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RESUMO 

  

Toda empresa precisa de uma gestão eficiente e eficaz para que seus objetivos e 

suas metas sejam batidas, muitas delas utilizam dos softwares de gestão para os 

auxiliar. Mas alguns a uma certa dificuldade para implantação no caso do PCP, por 

esse motivo o nosso objetivo é verificar as dificuldades de implantação do módulo 

nas empresas que se utilizam de software de questão. Para conseguir um resultado 

concreto, foram feitos dois questionários com cinco perguntas cada, entregues as 

empresas que utilizam e desenvolvem os softwares. Já feito todos os procedimentos 

chegamos à conclusão que o principal fator responsável por esse problema é a falta 

de mão de obra qualificada no mercado, para trabalhar com o sistema, mas á 

também outros que influenciam no caso. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

No começo da era dos softwares, o mercado ficou um pouco apreensivo 

com seu uso. Exigiam mão de obra especializada e sua utilização era mais cara. 

Inicialmente, por falta de prática e por complexidade, os softwares geravam um 

verdadeiro atraso na produção.  

Mesmo assim, os softwares evoluíram e se tornaram uma ferramenta 

indispensável no mundo dos processos produtivos. Receberam novas versões, 

upgrades e simplificações, seu desenvolvimento foi sempre focando no auxílio e 

gerando facilidades ao usuário dos mesmos. Independentemente do tamanho da 

empresa, ao adotar um software de gestão o empreendimento ganha em economia, 

tempo, agilidade, entre outras vantagens. 

É importante enxergar a iniciativa como um investimento que trará benefícios 

para todas as áreas da organização, promovendo um maior controle de dados, 

propiciando um melhor faturamento. 

Há diversas vantagens ao implantar um Enterprise Resource Planning, que 

em português significa Sistema De Gestão Empresarial(ERP) sendo elas: Agilidade, 

informações confiáveis, segurança no armazenamento de dados, informações 

integradas, redução de custos, decisões rápidas, controle de prazos entre outras. 

Essas vantagens evidenciam o quanto um ERP representa uma mudança 

gigantesca e positiva no dia a dia de uma empresa. E o mais importante: a 

implantação de um sistema de gestão empresarial propicia ao empresário a 

possibilidade de identificar facilmente onde estão aberturas e processos que 

ocasionam as maiores perdas para a empresa, abrindo caminho para realizar 

alterações. 

O módulo de Planejamento e Controle da Produção é um módulo dentro de 

um ERP, assim porque as empresas tendem a ter dificuldades em implantar este 

módulo do sistema integrado? 



 
Um sistema de planejamento e controle da produção – PCP, compreende 

desenvolver planos que melhor agreguem, dentro de um sistema produtivo e com 

base na demanda existente, os recursos humanos e físicos necessários ao processo 

bem como o acompanhamento desse processo.  

O PCP exerce uma função chave nas empresas sendo responsável por 

assegurar, entre outras funções, a manufatura na quantidade e no tempo adequado, 

utilizando os recursos corretamente.  

Atualmente, prazos, alcance de metas, lucratividade, índices de qualidade, 

são exemplos de alguns itens determinados pelo mercado, exigindo assim um 

planejamento e controle da produção, que torne possível o alcance desses itens, 

além da possibilidade de proporcionar um diferencial competitivo. Portanto, é notável 

a necessidade e a contribuição de um sistema de PCP nas atividades empresariais, 

porém a implantação de um sistema de PCP, desde a sua concepção até sua 

implantação, deve ser um processo minuciosamente articulado.Com isso muitas 

empresas sentem dificuldades no processo de implantação do software. 

Neste trabalho o nosso objetivo é verificar as dificuldades de implantação do 

módulo nas empresas que se utilizam de software de questão. Dessa maneira, 

conhecendo todos os possíveis problemas relacionados à implantação de um PCP 

em empresas, o estudo pode servir como um “manual” para as empresas 

interessadas em otimizar seus sistemas produtivos.  

