será necessária muita disciplina e dedicação para implantar um 

sistema MRP II. 

Significado de acurácia sm 
(acurar+ácia) 1 Mat Exatidão 
de uma tabela ou de uma 
operação. 2 Fís .
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Atividades de aprendizagem
1. O que diferencia o MRP do MRP II e como ele pode agregar valor ao sis-

tema de gestão da produção?

          

2. Quais os principais componentes de um sistema MRP II?

          

3. Quais os pontos que não podem faltar em qualquer implantação de siste-

ma nas empresas?

          

Até agora você já viu alguns conceitos bastante interessantes para o trabalho 

de técnico em logística. Também viu e verá muitas abreviações no decorrer 

das aulas. Isso pode deixá-lo um pouco confuso. Sugiro que leia sempre com 

atenção, faça anotações e busque memorizar o significado de cada abrevia-

ção encontrada nas aulas. Dessa forma, você conseguirá desenvolver melhor 

a memorização do conteúdo e, também, não correrá o risco de confundir os 

conceitos.
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Caro(a) estudante,

Nas duas primeiras aulas, tratamos de ERP e dos sistemas que o compõem, 

MRP e MRP II.  Vimos qual a importância dessas ferramentas no controle de 

estoque e da produção para as empresas que delas se utilizam. Vimos tam-

bém, em determinados momentos, a utilização da palavra “DEMANDA”, 

muito conhecida no dia a dia das empresas.  Em nossa terceira aula, veremos 

o processo S&OP, o planejamento MPS e também ampliaremos o conheci-

mento sobre a importância da demanda para que os dois sistemas estudados 

anteriormente possam ser eficientes e eficazes, pois, afinal, somente produ-

zimos por que há demanda. 

Recordemos que iniciamos o nosso caderno falando sobre a importância dos 

estoques e da administração da produção e como funcionam as ferramentas 

MRP e MRP II. Observamos que esses sistemas podem calcular as necessida-

des materiais e os recursos que serão utilizados como insumos no processo 

de produção. Esses insumos podem ser matéria-prima, recursos humanos, 

equipamentos, entre outros. Para que ocorra tudo conforme o planejado, 

buscando sempre atender às necessidades dos clientes, existe uma infor-

mação que dará início a todo processo, desde a compra dos insumos até as 

projeções de investimentos em equipamentos, mão de obra etc. Essa infor-

mação chama-se demanda.

Bons estudos!

Objetivos: 

• compreender os pontos que compõem um MPS; 

• identificar a importância do MPS para gerenciamento dos esto-

ques de produto acabado; e

• compreender o mecanismo de funcionamento do MPS
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3.1 O que é S&OP e qual sua importância
S&OP (Sales and Operations Planning) é a sigla utilizada para referir-se ao 

processo integrado de previsão de demanda, planejamento de vendas e pro-

dução. É um instrumento que integra os gestores de diversos processos, 

possibilitando a efetiva implementação do planejamento estratégico da em-

presa. Ele antecipa a discussão sobre necessidades e restrições da empresa, 

sincronizando as decisões entre demanda e oferta. 

Para Azevedo (2009), o processo S&OP tem como objetivo manter a deman-

da e a oferta de produto em equilíbrio, através de decisões integradas.  O au-

tor cita que os benefícios da implementação do S&OP são do nível de serviço 

ao cliente, ao mesmo tempo em que diminuem os custos operacionais e de 

inventários. Esse benefício advém da possibilidade de um trabalho integrado 

entre as áreas de logística, vendas, marketing, operações e finanças.

A Editora Atlas apresenta duas ilustrações que retratam bem a função do 

S&OP. 

Figura 8 - Fonte: Planejamento, Programação e Controle da Produção MPRI/ERP. Editora Atlas. SP
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E então, que tal esse assunto? Surpreendente, não? Sabendo que existe essa 

ferramenta de integração entre os diversos setores de uma mesma empre-

sa e que, se bem utilizada, pode apoiar as decisões dos gestores de cada 

processo, fica mais fácil e seguro fazer o planejamento de necessidades de 

material (MRP), não é mesmo? Seguindo com o assunto desta aula, como 

anteriormente dissemos, é importante entender bem outros tópicos relacio-

nados ao MRP e um desses, que trataremos a seguir, é a demanda.

