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ESTRUTURAÇÃO DE PRODUTO EM UMA INDÚSTRIA DE SIMULADORES A PARTIR 

DE UM SOFTWARE DE GESTÃO. 

 

PRODUCT STRUCTURE IN A SIMULATOR INDUSTRY FROM MANAGEMENT SOFTWARE. 

 

Edison Luiz Brasil de Aquino Júnior¹, Mário Luiz Santos 

Evangelista² 

 

RESUMO: 

Um dos principais motivos do fechamento de pequenas e médias empresas nos 3 primeiros anos é a 

falta de planejamento em suas atividades. Concomitante a isto, pode-se dizer que o planejamento e 

controle da produção reflete diretamente neste dado, pois impacta na sustentabilidade financeira da 

empresa, com a redução de custos operacionais relacionados a necessidade de matéria-prima, ao 

estoque, e sua estruturação. A presente pesquisa objetiva realizar a estruturação do simulador de 

direção veicular da empresa ROTA simuladores. Para cumprimento deste objetivo, utilizou-se o 

Enterprise Resource Planning (ERP) TECNICON. Para o atingimento deste objetivo realizou-se a 

implantação de ferramentas como o Planejamento da Necessidade de Materiais (MRP), Bill of 

Materials e criação das Ordens de Produção do produto. 

 

Palavras-chave: PCP; Planejamento da Necessidade de Materiais; Estrutura do Produto. 

 

ABSTRACT: 

One of the main reasons for the closure of small and medium enterprises in the first 3 years is the lack of 

planning in their activities. Concomitantly, it can be said that the production planning and control directly 

reflects this data, as it impacts the financial sustainability of the company, with the reduction of operating 

costs related to the need for raw material, inventory and its structuring. The present research aims to 

structure the vehicle driving simulator of ROTA simulators company. To achieve this objective, 

TECNICON Enterprise Resource Planning (ERP) was used. To achieve this objective, tools such as 

Material Requirements Planning (MRP), Bill of Materials and creation of Product Production Orders were 

implemented. 

 

Keywords: PCP; Material Requirement Planning; Product Structure. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Nos dias atuais, o próprio mercado cada vez mais exclui naturalmente empresas mal 

estruturadas ou mal geridas, ou até mesmo as que nem conhecem conceitos de planejamento e 

controle. Este desconhecimento acaba por refletir em um aumento nos custos e em uma 

produção cada vez menos estratégica, conduzindo a empresa para uma situação desfavorável. 

 Um dos pontos principais a serem administrados dentro de um planejamento são os 

recursos, que impactam das mais diversas formas nos resultados finais de uma empresa. Desta 

forma, a racionalização do sistema produtivo através do cálculo da necessidade de materiais 

pode gerar redução no atraso da entrega de pedidos e a diminuição de paradas por falta de 

matéria-prima. 

 Esta indisponibilidade de produtos pode gerar, entre outros problemas, a perda de 

clientes. De acordo com a revista Exame (2016), no Brasil, 86% dos consumidores trocam de 

fornecedores devido ao não atendimento das suas expectativas. Além disto, 92% desses casos 

poderiam ser evitados se as empresas correspondessem as exigências dos clientes. Krajewski 

(2009) que ressalta as aquisições de materiais geralmente são realizadas de acordo com a 

intuição dos compradores, entretanto, nem sempre o produto está disponível no momento 

correto para atender as necessidades da produção. Sendo assim de suma importância um 

planejamento da administração dos materiais. 

 Segundo o Grupo ARC Advisory, o mercado de simuladores cresceu mais de US$ 450 

milhões em 2016, com perspectiva de crescimento a uma taxa anual (CAGR) de mais de 9% 

nos próximos cinco anos. Entretanto, assim como as empresas dos demais ramos, muitas destas 

utilizam sistemas corporativos que não solucionam problemas com relação a programação e 

racionalização dos recursos da produção. Assim, há um questionamento e uma dúvida sobre o 

impacto da estruturação de um produto em uma indústria de simuladores de pequeno porte e de 

que forma isto pode ser concretizado. Concomitante a isto, será necessário analisar a situação 

atual da empresa, como seus produtos e cada item que os compõe, criando assim a Bill of 

Materials ou seja, a lista de materiais de cada produto. Posterior a isto, será possível elaborar o 

Planejamento das Necessidades de Materiais. Krajewski (2009) afirma ainda a importância 

sequenciamento destas atividades, além do alinhamento com o plano de vendas da empresa. 

