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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: Nos dias atuais todos os recursos das empresas podem ser planejados e 

controlados a fim de proporcionarem melhores resultados. As mudanças econômicas, políticas e 

sociais, recaídas sobre os sistemas de produção, têm levado as organizações a repensarem suas 

formas de trabalho. A redução de custos passa a ser acompanhada por objetivos de desempenho 

antes deixado em segundo plano, nos quais se cita a qualidade, rapidez, confiabilidade e 

flexibilidade. É imprescindível que nos processos industriais haja a disponibilidade de um 

sistema de planejamento e controle da produção (PCP) eficaz, que possibilite à empresa gerenciar 

a demanda, os materiais e a sua capacidade produtiva. O sistema de planejamento e controle da 

produção (PCP) pode ser uma ótima ferramenta para alcançar resultados, ele tem como propósito 

fornecer suporte ao setor produtivo cuja meta é aumentar a competitividade da empresa por 

intermédio da melhoria da eficiência da produção, agregando valor ao processo de transformação. 

OBJETIVOS: Neste contexto, este estudo busca abordar a eficiência e eficácia do planejamento e 

controle de produção nas empresas e suas contribuições para o alcance dos resultados 

organizacionais.  METODOLOGIA: Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória. As 

informações são analisadas de forma qualitativa, ou seja, sem a pretensão de quantificá-las, 

expõe-se os conceitos e faz-se uma avaliação referente às publicações realizadas acerca deste 

tema em livros, artigos, monografias, dissertações e teses. RESULTADOS: Nota-se que o 

sistema de PCP reflete resultados positivos para a empresa, permitindo à mesma vantagens 

competitivas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O elevado grau de informação encontrada sobre o 

tema em estudo valida a proposição de que o planejamento e controle da produção quando 

utilizado de maneira eficiente, proporciona uma melhor utilização dos recursos disponíveis e por 

conseguinte a otimização dos investimentos e a obtenção dos resultados almejados.  
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