3.2 Demanda 
Conforme descreve Monteiro (2010), demanda é a procura quantificada por 

determinado produto ou serviço. Portanto, conhecer e prever a demanda é 

fundamental para atender adequadamente os clientes. Ainda como afirma 

o mesmo autor, se não tivermos uma previsão definida sobre a demanda 

e principalmente sobre suas oscilações, poderemos sofrer com a falta ou 

excesso de mercadorias e, em ambas as situações, as consequências podem 

ser catastróficas.

Você pode estar-se perguntando como poderíamos ter certeza do que com-

prar, onde comprar, quanto comprar, quando comprar e quais os recursos 

serão utilizados se não sabemos ao certo o que será vendido.

Figura 9 - Fonte: Planejamento, Programação e Controle da Produção MPRI/ERP. Editora Atlas. SP
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De fato, não existiria o MRP e muito menos o MRP II ou razão para uma 

empresa realizar um S&OP, se não fosse pela demanda. Mas essa demanda 

informada pelo comercial (setor de vendas), analisada pelo setor de plane-

jamento da produção (PCP) e outros setores da empresa, pode não ser ade-

quadamente atendida se o plano de produção não observar os estoques já 

existentes de produto acabado. 

Leia mais um dos sistemas MRP e MRP II, o MPS (Master Production Schedule 

ou PMP - Planejamento Mestre da Produção).

3.3 MPS Planejamento mestre da produção
O MPS é uma ferramenta que controla e dá as diretrizes para o MRP.  É um 

plano de produção elaborado observando os estoques existentes de produto 

acabado e a demanda comercial.

O objetivo do MPS é dar à empresa um horizonte de programação do que se 

pretende vender e produzir nos próximos meses ou até anos. 

Para ter um excelente plano mestre de produção, com o mínimo de mudan-

ças possíveis no período planejado, será preciso lembrar-se das metodologias 

apresentadas nesta aula, que, como vimos, farão toda diferença no plane-

jamento em curto, médio e longo prazo. Lembra-se do S&OP (Sales and 
Operation Planning – Planejamento de Vendas e Operações)?  

O S&OP é uma metodologia que ajudará na definição da demanda comercial 

utilizada para todo planejamento MPS subsequente. Analisando o mercado 

com projeções de vendas, histórico de vendas, períodos sazonais, análise 

de investimentos sem deixar de atender as diretrizes da alta administração, 

o S&OP fará com que a demanda gerada seja a mais precisa possível. Um 

planejamento elaborado pelo S&OP só será confirmado como bom planeja-

mento se as metas da empresa forem alcançadas.  Veja, a seguir, os meca-

nismos de funcionamento do MPS.

3.4 Mecanismo de funcionamento do MPS
“O MPS coordena a demanda do mercado com os recursos internos da 

empresa de forma a programar taxas adequadas de produção de produtos 

finais”. (CORRÊA, 2010, p. 198). Como o próprio nome sugere, o MPS (Pla-

nejamento Mestre da Produção) será responsável por controlar todo o plane-
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jamento MRP e MRP II, ou seja, todo o estudo de capacidade, aquisições de 

material, mão de obra, materiais, entre outros, serão programados a partir 

da elaboração do plano MPS, que ao final deve atender as metas comunica-

das pela direção da empresa.

Para tornar mais simples o entendimento deste assunto e identificar onde 

cada ferramenta é utilizada na gestão da produção, podemos separar as 

etapas da seguinte forma:

 

Ao analisar o fluxograma, você verá que é só seguir o planejamento etapa 

por etapa, lembrando-se de que cada pessoa ou setor de uma empresa é 

interdependente de outro e de que decisões isoladas geralmente causam 

impacto negativo nos resultados esperados.