Confirmando esta ideia, Corrêa e Gianesi (2001) afirmam que o planejamento deve ser um 

processo contínuo e que em cada momento deve-se ter uma situação nítida do presente e uma 

visão clara de futuro. Os autores ainda abordam que a dinâmica do processo deve seguir a 



5 

 

seguinte sequência: Levantamento da situação presente, mapeamento das necessidades de 

produção, elaboração da programação e por fim a execução. 

Possuir um planejamento e um controle da produção em uma indústria tão recente  como 

a de simuladores é de suma importância, visto que reflete diretamente na sustentabilidade 

financeira da empresa, além de gerar um decréscimo nos custos operacionais e utilizar de forma 

eficiente e no momento correto a matéria-prima e o estoque. 

Paralelo a esta ideia, Moreira (1993) aponta entre outras ideias, que o MRP é de suma 

importância para a melhora dos níveis de estoque menores, otimização dos recursos produtivos 

e um melhor atendimento ao cliente, ou seja, um nível de serviço mais eficiente. 

Desta forma, a presente pesquisa tem por objetivo criar a estrutura do simulador de 

direção veicular em uma indústria de simuladores a partir de um software de gestão, visando 

melhorar o gerenciamento de materiais e fluxo de informações no setor industrial. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 

 

Para Tubino (1997), o Planejamento e Controle da Produção é responsável por 

coordenar e aplicar os recursos, auxiliando os níveis estratégico, tático e operacional e 

consequentemente reduzindo gastos e maximizando resultados.  

 

Trata-se de “uma atividade sistêmica que visa, de forma organizada, prever os 

recursos necessários para serem utilizados no momento certo e da maneira correta, 

para atingir resultados desejados” (MORETTO; SILVA; SCHMITT, 2007, p. 14).  

 

O Planejamento e Controle da Produção pode ser analisado a partir das palavras que 

compõe o termo. Planejamento é a função administrativa responsável por decidir quais e como 

os objetivos serão atingidos, além de determinar qual a melhor forma de alcançar os mesmos. 

Já controle é a função administrativa que tem o papel de medir e corrigir o que foi definido no 

planejamento, verificando se os mesmos estão sendo executados. (CHIAVENATO, 1990).  

Segundo Russomano (2000), o Planejamento e Controle da Produção se caracteriza 

principalmente pela definição da quantidade a se produzir, no qual são estabelecidas as metas 

de produção a serem atingidas, a programação das ordens de produção, responsável por 

determinar onde será executada cada etapa da produção, a gestão de estoque, que tem por 
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objetivo manter o setor produtivo da empresa sempre abastecido e o acompanhamento da 

produção, a qual a função é o controle do processo.  

As atividades do PCP podem ser classificadas nos três níveis hierárquicos de uma 

empresa, segundo Tubino (2008). No nível estratégico são traçadas estratégias a longo prazo, 

visando a elaboração de um plano de produção e a preparação das demandas futuras do 

mercado. O nível tático elabora metas de médio prazo, quantidade de suprimento com a 

demanda necessária dos mesmos, além de ter como umas das principais criações o Plano Mestre 

de Produção. Já o nível operacional é responsável por implantar um programa de produção que 

atenda as necessidades da produção, tendo como etapas a administração dos estoques, 

sequenciamento, emissão e liberação de ordens. 

 

2.2 BILL OF MATERIALS 

 

O Bill of Materials ou lista de materiais, também conhecido como estrutura de produtos, 

é uma técnica utilizada para listar os componentes que formam determinado produto, criando 

uma relação de precedência entre os itens, chamada de “pai e filho”. O método tem por objetivo 

auxiliar na criação do produto, bem como na produção do mesmo.Segundo a American 

Production and Inventory Control Society (2002) apud Oliveira (1999) define o Bill of 

Materials como uma lista onde estão presentes desde o produto final, seguido por todas as 

submontagens, componentes intermediários e demais itens a serem utilizados na fabricação do 

produto.  