 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO  

 

Segundo Lobo (2010) para que os sistemas de gestão de produção de uma 

organização seja possível é necessário programar as estratégias corretas para uma 

maior eficiência e eficácia, sendo estas os principais pilares para a continuidade de 

uma empresa. Sendo assim, o aspecto do sistema de gestão de produção 

empregado pela organização é primordial, pois dele depende boa parte do nível de 

serviço que será ofertado aos clientes. 



 
Já Corrêa (2017) complementa a definição gestão de operações ou produção 

como a ocupação da atividade de gerenciamento estratégico dos recursos escassos 

de uma organização, de sua interação e dos processos que produzem e entregam 

bens e serviços, visando atender a necessidades o tempo e custo esperado por 

seus clientes.  

Para alcançar estes objetivos as empresas buscam se adequarem de forma 

correta a alguns indicadores sendo eles, a gestão da qualidade na produção, 

definição dos conceitos de planejamento e sistema, qualidade do pessoal, a 

manutenção produtiva total, os tipos de manutenção, o planejamento estratégico, 

controles de produtividade, adequações de layout, entre outros. 

A gestão da qualidade para Oliveira (2014) é uma ferramenta que, atua por 

meio de um sistema ou programa de melhoria continua, fundado nas necessidades 

dos clientes, buscando aperfeiçoar projetos, processos, produtos e serviços de 

condições de excelência, visa ultrapassar a concorrência e amplificar a 

competitividade empresarial. 

No planejamento é importante para que a empresa consiga elaborar seus 

planos de ações com isso tomar decisões rápidas e eficazes. 

Gestão de operações é a base de todos os outros tipos de gestão de 

produção. Ela é crucial para a autoestima, a qual por sua vez determina o bem-

estar, a eficiência, as atitudes e o comportamento. 

Planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto de 

providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro tende 

a ser diferente do passado, entretanto, a empresa tem condições e meios de agir 

sobre as variáveis e fatores, de modo que possa exercer alguma influência. 

Já os controles de Produtividade são utilizados para obter a melhor relação 

entre volume produzido e recursos consumidos. Pode ser expressa em diversas 

unidades de medida, sendo as mais usuais o percentual (%), quando trabalhamos 

essencialmente com serviços e com os nossos recursos e a produção é medida em 

horas-homem. 

E as adequações de layout são utilizadas para melhorar o ambiente de 

trabalho, fornecendo dimensões adequadas para movimentações de peças e 



 
pessoas, espaço adequado de trabalho respeitando regras ergonômicas, melhor 

localização de suprimentos e eliminação de estoques intermediários nas linhas de 

produção. 

 

2.2 MRP I 

 

Segundo Slack (2002) apud Souza (2003) o MRP (Material Requeriments 

Planning), ou seja, o cálculo das necessidades de material surgiu na década de 60 

com o objetivo de auxiliar as empresas no cálculo da quantidade de um determinado 

produto, e em que momento deveria ser produzido tal quantidade.     

Porém com o advento de sistemas computacionais capazes de Variedade 

dos produtos e Complexidade dos roteiros, Novos produtos introduzidos 

Complexidade dos produtos Variabilidade, dos lead times Nível de controle e 

Centralização nas tomadas de decisões. Favorecimento de melhorias contínuas 

Simplicidade do sistema executar tal cálculo.  

Sendo assim, o objetivo do MRP é executar computacionalmente a atividade 

de planejamento das necessidades de materiais, permitindo assim determinar, 

precisa e rapidamente, as prioridades das ordens de compra e fabricação. 

 Permitir o cumprimento dos prazos de entrega dos pedidos dos clientes com 

mínima formação de estoques, planejando as compras e a produção de itens 

componentes para que ocorram apenas nos momentos e nas quantidades 

necessárias, nem mais, nem menos, nem antes, nem depois. Corrêa e Gianesi, 

(1993) 

De acordo com Moreira, (1993) a implantação do sistema MRP deve 

responder às questões: - Que partes componentes serão necessárias para cumprir a 

demanda de produtos finais? - Em que quantidades são essas partes necessárias? - 

Quando são essas partes necessárias? A respostas para estas perguntas estão 

baseadas nos seguintes pré- requisitos para o sistema. O termo explosão é utilizado 

dentro do conceito de MRP como o ponto onde deve ser identificado qual material, 

em qual quantidade em qual momento de do processo ele deverá ser inserido na 

produção.  