Para ficar ainda melhor entendido, utilizaremos um exemplo prático para o 

cálculo MPS.

Uma empresa X produz peças para empresas da construção naval e sua prin-

cipal peça é a WHS45.  Após realizar o planejamento das vendas (S&OP) para 

Figura 10 -  Fluxograma do planejamento da produção 
 utilizando os sistemas MPS e MRP.

Fonte: Criada pelo autor
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todo ano de 2012, a empresa chegou à seguinte demanda em unidades de 

peças por mês:

Janeiro – 10.000 peças        

Fevereiro – 10.000 peças       

Março – 12.000 peças        

Abril – 10.000 peças        

Maio – 12.000 peças        

Junho – 15.000 peças        

Julho – 15.000 peças        

Agosto – 15.000 peças       

Setembro – 12.000 peças       

Outubro – 12.000 peças       

Novembro – 12.000 peças       

Dezembro – 10.000 peças

A empresa também definiu que ao final de cada mês ficaria com 10% da de-

manda das peças WHS45 em estoque, como segurança em caso de possíveis 

mudanças no mercado. Considerando que não há problemas de capacidade 

para produzir as peças WHS45, qual será o plano de produção (MPS) para o 

ano de 2012, sabendo que seu estoque no dia 1º de janeiro do referido ano 

é de 2.000  peças?

      
Observem que, diante da diretriz informada pela própria empresa, pelo es-

toque de produto acabado e demanda, foi possível calcular toda a produção 

das peças WHS45 para 2012, (observe também que, caso haja lote padrão 

dos produtos, o plano mestre deve ser calculado considerando o tamanho 

padrão dos lotes). 

Após a definição de quanto produziremos durante o ano para atender a de-

Figura 11 -  Plano de Produção Empresa X
Fonte: Criada pelo autor
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manda de vendas comerciais, é que podemos iniciar todo o planejamento da 

fábrica e dos materiais. Se durante esse intervalo de tempo existir um pico na 

demanda de vendas, ultrapassando a capacidade da produção, será possível, 

inclusive, projetar investimentos para aumentar a capacidade nesse período 

ou terceirizar o excedente de demanda. Diferentemente do MRP, que trata 

de cálculos lógicos, para a elaboração do MPS será exigido um grau maior de 

complexidade e análise, pois são decisões estratégicas que envolvem vários 

setores da empresa.

Segundo Corrêa (2010, p. 202), “o plano mestre de produção deve ser in-

tegrado com os planos de outras funções dentro da organização. Deve ser 

interligado com vendas, marketing, engenharia, finanças e manufatura”.

Assim como todo e qualquer planejamento, o MPS só será de qualidade se 

atender as expectativas da empresa e principalmente as necessidades dos 

clientes.

3.5  Importância do gerenciamento utilizan-
do o MPS

Gerenciar a produção de uma empresa não é algo considerado simples e 

fácil. É difícil imaginar em pleno século XXI que existam empresas com ges-

tores que controlam a produção apenas por experiência ou pelo simples fato 

de manterem-se ocupados. Certamente, esse não é o modelo mais adequa-

do de gestão de produção, seja das empresas de pequeno, médio ou grande 

porte.

Utilizar-se de ferramentas como o MPS pode tornar a administração da pro-

dução mais eficiente e eficaz, sempre amparada por cálculos e sistemáticas 

que garantam, da melhor maneira, o atendimento ao cliente e o máximo de 

produtividade. Gerenciar a produção e toda compra de materiais juntamen-

te com o planejamento da capacidade de produção são atividades que re-

querem precisão e competência. O que vemos hoje são sistemas complexos 

que fazem todo cálculo MPS, baseando-se nas informações neles parametri-

zadas. Porém, todo valor investido em sistemas pode ser perdido se os dados 

ou parâmetros não forem acompanhados diariamente por pessoas capazes 

de identificar o momento em que os parâmetros sofrerão alterações. 

