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1. INTRODUÇÃO 

 

Quando fala-se em novos projetos, melhorias, mudanças, tudo que faz com que haja 

mobilidade das pessoas, envolvimento, novas práticas, mudança de rotina, aflora-se dois 

pontos importantes e distintos: resistência ou motivação. Dois polos contrários que precisam 

ser bem gerenciados pelos gestores, a fim de minimizar conflitos e consequentemente os 

impactos no desenvolvimento de qualquer projeto. 

A informatização de processos está cada vez mais presente nas Indústrias, seja ela de 

pequeno, médio ou grande porte. Devido ao aumento das exigências dos clientes, as empresas 

devem se adequar, a fim de atender a demanda, analisando e alinhando-se a vários aspectos, 

como (não limitando-se): tempo, custo, enfim, sendo estas analises improváveis sem o uso de 

um bom sistema integrado de gestão. 

Segundo Chiavenato (2010), o cliente está cada vez mais exigente quanto à qualidade 

e qualquer organização que queira operar no atual ambiente competitivo complexo, exigente e 

mutável precisa de habilidade para atender necessidades e expectativas de clientes e 

stakeholders (partes interessadas), a longo prazo e de forma equilibrada. 

A sistematização é um projeto árduo que necessita da participação de todo corpo de 

funcionários da organização (estratégicos, táticos e operacionais), sendo essencial o bom 

envolvimento da alta administração, a fim de que o projeto tenha total credibilidade em todo 

seu desenvolvimento (inicio, planejamento, execução, controle e monitoramento e 

encerramento – Etapas de um projeto conforme o PMBOK – 4ª Edição – 2008). 

Ulrich (1998) discute os desafios da competitividade para o gerente de pessoas das 

organizações, expandindo o seu papel de especialista administrativo para além das fronteiras 

atuais, incorporando funções que visam ao enfrentamento desses novos desafios: parceiro 

para o ajuste das estratégias de pessoas à estratégia empresarial, agente de mudança para gerir 

a transformação e a mudança, e colaborador das pessoas para ouvir e aumentar seu 

envolvimento e sua capacidade de participação. 

Gerenciamento de Projetos: Aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades de projeto a fim de atender aos seus requisitos PMBOK (Versão 5 - 

2013). 
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Nos dias atuais, a boa gestão da equipe é primordial para o bom direcionamento do 

projeto, visando sempre aspectos como: motivação, produtividade, coesão, foco, trabalho 

conjunto, entre outros, sendo estes pontos importantes para o alcance dos resultados positivos. 

O texto irá tratar pontos como: Sistema de Informação com foco na produção abordará 

e exemplificará a base de um software de controle de produção e também questões referentes 

ao gerenciamento de mudanças e a importância do uso do software bem como suas 

ferramentas de análise para tomadas de ação de melhorias. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Sistemas de Informação – Foco na Produção 

Figura 1 - Indústria 

 

Fonte: Google Imagens 

Processos produtivos que envolvem aspectos como pessoas, recursos transformados e 

transformadores, métodos de fabricação, enfim, necessitam de uma forma eficaz de controle e 

monitoramento, empresas de alta demanda, com processos complexos são vulneráveis a 

desorganização e perca de informação, isso é confrontado por meio da sistematização das 

informações, ou seja, através de um sistema robusto que integre os processos, direcionando as 

informações adequadamente. 

Os Sistemas de Informação (SI) podem ser descritos como sistemas sócio técnicos que 

reúnem, armazenam, processam e distribuem informações relevantes para uma organização 

com o objetivo de torná-las acessíveis e úteis para suporte às funções e processos da 

organização (Buckingham et al., 1987). 
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É essencial que todos os envolvidos no processo de desenvolvimento e implementação 

de um sistema / software, estejam inteirados sobre o escopo do projeto, seja a equipe ou os 

clientes / usuários, tudo isso para que os requisitos de instalação e uso sejam atendidos 

conforme projeção inicial, e em casos de possíveis ocorrências, que as ações estejam bem 

definidas, a fim de que os problemas sejam trabalhados de maneira preventiva, sanando-os 

efetivamente em todas as suas extremidades. 