Slack et al (2009) descreve a importância do Bill of Materials no processo produtivo, ao 

dizer que não é possível fabricar um produto sem saber quais componentes serão utilizados. 

Lustosa (2008) reforça esta questão ao apresentar o BOM como um dos inputs do processo, 

sendo de acordo com o autor uma das informações essenciais para o processo produtivo das 

organizações.  

Para Oliveira (1999), o Bill of Materials será considerado um documento completo 

quando apresentar pontos como o produto final e representar os processos de manufatura, ser 

de fácil entendimento e satisfazer as necessidades do usuário final. Clement et al. (1992) 

acrescenta que o Bill of Materials pode apresentar, além do que foi dito anteriormente, 

instruções de trabalho ou ferramentas requeridas durante o processo.  
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Há diversos tipos de Bill of Materials, dentre elas: 

 - Bill of Materials Simples: Justificando o nome, apresenta apenas dois níveis, sendo o 

nível 0 composto pelo produto final e o nível 1 formado pelos materiais que compõe o item a 

ser produzido. 

 - Bill of Materials Padrão: Este apresenta diversos níveis. É o utilizado geralmente pelo 

setor de Planejamento e Controle da Produção das empresas, pois facilita a estocagem e 

montagem de produtos intermediários. 

 - Bill of Materials Modular: É utilizada quando o item que se deseja montar possui 

diversas etapas de fabricação, agrupando desta maneira os itens em módulos. 

 - Bill of Materials Genérica: Neste tipo de lista de materiais, é realizada uma BOM 

genérica, que representará toda a família de produto. Por este motivo, este tipo de Bill of 

materials não pode ser usada para planejamento da produção, devido ao pouco número de 

detalhes. 

 - Bill of Materials de Manufatura: É praticamente um guia para a fabricação do produto, 

pois além da estrutura do produto, apresenta uma sequência das operações. 

 No presente trabalho, analisando os conceitos, será utilizada a Bill of materials Padrão, 

pois é o tipo que mais se encaixa na presente pesquisa. Na figura 1 é apresentada uma 

exemplificação da Estrutura de um produto aleatório. 

 

Figura 1 - Exemplo de uma Estrutura do Produto Hipotética 

 

Fonte: Revista Gestão & Produção (1996) 
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2.3 PLANO MESTRE DE PRODUÇÃO 

 

Segundo Gaither e Frazier (2001) o Plano Mestre de Produção é responsável por definir 

a quantidade de cada produto final a ser produzida em um período de tempo em um horizonte 

de curto prazo.  

 

...consiste em estabelecer um plano mestre de produção (PMP) de produtos finais, 

detalhando a médio prazo, período a período, a partir de um plano de produção, com 

base nas previsões de vendas de médio prazo ou nos pedidos em carteira já 

confirmados... (TUBINO, 2008, p.211) 

   

É comum considerar como equivalente o Plano Mestre de Produção e o plano estratégico 

de produção. Entretanto, o plano de produção considera todas as famílias de produtos, já o PMP 

especifica os itens que compõem cada uma dessas famílias. Desta forma, pode-se dizer que o 

PMP e o plano estratégico de produção se diferenciam em dois aspectos basicamente, o nível 

de agregação dos produtos e a unidade de tempo analisada, pois o Plano Mestre de Produção 

trata de um planejamento de semanas e no máximo de meses e com um ciclo de produção mais 

longo (TUBINO,2000). 

 

Questões a serem discutidas neste plano: A determinação de que itens devem fazer 

parte do PMP, qual o intervalo de tempo e que horizonte planejar, como tratar os 

produtos para estoques e os sob encomendas etc. (TUBINO,2000,p.90) 

 

Russomano (2000) comenta que o Plano Mestre de Produção considera a estimativa de 

vendas, carteiras de pedido, disponibilidade de materiais e a capacidade de produção, com o 

intuito de criar com antecedência a melhor estratégia de produção. 