É importante estar atento para o fato de que não basta elaborar o MPS e, 

pronto, aqueles dados serão utilizados o ano todo.  Espero que você já tenha 
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compreendido que o MPS existe para atender a demanda e que esta pode 

sofrer alterações. E, então, se depois de elaborado o MPS, a demanda sofrer 

alteração, quais serão as consequências?

É bastante comum a mudança de cenários no mercado e por consequência 

no setor produtivo.  A saída ou entrada de um concorrente no mercado, ca-

tástrofes naturais, a entrada de novos parceiros podem alterar todo o plane-

jamento feito inicialmente.  Essas alterações podem causar fortes impactos 

dentro da empresa como a falta ou excesso de materiais, uma vez que todo 

planejamento de compra já estava pronto, faltas ou excessos de mão obra 

qualificada ou a falta do próprio produto para o cliente. Está demonstrada, 

então, a importância do constante acompanhamento das reações do merca-

do e dos parâmetros do MPS para que, se houver necessidade, as alterações 

sejam feitas de forma antecipada e planejada, sem grandes impactos nos 

resultados inicialmente previstos.

Finalizamos aqui mais uma aula do nosso caderno, e fechamos também 

uma etapa importante na administração da produção e seus estágios. Outro 

material que nos pode  ajudar no entendimento desse assunto é o livro Ad-

ministração da Produção e de Operações, do autor Chase.  Até breve!

Resumo
Vimos nessa aula como os cálculos planejados de compra de materiais e 

gestão da capacidade produtiva são elaborados.Aprendemos que o MPS 

coordena as decisões dos sistemas MRP e MRP II, sempre baseado em in-

formações consistentes e precisas, resultantes da análise S&OP. Apresentei 

como essas ferramentas podem facilitar a atuação dos gerentes de produção 

e também do encarregado pela programação da linha de produção. Espero 

que tenha gostado de nossa aula e até breve.

Produtividade é uma medida 
da produção resultante da 

razão quantidade produzida e 
recursos utilizados. (Fazer mais 

com menos).
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Atividades de aprendizagem
1. Como o MPS pode ajudar na gestão dos processos de manufatura?

          

2. Até que ponto as mudanças na programação da produção (MPS) podem 

afetar o planejamento feito anteriormente?

3. O que pode ser considerado extremamente importante para criar um 

plano de produção que atenda as necessidades da empresa e dos clientes?

Você está encerrando a sua penúltima aula. Ao chegar até aqui, ficaram 

dúvidas? Já parou para pensar como todo esse conteúdo estudado funciona 

na prática?  É interessante que você pense nisso, pois, ao verificar na prática, 

podem surgir algumas dúvidas. Se surgirem, não se preocupe e busque sem-

pre as informações disponíveis nesta disciplina. Boa aula!
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Prezado(a) estudante,

Chegamos à última aula. Aqui você terá mais informações sobre o Sistema 

ERP (Enterprise Resource Planning). Espero que você tenha captado as infor-

mações até aqui repassadas. Sugiro, no caso de dúvidas, que releia o conteú-

do e reveja as atividades. Dessa forma, você irá aperfeiçoar seu aprendizado 

e garantir o encerramento desta disciplina, com qualidade e satisfação! 

Para entender os sistemas ERPs, precisaremos agora dos conceitos de MRP, 

MRP II, S&OP e MPS, vistos nas aulas anteriores, pois justamente desses mó-

dulos surgiu o ERP.

4.1 Estrutura do sistema ERP
Antes de tratarmos do ERP, vale a pena revisar os conceitos citados acima. 

O MRP, conhecido como planejamento das necessidades materiais, surgiu 

com o objetivo de controlar a compra dos insumos utilizados na produção, 

permitindo o controle dos estoques e da programação da produção. Em se-

guida, surgiu o MRP II, agregando mais dados à programação da produção 

e esta passou a ser mais estudada, abrangendo o conhecimento da capaci-

dade instalada da fábrica, permitindo ainda mais controle sobre a aquisição 

e o estoque dos materiais. Além dos estudos da capacidade produtiva e dos 

materiais, vimos outros módulos que auxiliam na gestão e na tomada de 

decisões.  Trata-se do MPS e do S&OP. Chamado de MPS, o primeiro, com 

Aula 4. Sistema ERP

Objetivos: 

• descrever a função de um sistema ERP e sua importância para 

empresa; e 

• conhecer as partes que integram  um sistema ERP e a importân-

cia dessa integração. 
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base no resultado apresentado pelo segundo, é responsável por todo o pla-

nejamento da demanda de vendas dos produtos. 