 
 

2.3 MRP ll 

 

Manufacturing Resource Planning ou chamado de MRP ll é um sistema de 

cálculo de necessidades onde é utilizado para controlar as quantidades e os 

momentos que são necessários utilizar os recursos de produção.  

A sigla vem do inglês, referindo-se a Materials Requirement Planning, que 

pode ser traduzido como planejamento de necessidades de materiais. O MRP surgiu 

nos anos 1960, quando diversas indústrias se depararam com a necessidade de 

contar com um sistema automatizado a fim de planejar a alocação dos recursos 

necessários para dar andamento a uma produção não apenas suficiente, mas de 

qualidade. 

O sistema faz cálculos complexos, que incluem o volume da produção, o 

tempo de fabricação e as matérias-primas usadas e Integrado também ao setor de 

vendas. 

O MRP II é um descendente do MRP I que também tem foco no controle e 

no planejamento. A grande diferença é que o MRP II está voltado para os impactos 

futuros da produção sobre os setores de engenharia e de finanças. Aqui não é 

controlada apenas a falta de um material, mas todo o impacto de custos que um 

possível aumento de demanda futura pode trazer ao negócio. 

 Com esse sistema é empregado para viabilizar o planejamento da 

expansão, e o aumento da produção ou a adequação da demanda, garantindo que, 

quando for preciso, a empresa terá materiais necessários para suprir mudança na 

linha de produção. 

Para Tubino, (2009) pode concluir que o MRP ll é um software de 

computador que comanda as necessidades e capacidades de produção. Está 

relacionada com os outros setores da empresa avaliando qualidade custos e prazos 

para serem transferidos para a produção 

Ambos os sistemas foram desenvolvidos, primeiramente, para indústrias 

manufatureiras. No entanto, desde o fim dos anos 1980, sua aplicabilidade foi 



 
expandida para setores de diversos segmentos. Isso se deu pela descoberta que o 

MRP I e o MRP II facilitam o controle de diversos processos industriais, como: 

 O controle da demanda atual; 

 O gerenciamento da carteira de pedidos; 

 A previsão de impactos causados pelo aumento da demanda; 

 O controle de estoque e da logística; 

 O planejamento de ações estratégicas de engenharia; 

 O controle financeiro focado no processo industrial. 

Por mais que sejam bastante poderosas, essas ferramentas não devem ser 

usadas de maneira isolada dos demais processos da indústria. Por isso, existem 

soluções que integram o MRP e MRP II a todos os processos da gestão da indústria. 

 O papel do MRP é apoiar a decisão sobre a quantidade e o momento do 

fluxo de materiais em condições de demanda e serviços. A experiência tem 

mostrado que um bom MRP pode reduzir os níveis dos estoques, liberando capital 

de giro e espaço físico, permitindo a implementação de novas linhas de produção 

com estes recursos, criando um círculo virtuoso: redução dos níveis de estoques ≥ 

aumento da capacidade de produção ≥ aumento dos lucros ≥ maior capacidade de 

investimento segundo Cornelius (2011). 

O MRP usa uma filosofia de planejamento. A ênfase está na elaboração de 

um plano de suprimentos de materiais, seja interna ou externamente. O MRP 

considera a fábrica de forma estática, praticamente imutável. Assim, o MRP, como 

hoje o conhecemos, só se viabilizou com o advento do computador. O MRP utiliza 

softwares cada vez mais sofisticados, alguns deles chegando a custar mais de 1 

milhão de reais. 

Sabemos que a necessidade de softwares como MRPs, que possam 

mensurar cada vez mais os desperdícios e a produtividade é cada vez mais exigida 

pelas indústrias e a partir de então surgiram novas ferramentas para a melhoria da 

cadeia de suprimentos e gerenciamento da produção no chão de fábrica contando 

com um valor mencionável. 