Tubino (2000) ainda ressalta que é de suma importância a participação de todas as áreas 

que tem contato direto com a produção, para que possam expor suas ideias e anseios quanto a 

planejamento. Além disto, Arnold (1999) afirma que o PMP dever ser realista, pois caso isto 

não ocorra, a capacidade ficará sobrecarregada, o que havia sido programado excederá o seu 

prazo, bem como promessas de entregas não confiáveis. 
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2.4 PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS 

 
O Materials Requirements Planning ou simplesmente MRP é um meio das empresas 

coordenarem os pedidos internos e externos á empresa. Em suma, o MRP atende aos pedidos 

internos, também chamados de requisições e os externos de ordens de compra, com o objetivo 

de possuir todos os materiais necessários para atender a demanda. 

 

 A base filosófica do MRP é “ter materiais certos, no lugar certo e na hora certa”, 

resultando na diminuição de estoques desnecessários em toda a cadeia produtiva, 

desde a implantação de pedidos de compra, passando pelo estoque de matéria-prima, 

produtos em processo e produtos acabados. Altos estoques imobilizam capitais, 

atrasam a introdução de mudanças em projetos e impedem o cancelamento ou 

protelação de pedidos existentes. (DAVIS,M.M,2001, p.87).  

 

 O MRP, também chamado de Planejamento das Necessidades de Materiais tem por 

objetivo programar as compras através de cálculos que dizem quanto de determinado tipo de 

material é necessário e em que momento. 

Este método realiza cálculos que incluem o volume da produção, o tempo de ciclo de 

produção e as matérias-primas utilizadas. Desta forma, integrado ao setor de vendas, o MRP 

acompanha os níveis de estoque, cuidando principalmente quando chegaram próximo a 

escassez, gerando informações para os responsáveis realizarem a tomada de decisão sobre isto. 

Uma das grandes vantagens do MRP está ligada à sua centralização e integração das 

informações, de modo a facilitar a gerência e as decisões dos gestores do setor de produção de 

determinada empresa. 

Como resultado final, O Planejamento das Necessidades de Materiais gera um 

documento com uma linguagem acessível ao chão de fábrica, documento estes chamados de 

ordens de produção ou lista de materiais. 

A partir dos anos 80, surgiu o conceito de MRP II, onde este permite que a empresa 

analise quais serão os reflexos da demanda futura nas áreas financeira e da engenharia. No MRP 

II não é apenas observado o impacto da falta de material, mas sim todo o reflexo do aumento 

de custos gerado por um possível aumento de demanda. 

Segundo Arnold (1999), a base de cálculo do MRP II é semelhante a do MRP I, apenas 

são acrescentadas a análise de alguns equipamentos a mais visando anteceder problemas de 

falta de capacidade.  
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2.5 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRODUÇÃO 

 

Para Tubino (2000), o planejamento estratégico da produção caracteriza-se por um 

plano para um longo prazo, onde são consideradas as estimativas de venda, as disponibilidades 

de recursos da produção e os financeiros. A estimativa de vendas serve para ajudar na previsão 

do tipo de produto e a quantidade dos mesmo no tempo estipulado. Nesta etapa, o plano de 

produção gerado é pouco detalhado, limitando-se basicamente a família de produtos e a 

adequação da demanda com os recursos produtivos presentes. 

 

[...] a finalidade do planejamento estratégico da produção é nivelar a demanda dos 

produtos da empresa com a sua capacidade 

ou habilidade de fornecê-los a um custo mínimo, identificando métodos para 

compatibilizar a oferta e a demanda.(DAVIS,M.M., 2001, p.443) 

 

Tubino (2000) ainda relata que a estratégia da produção esta atrelada aos critérios de 

desempenhos desejados, bem como a política referente a cada área envolvida na produção. 

Estes critérios devem ser o reflexo das necessidades dos clientes. 

 
Os principais critérios de desempenho são: custo, qualidade, desempenho de entregas 

e flexibilidade. Atualmente, além desses critérios de desempenhos. Além destes, a 

capacidade de inovação e a não-agressão ao meio ambiente são critérios que também 

estão sendo considerados.(TUBINO, 2000,p.231) 

 

Segundo Gaither e Frazier (2002), o principal ponto da estratégia da produção bem 

formulada é o fornecimento a longo prazo por parte do setor produtivo de uma empresa, apoiado 

especialmente por tecnologias de produção especializadas. 