Todas essas interfaces ou módulos são extremamente voltados para a ges-

tão da produção, restringindo-se basicamente à manufatura. Como tudo 

está em processo de evolução e aperfeiçoamento, com o passar dos anos 

os fornecedores de sistema sentiram a necessidade de fornecer algo mais 

abrangente, que facilitasse a tomada de decisões e a leitura das informa-

ções contidas nos sistemas. Surge então o sistema ERP (Enterprise Resource 

Planning). 

O sistema ERP, além de toda a parte de manufatura, com os módulos de 

MRP, formulação de produtos, S&OP e MPS, MRP II e a capacidade da fábri-

ca, armazena também, em seu banco de dados informações de apoio ao al-

moxarifado, gerenciamento de projetos, módulos ligados à gestão financeira 

e contábil como o recebimento fiscal, análise dos custos, contas a pagar e 

receber, gestão de caixa e ativos da empresa, gestão dos recursos humanos 

e da folha de pagamento, entre outros.

 Perceba que agora não existe somente um sistema de gestão dos recursos 

da manufatura e sim um mega banco de dados de todas as atividades da 

empresa, interligadas entre si, possibilitando a gestão de todos os departa-

mentos, de forma integrada e segura. É importante lembrar que esse siste-

ma permite a tomada de decisões corretas desde que os dados sejam colo-

cados da forma precisa, sem erros e informações divergentes, o que exige 

das pessoas que trabalham no dia a dia com o sistema alto grau de atenção 

e comprometimento para operá-lo.

Sugiro ao prezado (a) estudante uma breve leitura sobre um dos mais conhe-

cidos e completos sistemas ERPs do mundo, o SAP.

4.2 Integração através do ERP
O ERP funciona com um enorme banco de dados composto por vários mó-

dulos que, integrados, auxiliam na gestão e consequentemente na tomada 

de decisão dos envolvidos nos processos que dele se utilizam. É como um 

quebra-cabeça, onde cada peça se refere a um módulo de gestão e todas 

as peças unidas corretamente formam uma estrutura sólida, que permite a 

visualização e leitura dos dados que formam as informações de cada depar-

tamento.

O SAP é um software integrado 
de planejamento de recursos 

corporativos, de qualidade 
mundialmente reconhecida, 

destinado a atender os 
principais requisitos de software 
das mais exigentes empresas de 
médio e grande porte, de todos 
os setores e mercados verticais, 

em qualquer país do mundo.
Fonte: <www.sap.com/brazil/

solutions/business>
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4.3 Sistemas híbridos
O que são sistemas híbridos?

Segundo Corrêa (2010, p. 364), 

“Sistemas híbridos são sistemas de administração da produção que 

têm elementos de mais de uma lógica básica, trabalhando de forma in-

tegrada de modo que cada lógica seja utilizada para oferecer soluções 

para aquelas subunidades para as quais melhor se encaixem”.

Em outras palavras, sistemas híbridos são conhecidos por utilizarem filoso-

fias de gestão juntamente com os módulos ou ferramentas dos sistemas de 

gestão da produção, como, por exemplo, trabalhar com MRP, tendo como 

filosofia o JIT (Just in Time). 

Os sistemas híbridos permitem aos gerentes e diretores utilizar o método de 

gestão que mais se adapte à sua empresa, tornando possível gerenciar de 

forma segura e eficaz na busca dos resultados esperados por todos.