 



 
2.4 CONCEITOS E FUNÇÕES DO PLANEJAMENTO, DA PROGRAMAÇÃO E 

DO CONTROLE DA PRODUÇÃO (PPCP) E LEAN MANUFACTURING 

 

2.4.1 PPCP 

 

O trabalho do PCP é de natureza logística, tendo em vista que deve 

proporcionar a disponibilidade do produto certo, na hora certa, no local certo, com 

qualidade adequada, entre outras exigências. 

Segundo Zaccarelli (1979) o sistema de PPCP é uma área de decisão da 

manufatura, cujo objetivo corresponde tanto ao planejamento quanto ao controle dos 

recursos do processo produtivo a fim de gerar bens e serviços. PPCP também é um 

sistema de transformação de informações, pois as recebe sobre estoques 

existentes, tendo como incumbência transformá-las em ordens de fabricação.  

Este sistema corresponde a uma função de administração, que vai desde o 

planejamento até o gerenciamento e controle do suprimento de materiais e 

atividades de processos de uma empresa, afirma Buridge (1983)  

Com a análise de Corrêa (1997) o sistema PPCP deve informar 

corretamente a situação corrente dos recursos – o que envolve pessoas, 

equipamentos, instalações, materiais – e das ordens – de compra e de produção – 

além de ser capaz de reagir de forma eficaz.  

 

2.4.2 Lean Manufacturing 

 

O lean manufacturing é o nome que se dá ao Sistema Toyota de Produção, 

que se baseia numa abordagem sistemática para identificar e eliminar o desperdício.  

A Toyota, criou seu próprio sistema de produção, levando-a a resultados 

muitos superiores aos obtidos pelas montadoras norte-americanas e europeias, que 

adotavam naquela época o tradicional sistema de produção em massa.  

Hoje, montadoras como Ford, GM, Chrysler e empresas de outras áreas, 

como metalurgia, aeroespacial, e bens de consumo, criaram sistemas de produção 

similares ao da Toyota.  



 
Segundo Spear e Bowen (2002) neste sistema, utilizam-se diversas 

ferramentas e técnicas, como kanban, círculos da qualidade, QFD (Quality Function 

Deployment – Desdobramento da Função Qualidade), células de trabalho ou de 

produção, entre outras, de forma integrada permitindo, como no caso da Toyota, que 

a produção seja extremamente flexível e adaptável, apesar de suas rígidas 

especificações de produto, fluxo de material e atividades de produção.  

Essas especificações permitem que os processos sejam testados sempre 

que entram em operação, seguindo o método científico de experimentação. Para 

realizar qualquer modificação, é adotada uma metodologia própria de 

experimentação da modificação, assegurando que o processo se desenvolva 

sempre a um patamar superior de desempenho.  

 

2.5 COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO DO PPCP COM AS DEMAIS 

ÁREAS DA EMPRESA  

 

Segundo Furlanetto, (2004) é necessário descrever de que forma é feita a 

comunicação entre as áreas da produção com relação ao fluxo de materiais e 

atividades entre uma e outra área.  

Inicialmente se relacionam as informações que entram, aonde o emissor é 

uma pessoa ou área fora da produção. Quem receberá estas informações será uma 

outra pessoa ou área, porém agora ligada às execuções das tarefas de produção. 

 Seguindo um fluxo de produção estas informações são as que permitirão a 

execução das tarefas em uma ou mais áreas até a conclusão das atividades 

produtivas chegando ao final do processo como informações de saída para as áreas 

de armazenamento ou expedição.  

Ao mesmo tempo em que se listar este fluxo de informações e 

relacionamento entre as áreas, deve-se detectar possíveis problemas existentes. 

Afirma Pedroso, (1996) ás áreas de decisão são caracterizada por um 

conjunto de decisões especificas, que se referem a: Estrutura, cujas decisões estão 

relacionadas ás características tecnológica do sistema produtivo, e a infraestrutura, 

cujas decisões estão relacionadas à operação do sistema produtivo. 