Complementarmente, o autor Davis (2001) acredita que um bom planejamento 

estratégico da produção deve combinar a taxa de produção, o nível de mão-de-obra e os 

estoques disponíveis, visando minimizar os custos e atender a demanda prevista. Além disto, 

eles apontam que existem três tipos de estratégias para a produção. A primeira consiste em 

nivelar a taxa de produção para atingir exatamente a taxa de saída exigida pela demanda, 

contratando e demitindo funcionários. Outra estratégia a ser adotada é aquela onde há uma mão-

de-obra estável e com horas variáveis, ou seja, possuir programações flexíveis onde possam 

ocorrer até mesmo horas extras. Por fim, há a estratégia baseada em uma capacidade constante, 

casada á uma taxa de produção constante. 

2.6 ORDEM DE PRODUÇÃO 

 

 Para Tubino (2000), a ordem de produção é o meio de comando utilizado para que o 

setor de produção subentenda que é necessário produzir determinado item. A partir deste 
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documento, é possível realizar diversas atividades como obter informações sobre os custos 

envolvidos no processo que será desenvolvido, programar a produção, além de facilitar a 

reposição dos estoques. 

 A ordem de produção é composta, entre outras informações, pelas especificações do 

item que será produzido e as quantidades de cada parte, a data que deve ser entregue e a matéria-

prima necessária. Em alguns casos, é gerado um código para identificar cada ordem de 

produção, para que seja facilitado a identificação de cada ordem de produção que foi gerada. 

 Tubino (2008) cita a importância de uma ordem de produção a importância da ordem 

de produção ser realizada de forma automatizada, pois é possível acompanhar em tempo real o 

andamento do que está sendo fabricado, além de haver a possibilidade de padronizar a execução 

dos processos controlando a matéria-prima de forma eficiente.   

 As ordens de produção apresentam uma denominação de acordo com seu ciclo de 

vida. Este ciclo está apresentado de forma cronológica na Quadro 1, apresentada a seguir: 

 

Quadro 1 - Ciclo de vida das ordens de produção 

               (continua) 

Nomenclatura Descrição 

 

 

 

 

1ª parte - Ordem de produção planejada, 

confirmada e liberada. 

Estas são as três formas de com uma ordem 

de produção pode ser criada. Primeiramente 

a ordem de produção é planejada, geralmente 

feito por determinado responsável ou por um 

software. Após estar tudo descrito da maneira 

correta, a ordem de produção torna-se 

confirmada e por consequência uma ordem 

de produção liberada quando a equipe de 

produção entende que os materiais e recursos 

estão disponíveis. 

 

2ª parte - Ordem de produção requisitada 

parcialmente ou totalmente. 

Neste momento é realizada a requisição dos 

materiais, após isto, o almoxarifado transfere 

a ordem de produção para a produção, sendo 

realizada a transformação da matéria-prima 

no produto em si. 
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Quadro 1 - Ciclo de vida das ordens de produção 

                    (continuação) 

 

 

 

3ª parte - Ordem de produção encerrada 

parcialmente ou totalmente 

Esta etapa é realizada quando a produção é 

concluída, onde a ordem de produção pode 

ser encerrada totalmente ou parcialmente. 

Isto devido ao destino do produto após a 

finalização, que pode ir para o estoque de 

produtos acabados (encerrada totalmente) ou 

para o almoxarifado de produtos 

semiacabados ( encerrada parcialmente). 

 

Fonte: (LUSTOSA; 2008, p.258) 

  

 A seguir há um exemplo de uma ordem de produção, ilustrado pela figura 2: 

 

Figura 2 - Exemplo ordem de produção 

 

 

Fonte: Mhtec Sistemas (2018). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 CENÁRIO 

 

A empresa onde a pesquisa será desenvolvida atua no ramo de simuladores, 

principalmente simuladores voltados para o uso em Centros de Formação de Condutores e está 

localizada na região central do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. A organização tem como 

missão o foco impactar na educação através da tecnologia e sua visão é ser referência em todo 

país através do desenvolvimento dos simuladores. As atividades da empresa baseiam-se nos 

valores de comprometimento, valorização das pessoas e a sustentabilidade. Atualmente, a 

empresa este presente no mercado dos estados da Região Sul, além dos estados de São Paulo e 

Goiás. 