Resumo
Caro(a) estudante,

Nessa última aula, falamos sobre os sistemas ERP e suas interfaces. Obser-

vamos que os sistemas estão muito mais complexos e munidos de mais in-

formações, reflexo da evolução da informática e de todo conhecimento per-

mitido pela sua utilização, além da necessidade competitiva que estimula a 

cada dia a imaginação do homem e a criação dessas ferramentas.

Atividades de aprendizagem
1. Qual a importância do sistema ERP para as organizações que dele se uti-

lizam?

Acuracidade significa exatidão, 
o quanto uma informação é 
correta. 

Na busca por desenvolvimento 
e sobrevivência perante as 
empresas gigantes americanas 
da década de 70, a indústria 
automobilística Toyota 
lançou a ideia de produção 
puxada, solicitada através das 
necessidades dos clientes, 
dando início ao conceito de 
JIT – Just in Time, em que 
seriam utilizados apenas os 
recursos necessários para a 
produção dos itens solicitados 
pelo mercado, diminuindo 
os estoques de produto 
acabado e os estoques de 
peças e materiais nas etapas 
que compõem a produção. 
A filosofia JIT prega acima 
de tudo a eliminação de 
desperdício, o fluxo contínuo 
e o foco na resolução de 
problemas. 
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2. Qual a vantagem de ter um   sistema único e integrado a toda a empresa 

para tomada de decisões?

3. Em sua opinião, como os sistemas híbridos podem ajudar na gestão da 

produção?
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Palavras Finais

Caro(a) estudante, fechamos aqui nosso caderno de tecnologia ERP. Foi um 

imenso prazer estar com você durante essas aulas e espero que as informa-

ções lhe sejam úteis, já que você poderá lidar com esses sistemas, dia após 

dia. Não esqueça que eles, podem ser melhorados continuamente, sempre 

com o objetivo de atender às necessidades das empresas, facilitando a admi-

nistração dos processos, desde os mais simples aos mais complexos. 

Desejo-lhe sucesso em sua carreira e realização profissional. Até breve!
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Guia de Soluções

Aula 1
1. Qual a importância dos estoques para as organizações? Apresente vanta-

gens e desvantagens de se manter estoque em uma organização.

Os estoques funcionam como barreiras de proteção contra as oscilações do 

mercado consumidor e eles ajudam a manter o pronto atendimento às ne-

cessidades dos clientes. Dentre as vantagens mais conhecidas de se mante-

rem estoques, podemos citar a flexibilidade de se mudar a programação da 

produção em função das necessidades dos clientes, a capacidade de atender 

o mercado em períodos não planejados, além da segurança contra possíveis 

alterações nos clientes e fornecedores. Em contrapartida, manter estoques 

pode causar possíveis perdas e desperdício de materiais, por se tornarem ob-

soletos ou até mesmo por vencimento, capital parado em estoque, conhe-

cido como custo de estoque, mascarando, ainda, problemas de produção e 

de gestão.

2. Quais os principais componentes de um sistema MRP?

Em um sistema MRP é imprescindível a presença de informações conside-

radas essenciais, como a formulação dos produtos, a demanda comercial 

ou plano de produção, informações sobre os estoques de insumos e suas 

quantidades, lead time de compra dos insumos e diretrizes para os estoques 

de segurança.

3. Qual a importância do MRP para gestão dos estoques?

Através do MRP conseguimos projetar os estoques de insumos e a produção 

de acordo com a demanda comercial, possibilitando enxugar os estoques de 

materiais necessários para produção, trazendo apenas os itens necessários 

para atender às solicitações dos clientes. O MRP possibilita programar, ao 

longo dos meses de programação, as chegadas de materiais, minimizando 

os investimentos em estoques durante o processo produtivo.

Aula 2
1. O que diferencia o MRP do MRP II e como ele pode agregar valor ao siste-

ma de gestão da produção?