 
O sistema PPCP toma um conjunto de decisões sendo elas: 

 Gerenciamento da demanda 

 Planejamento da capacidade no médio prazo 

 Programação e controle da produção  

 Gerenciamento de estoques  

 Função dos estoques na configuração do processo. 

 

2.6 O PROGRAMA-MESTRE DE PRODUÇÃO (PMP) 

 

O programa-mestre de produção (PMP) ou Master Production Schedule 

(MPS) é a base para que se possa elaborar a programação detalhada da 

necessidades de materiais e de capacidade e as ordens diárias de produção. 

MPS consiste em detalhar os volumes a serem fabricados para cada tipo de 

produto. Deve ser ressaltado que o MPS refere-se à programação da produção de 

produtos acabados, sendo diferente da previsão de vendas, assim afirma Corrêa e 

Gianesi (1995). 

A elaboração do MPS considera a previsão de vendas e também fatores 

relacionados à capacidade fabril, disponibilidade e otimização dos recursos 

produtivos, níveis de estoques de insumos e produtos acabados, etc. Desta forma, o 

MPS poderá determinar que alguns produtos sejam produzidos antes do momento 

da venda e que outros não sejam fabricados mesmo sendo demandados, segundo 

Vollmann (1988). 

Estas decisões podem ser justificadas por questões ligadas a custos, 

margem de contribuição do produto e participação de mercado, entre outras razões 

possíveis. De modo geral, o programa-mestre de produção pode acompanhar a 

demanda ou pode ser constante ao longo do tempo, com variações nos níveis de 

estoque. 

 

 

 



 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 MÉTODOS DE PESQUISA 

  

Para a realização deste trabalho, irá ser utilizado a seguinte metodologia. 

Será feita uma pesquisa bibliográfica sobre “A Importância do Módulo de PCP num 

Sistema Produtivo pela Versão do Software” e também serão estudados alguns 

exemplos de modelos de processo já existentes. Em paralelo, será aplicado um 

questionário, analisando a importância do mesmo dentro das organizações. 

 

3.2 DELIAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa será desenvolvida e feita através de questionários com duas 

empresas de desenvolvimento de sistema Enterprise Resource Planning, que em 

português significa Sistema De Gestão Empresarial(ERP) e um questionário para 

duas empresas que fazem o uso do ERP das empresas desenvolvedoras. Visando 

obter resultados sobre conhecimento e a importância do mesmo. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

  

O questionário será composto de cinco questões com perguntas objetivas e 

abertas, focado em colaboradores que desenvolvem o sistema ERP e colaboradores 

que fazem o uso do sistema ERP desenvolvido, sempre com foco no uso do módulo 

PCP que é parte integrante dos ERPs. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 

A aplicação do questionário será de forma individual. Cada indivíduo passara 

por uma entrevista, respondendo cinco questões relacionadas ao conhecimento e 

uso de softwares em seus respectivos trabalhos. Com as respostas dos 

entrevistados, irá confeccionar-se-á uma tabela com as respostas emitidas pelos 

mesmos. O objetivo será analisar o a importância e conhecimento de software na 



 
organização em que se trabalha e a que desenvolve, bem como a utilização do 

módulo de PPC. 

 

4  DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Para e elaboração das questões foram levados em consideração o objetivo a 

ser buscado, tentando extrair o máximo de informações dos entrevistados, para 

assim saber o que realmente é necessário para o entendimento da questão. Foram 

aplicadas 5 questões descritivas para empresas que desenvolvem os softwares, e 5 

para que o utilizam, sendo todas de Toledo PR, no ramo de desenvolvimento de 

softwares, de varejo, e de contabilidade. 

Os entrevistados foram colaboradores entre 2 e 6 anos de empresas, com 

níveis superiores completo, de variados sexos, sempre tentando obter um equilíbrio 

de variação de funcionários. 