 

3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

O presente projeto de pesquisa será descrito conforme a metodologia científica. Nesta 

sessão é apresentada a classificação da pesquisa quanto à natureza, objetivo, abordagem, 

variáveis e histórico da empresa e procedimentos metodológicos utilizados neste estudo. 

Quanto à natureza, a presente pesquisa se classifica como uma pesquisa aplicada, visto 

que a mesma tem por objetivo a aquisição de conhecimentos de maneira aplicada em uma 

situação real, mais especificamente na empresa de simuladores citada anteriormente. Uma das 

primeiras etapas da pesquisa será a de produzir conhecimento necessária para a aplicação, 

buscando melhorar os processos necessários para a aplicação. 

      A forma de abordagem da pesquisa classifica-se como quantitativa, devido ao fato 

do uso de métodos e procedimentos utilizados no planejamento e controle da produção que 

visam a mensuração e análise de dados levantados. 

      A classificação geral da pesquisa será a exploratória, por pretender expandir os 

conhecimentos desenvolvidos, mediante esclarecimentos, modificações e alterações de 

conceitos e ideias a respeito do tema pesquisado. 

      Por fim, o procedimento utilizado na pesquisa será o estudo de caso, por 

possibilitarem descrições particularizadas por fenômenos complexos baseados em um ou mais 

casos e fontes de dados diversas (YIN, 2010). 
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 3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para a realização do presente projeto, serão realizadas as seguintes etapas de maneiras 

cronológica, com o intuito de obter as respectivas entregas previstas: 

 

Figura 3 - Etapas da Pesquisa 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

4.   RESULTADOS 

 

Para a realização da pesquisa foi escolhido a plataforma de Simulação Veicular como 

objeto do estudo, visto que este produto era o projeto que estava em andamento, ser o principal 

produto da empresa, além da elaboração ser solicitada pelos responsáveis pelo Planejamento e 

Controle da Produção. O simulador proporciona uma experiência em automóveis a partir da 

realidade virtual. A figura 3 apresenta o projeto final da plataforma de Simulação Veicular. Nos 

apêndices A e B é possível observar outros ângulos do simulador da presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

1.1  Revisão bibliográfica sobre a temática e metodologias

1.2 Ambientação com a empresa

1.3 Reunião com os responsáveis da empresa

1.4 Coleta inicial de dados

2.1 Conhecer a estrutura do produto e a quantidade de 

peças em cada um dos produtos;

2.2 Analisar o intervalo de tempo do pedido até o 

recebimento do material e quantificar o tempo utilizado 

para produzir uma unidade;

2.3 Conhecer o tamanho ideal de cada lote a ser 

produzido;

2.4 Quantificar o quanto se deve manter em estoque.

3.1 Analisar os resultados obtidos e validá-los;

3.2 Implementar as ferramentas desenvolvidas;

3.3 Finalizar o projeto, bem como elaborar a apresentação 

final do projeto.

3. Implementar e finalizar o projeto.

1.Definir os objetivos da pesquisa e 

métodos a serem utilizados

2. Conhecer a estrutura do produto a ser 

analisado e elaborar o Material 

Requirement Planning (MRP).
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Figura 4 - Vista lateral do Simulador de Direção Veicular 

 

Fonte: Autor  

 

Anteriormente o início do desenvolvimento das ferramentas, foi necessário o 

conhecimento do projeto a ser estudado. Para isto, foram realizadas algumas visitas á empresa 

no mesmo instante em que era desenvolvido o projeto, visando facilitar a elaboração das 

ferramentas citadas previamente. Neste momento, entendeu-se sobre a diretrizes estratégicas da 

empresa, bem como o planejamento do simulador e os objetivos pretendidos com o projeto pela 

empresa, onde esta relatou a vontade de possuir uma melhor visão de todos os componentes do 

simulador e possuir um maior controle dos materiais a serem utilizados. 