A principal diferença entre o MRP e o MRP II é que o segundo será mais 
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completo no que se refere à gestão da produção. O MRP tratará apenas as 

programações de materiais para produção, enquanto o MRP II também pro-

gramará toda etapa de capacidade da produção, com estudos dos tempos 

das operações para cálculo da capacidade produtiva, observando a necessi-

dade de investir ou contratar mão de obra e/ou equipamentos.

2. Quais os principais componentes de um sistema MRP II?

Em um sistema MRP,  teremos o cadastro e a formulação dos produtos e 

materiais, todo o estudo de capacidade da produção, identificando o tempo 

necessário para produção de cada item, a eficiência dos equipamentos, o 

plano mestre de produção (MPS), obtido da demanda comercial, informa-

ções dos estoques de insumos, quantidade de mão de obra disponível etc.

3. Quais os pontos que não podem faltar em qualquer implantação de sis-

tema nas empresas?

Todo sistema só funcionará corretamente se houver total comprometimento 

dos colaboradores responsáveis por sua parametrização e acuracidade dos 

dados  nele inseridos.  Além disso, deve haver constante treinamento das 

pessoas que dele se utilizarem, pois pessoas treinadas podem extrair maiores 

resultados do sistema.

Aula 3
1. Como o MPS pode ajudar na gestão dos processos de manufatura?

O Plano Mestre de Produção ou MPS exerce papel fundamental na gestão 

dos processos de manufatura, pois ele será o caminho para toda e qualquer 

programação na fábrica em determinado período.  Através do MPS é que se 

inicia todo o cálculo das necessidades materiais e de capacidade, planejado 

com a finalidade de atender à demanda de vendas comerciais e consequen-

temente às necessidades dos clientes.

2. Até que ponto as mudanças na programação da produção (MPS) podem 

afetar o planejamento feito anteriormente?

Toda mudança na demanda afeta de certa forma o planejamento da pro-

dução, pois ocorrem mudanças em cascata, correções nas quantidades de 

materiais, correções na capacidade da fábrica, mão de obra, entre outros. O 

importante é administrar da maneira mais planejada possível essas mudan-
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ças de forma que a programação não sofra grandes modificações, diminuin-

do os transtornos e as reprogramações.

3. O que pode ser considerado extremamente importante para criar um  de 

produção que atenda às necessidades da empresa e dos clientes?

O plano de produção deve ser planejado de modo a atender às necessidades 

dos clientes e, para isso, deve existir uma precisa análise de mercado (S&OP), 

sendo capaz de prever com o máximo possível de assertividade as demandas 

futuras.  Além disso, o MPS deve consultar as informações dos estoques de 

produto acabado e os parâmetros definidos como estoque de segurança 

para garantir capacidade de atender a essa demanda.

Aula 4
1. Qual a importância do sistema ERP para as organizações que dele se uti-

lizam?

O ERP permite a integração de toda a empresa através de uma rede interliga-

da de dados e informações dos departamentos nele ligados. O sistema pos-

sibilita aos seus usuários o acesso às informações de forma rápida e segura, 

favorecendo a tomada de decisão dos colaboradores que dele se utilizam. O 

ERP abrange todos os níveis da organização, o que o torna um diferencial no 

processo de gerenciamento das informações.

2. Qual a vantagem de ter  -se um sistema único e integrado a toda a em-

presa para tomada de decisões?

As informações podem ser consultadas e adquiridas imediatamente, à me-

dida que os dados são lançados no sistema. Um sistema interligado permite 

o cruzamento das informações, na maioria das vezes, transformadas em 

indicadores de desempenho, facilitando a análise dos responsáveis pelas de-

cisões.

3. Em sua opinião, como os sistemas híbridos podem ajudar na gestão da 

produção?

Os sistemas híbridos podem ajudar com a implantação de uma filosofia de 

trabalho baseada em estudos e teses que comprovem a eficiência e eficácia 

na execução das atividades. Você utiliza uma ferramenta de gestão e, jun-

tamente com ela, uma metodologia ou filosofia de gestão. Essa união trará 
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bons frutos se devidamente acompanhada e analisada pelas pessoas respon-

sáveis por essa gestão.
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