 

4.1 EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARES 

 

Foram escolhidas 2 empresas do ramo, são elas a German Tech que é 

especialista no desenvolvimento de softwares para empresas do ramo contábil, 

instalada no prédio da Gruber Contabilidade, tendo mais uma filial no estado de São 

Caetano/SP, com uma equipe de 40 funcionários ao todo, e a Inside Sistemas no 

ramo de comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 

informática, com aproximadamente 80 funcionários. 

 

4.1.1 Quais são os objetivos dos desenvolvedores para um sistema ERP?  

 

Atender todas as necessidades dos clientes permitindo que ele tenha uma 

visão mais ampla de como está sua empresa hoje e do que deve ser mudado para 

ela melhorar no futuro. Também considera criar uma ferramenta que otimize os 

processos, reduza despesas e aumente a lucratividade da empresa, facilitando a 

rotina de trabalho.  

 



 
 

 

4.1.2 Por que algumas vezes os softwares não atentem as expectativas dos 
clientes, no foco do módulo PCP? 

 

Porque muitas vezes o cliente não consegue passar sua real necessidade 

aos desenvolvedores resultando em um software diferente do que ele espera, outro 

ponto que gera dificuldade é a falta de cultura para absolver os processos definidos. 

 
4.1.3 No ponto de vista dos desenvolvedores porque seus cliente sentem 

dificuldades para implantação dos softwares, pensando no PCP? 
 

Por estarem habituados à softwares usados anteriormente e junto com a 

mudança na visão de como a empresa realiza seus processos ocorrendo também as 

mudanças em rotinas e hábitos exercidos pelos funcionários da empresa dificultando 

todo o processo de implantação.  

A dificuldade é gerada pela falta de organização e cultura já adotada, 

quando um sistema de PCP é implantado ele cria processos que devem ser seguido 

à risca. 

 

4.1.4 Quais são as dificuldades para atender as necessidades propostas pelos 
clientes? 

 

Identificar o que realmente o cliente necessita para ter suas necessidades 

atendidas. Muitas vezes o cliente possui uma necessidade específica da sua 

empresa, mas não consegue passá-la de forma correta e precisa ao desenvolvedor 

fazendo com que o produto final não atende como deveria.  

O primeiro passo é entender quais as principais dores da empresa, um 

sistema segmentado tem essa facilidade. 

 

4.1.5 Como lidar com as dificuldades dos clientes na implantação do 
softwares? 

 

Oferecendo um bom e rápido suporte técnico, que tenha grande 

conhecimento sobre como o sistema funciona para tirar qualquer dúvida dos clientes 



 
e um bom meio de comunicação seja desenvolvido pela própria empresa ou através 

de algum produto disponível no mercado (WhatsApp, Skype, Telegram) que permita 

uma fácil interação entre cliente e suporte. Deve ser bem estruturada em sintonia de 

sistema, definição dos processos e usuários. 

 

4.2 EMPRESA QUE UTILIZAM DE SOFTWARES 

 

Foram escolhidas 2 empresas que utilizam dos softwares sendo elas, Gruber 

Contabilidade no ramo de contabilidade com mais de 80 colaboradores, a outra foi a 

Via-seg Comércio de Produtos Eletrônicos no ramo de varejo com 12 funcionários 

ao todo. 

 

4.2.1 Por que as empresas possuem dificuldade no uso dos softwres? 
 

Em algumas empresas, a dificuldade está em contratar pessoas qualificadas 

para o manuseio de determinados softwares que já estão em uso pela empresa por 

um longo período, e também pela falta de treinamento para o uso de sistemas. 

Quando o assunto é implantar um novo software, onde é uma novidade para 

todos os colaboradores, a situação pode ser considerada como uma nova 

oportunidade de aprendizado, além de oferecer uma atualização com o mundo 

tecnológico com novos recursos que o software proporciona aos usuários. 

 

4.2.2 Por que alguns preferem fazer em Excel, a parte do PCP? 
 

O Excel é conhecido mundialmente, é utilizado há vários anos, além de ser 

um software contido no pacote do Microsoft Office. Dessa forma, muitas pessoas 

dominam o sistema, portanto possuem uma enorme quantidade de vídeo aulas e 

tutoriais via internet para tirar qualquer dúvida que o usuário possui dispensando a 

necessidade de precisar contatar o suporte técnico da empresa para isso, e por ser 

um sistema mais fácil de se usar. 