Após a ambientação no local da pesquisa, iniciou-se o projeto no software utilizado pela 

ROTA Simuladores. A empresa em questão utiliza o software ERP TECNICON, responsável 

por interligar as mais diversas áreas do negócio. Este sistema é um dos mais completos 

atualmente na área de gestão empresarial, englobando também a gestão financeira e fiscal do 

empreendimento. Dentro do TECNICON, há as seguintes ferramentas de gestão: Auto 

Center,B2B, CRP, Compras, Configurador de Produto, Contabilidade Gerencial, Controle ACI, 

Controle Patrimonial, Desenhos, EDI Clientes, Engenharia de 
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Produto;Expedição;Exportação;Faturamento;Finanças;GED;Geolocalização;Gerenciador do 

Sistema, Gerenciador de Ativos, Gerenciamento de Configuração, Gestão Fiscal, Gestão de 

Qualidade, Gestão de Atividades, Gestão de Empreendimentos, Gestão de Frotas, Gestão de 

Projetos, Gestão de Telefonia, Importação, Licitações, Manufatura, Materiais, PAF/TEF, 

PAF/TEF SN, PCM, PDV, Portal do Fornecedor, Portaria de Veículos, Posto, Recapagem, 

Recebimento, Transporte, Vendas, Vendas Mobile Offline e WMS. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o item de Engenharia de Produto. 

Nesta ferramenta do ERP é possível dentre outras funções realizar a estruturação de um projeto 

ou produto. A primeira parte da Engenharia de Produto é a chamada pelo software de “Produto”, 

responsável por como o nome diz, adicionar um novo produto ou projeto final ao sistema. Entre 

outras coisas, é possível adicionar a unidade de medida do produto ou item em questão, seu 

conjunto ou subconjunto, peso e família. A figura 4 apresenta a aba em questão.  

 

Figura 5 - Aba “Produto”  

 

 
 
Fonte: Autor 

 

Para melhor entendimento dos itens utilizados para a construção do MRP da plataforma 

de Simulação Veicular, utilizou-se como exemplo o componente do produto chamado de “Hall 

Pedal”, responsável por gerar um campo magnético no momento em que o pedal é acionado, 

fazendo com que o software subentenda o aumento da velocidade no simulador. O Hall Pedal 

esta representado na figura 5. 
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Figura 6 - Hall Pedal 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

A próxima etapa para inserir um produto no sistema TECNICON é a aba de “Produto x 

Revisão”. Neste momento é possível revisar os componentes do produto, o número de revisão 

(gerada automaticamente), o responsável pela aprovação, além da equipe que irá realizar o 

desenvolvimento da operação. É possível observar este tópico na figura 6. 

 

Figura 7 -  Aba “Produto x Revisão” 

 
 
Fonte: Autor 
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 Por conseguinte, é iniciada a aba “Roteiros”, demostrada na figura 7. Neste item é 

descrita a forma de montagem do produto e seu sequenciamento, com observações a descrição 

das quantidades máximas e mínimas de cada item.  

 

Figura 8 – Aba “Roteiros” 

 

 
 

Fonte: Autor 
 

A penúltima etapa para o lançamento de um produto no sistema é feita na aba “Processos 

Produtivos”, ilustrada na figura 8. É possível criar ou observar o tipo de processo de produção 

utilizado para o desenvolvimento da parte do produto, como por exemplo corte, montagem ou 

solda. Ao mesmo tempo, há a possibilidade de ser inserido o tempo de setup e Lead time do 

processo. 

Figura 9 – Aba “Processos Produtivos” 

 

 
Fonte: Autor 
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 Por fim, a última parte da Engenharia de Produto é a chamada de “Engenharia”, onde é 

admissível a criação de partes de um produto e seu detalhamento, como comprimento e 

quantidade a ser utilizada. Esta aba esta representada na figura 9. 

 

Figura 10 – Aba “ Engenharia” 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

 A medida que estas abas são preenchidas, automaticamente a árvore do produto é 

construída bem com sua estrutura. Para exemplificação, o Bill of Materials está apresentado 

parcialmente na figura 10. A continuação da ferramenta está presente no Apêndice C da 

presente pesquisa.  

 A hierarquia dos componentes é demonstrada no sistema de acordo com sua posição no 

relatório, ou seja, quanto mais para a esquerda o início da descrição do item, sua localização 

está na parte superior da árvore do produto, sendo o topo o produto final descrito no 

TECNICON como “SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR RT 01/16”.  

No canto direito da descrição dos itens, são sinalizadas com “P” ou “M” para indicar os 

membros que são produto ou matéria-prima, respectivamente. Além disto, há também a 

quantidade necessária do material em questão. 
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Figura 11 – Descrição parcial do planejamento de matérias e árvore do produto. 

 

 
 
Fonte: Autor 
 

 Visando a facilidade no momento da execução por parte dos colaboradores do setor de 

produção, criou-se as Ordens de Produção para cada conjunto, estes representados pelo ícone 

da pasta amarela na figura 10. Na figura 11, há a Ordem de Produção do Hall Pedal, onde na 

parte superior é relatada a data de emissão da ordem, o prazo de entrega do conjunto, o lote e 

número de identificação, bem como a quantidade que deverá ser produzida do conjunto. 

Também são descritas as quantidades de consumo de cada item e o comprimento, caso a 

unidade for Metros. Na parte inferior está o sequenciamento das operações, como o tipo de 

processo, lead time e setup. 
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Figura 12 – Ordem de Produção Hall Pedal 

 
Fonte:Autor 

 

 Ao final da pesquisa, realizou-se a implantação destas ferramentas na rotina da empresa, 

educando e conscientizando os colaboradores da ROTA Simuladores a respeito da utilização 

do MRP e das ordens de produção elaboradas. Esta etapa foi realizada para complementar a 

criação das ferramentas, para que também fosse facilitado o uso do software e que este fosse 

mais inserido na cultura do empreendimento.  

Pode-se observar que o software é pouco utilizado na empresa em sua plenitude, onde 

são aproveitados apenas alguns recursos do TECNICON.Na parte de Engenharia do Produto, o 

sistema demonstrou-se de fácil entendimento, mas como nas demais partes do mesmo, poderia 

ser melhor utilizado, adicionando etapas como o tempo de produção e setup de cada projeto. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No momento inicial da presente pesquisa, constatou-se que um dos principais motivos 

do fechamento de pequenas e médias empresas em menos de 3 anos no Brasil é devido a falta 

de planejamento. Além disto, observou-se que o planejamento e controle da produção, quando 

estabelecido e executado tem grande impacto na sustentabilidade financeira da empresa, e 

concomitante a isto, ocorre uma redução nos custos ligados principalmente a necessidade de 

matéria-prima e estoque. Desta forma, surgiu o questionamento sobre a real importância da 
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implantação do planejamento e controle da produção na indústria de simuladores e qual seu 

impacto no gerenciamento de materiais. 

Os objetivos principais da pesquisa foram atingidos, onde após a implantação das 

ferramentas de Planejamento das Necessidades de Materiais foi possível melhorar o fluxo de 

informações dentro da empresa, principalmente a comunicação entre o chão de fábrica e o setor 

de compras da empresa, evitando o desperdício com aquisições desnecessárias no momento e 

um controle maior do estoque da empresa. Além disto, o projeto possibilitou a padronização da 

execução das atividades com a elaboração das Ordens de Produção, além da redução do tempo 

de produção. 

 Pode-se dizer que há possibilidade de novas pesquisas na área de atuação em questão e 

em trabalhos futuros, visando a elaboração de ferramentas citadas anteriormente, bem como 

análise da capacidade produtiva da empresa e previsão de demanda do produto em questão e 

dos demais que estão sendo criados até o presente momento da pesquisa. 
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APÊNDICE A – VISTA SUPERIOR DO SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR. 
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APÊNDICE B – VISTA FRONTAL DO SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR. 
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APÊNDICE C – ÁRVORE DO PRODUTO E PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES 

DE MATERIAL DO SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR COMPLETO. 
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