 

 

 



 
4.2.3 Quais impactos os softwares geram nas empresas? 

 

No início da implantação do software é necessário um período de adaptação 

dos colaboradores, após esse período de adaptação, a agilidade e qualidade no 

atendimento aos cliente melhoraram de forma considerável. Houve um aumento na 

produtividade individual de cada colaborador, proporcionando uma satisfação maior 

tanto dos cliente, mas também dos funcionários e diretores da organização, melhora 

na agilidade e uma maior organização na empresa. 

 

4.2.4 Como lidar com a resistência da equipe com a implantação de um 
software principalmente no uso do PCP? 

 

A resistência da equipe com a implantação de um software novo ocorre 

apenas no período de adaptação, mas desde o começo deve-se proporcionar um 

apoio dos líderes e suporte para os demais integrantes da equipe a fim de acelerar o 

processo de adaptação.  

Os líderes também podem realizar pequenas reuniões com o demais 

colaboradores destacando não só a importância do novo software que será 

implantado, mas também a oportunidade de crescimento profissional que cada um 

terá, pois cada software novo que o colaborador conseguir operar pode resultar em 

um passo à frente no mercado de trabalho em relação aos outros profissionais do 

ramo. Mostrando as vantagens e facilidades de usar os softwares de gerenciamento. 

 

4.2.5 Quais são as expectativas com a implantação de um software na 

empresa? e elas realmente acontecem? 

 

As principais expectativas com um novo software é sempre a facilidade na 

execução de tarefas e operações, praticidade com ferramentas e atalhos, 

proporcionando um atendimento ao cliente com maior rapidez. Outra expectativa é a 

correção e a maior diminuição de erros contidos em outros softwares do mesmo 

segmento. 



 
Esses aspectos levam um longo período de estudos, testes e adaptações 

até serem lançados nas empresas, agilizar os processos e bom atendimento do 

funcionamento do sistema. Sim. 

 

 

 

5 COMCLUSÃO  

   

Com o desenvolvimento do trabalho ficou cada vez mais clara a importância 

dos softwares de gestão nas empresas, que sofrem impactos com o funcionamento 

do sistema, a agilidade e qualidade no atendimento aos clientes melhoraram de 

forma considerável. 

Havendo também um aumento na produtividade individual de cada 

colaborador, proporcionando uma satisfação maior tanto dos clientes, mas também 

dos funcionários e diretores da organização, melhora na agilidade e uma maior 

organização na empresa. 

Com os questionamentos proposto aos entrevistados foi atingido o objetivo 

do trabalho, nos levando a concluir que a grande dificuldade para a implantação do 

PCP (planejamento e controle da produção) nas empresas entrevistadas, são a falta 

de profissionais qualificados no sistema. 

No ponto de vista dos desenvolvedores os seus clientes já estão habituados 

a softwares já usados anteriormente sendo a dificuldade gerada pela falta de 

organização e cultura já adotada. 

Já para empresas que utilizam do software encontrar profissionais no 

mercado do trabalho, que tenham experiência com o sistema é um grande desafio, 

portanto muitas preferem outros, que sejam mais populares e até o mesmo o Excel 

que já é conhecido mundialmente e utilizado a muitos anos no mercado.  

Com os problemas aqui apontados a uma oportunidade de crescimento 

profissional que cada um terá, pois cada software novo que o colaborador conseguir 

operar pode resultar em um passo à frente no mercado de trabalho em relação aos 

outros profissionais do ramo 



 
Os resultados obtidos, através do estudo de caso em questão, poderão ser 

compartilhados com as empresas, para que as mesmas percebam a contribuição do 

PCP na busca por meios de produção mais eficientes e consequentemente elevação 

da competitividade.  

De tal modo, este estudo contribui para incrementar, o conhecimento e 

desenvolvimento profissional, servindo assim de embasamento para futuros estudos 

voltados para a mesma temática. 
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