O principal risco de projetos complexos é a capacidade de suprir as expectativas e 

alcançar absoluta satisfação dos stakeholders (Rushinek e Rushinek, 1986). De acordo com o 

PMBOK ® Guide (2012), gerenciar as expectativas dos stakeholders é um processo de 

comunicação e interação entre as partes interessadas cujo objetivo é suprir suas necessidades e 

solucionar os problemas à medida que os mesmos ocorrem. 

Uma produção bem controlada e gerida vai além de conhecimentos técnicos pessoas 

de gerentes e especialistas que atuam na área a longos períodos de tempo. Um controle efetivo 

necessita de ferramentas tecnológicas para que a disseminação das informações ocorra de 

maneira lógica, segura e que alcance todos os envolvidos diretos no processo, anulando 

qualquer tipo de dependência em um único colaborador / gerente / especialista, enfim dentro 

da organização. 

 

2.2. Controle de Produção – Carga Máquina 

Figura 2 - Sistema 

 

Fonte: Google Imagens 
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Um meio de controle de produção, utilizado pelo departamento PPCP, é chamado de Carga 

Máquina, onde as atividades fabris são programadas e controladas no decorrer de sua produção, tudo 

isso por meio de código de barras, ou seja, as operações são apontadas pelos operadores e isso é 

acompanhado simultaneamente pelos responsáveis, podendo reprogramar a produção, fazer análises de 

desempenho, enfim. 

Figura 3 – Carga Máquina 

 

Fonte: Autores 2015 

O sistema funciona da seguinte forma: 

a) Abertura de uma ordem de produção; 

b) Alocar observações na ordem de produção que possa ser importante ao operador 

ou outro usuário do documento; 

c) Implementação do roteiro de fabricação 

d) Liberação do Projeto pelo departamento de engenharia; 

e) Liberação da ordem de produção para fábrica; 

f) Acompanhamento e fechamento da ordem de produção. 

O controle é todo sistematizado e pode ser acompanhado através de uma tela de 

reunião, que identifica onde cada ordem de produção está parada, em qual processo, o que 

cada departamento tem de atividade pendente, enfim. 
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Figura 4 – Tela de Reunião 

 

Fonte: Autores 2015 

O Rodeiro determinado pelo departamento comercial (o que foi vendido a cliente), e 

pode ser analisado no decorrer da produção, identificando se o previsto está condizente com o 

realizado. Importante que as tomadas de ações gerenciais sejam tomadas a partir das 

informações consolidadas no sistema, alguns pontos importantes são: 

- Alteração dos tempos previstos; 

- Acompanhamento da produção, a fim de verificar se o apontamento está coerente; 

- Verificação de desempenho operacional; 

- Análise de desempenho de máquina; 

- Entre outros. 

Figura 5 - Roteiro 

 

Fonte: Autores 2015 

Observação: Cada cor do roteiro tem um significado (verde: finalizado / azul: 

programado / laranja: parado). 

Análises são realizadas pelo PCP a fim de identificar o desempenho das principais 

operações, por meio dos levantamentos de desempenho, consegue-se tomar ações pontuais, 

conforme imagem abaixo: 
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Tabela 1 - Desempenho 

 

Fonte: Autores 2015 

 

2.3. Gerenciamento de Mudanças (Resistência X Motivação da Equipe) 

Figura 6 - Equipe 

 

Fonte: Google Imagens 

Segundo Cleland e Ireland (1999), total incerteza indica total falta de informações, 

enquanto total certeza significa a disponibilidade da totalidade de informações (REBECHINI, 

SALLES, SOLER, VALLE, 2010). 

Uma empresa cujas informações, processos, atividades a serem realizadas, são 

incertos, a tendência é de que os requisitos dos clientes sejam afetados em aspectos 

primordiais como: qualidade, custo, tempo ou prazo de entrega. 

A globalização é um desafio que os gerentes devem enfrentar para se manterem 

competitivos num mundo em constante mudança. Relacionado à globalização, encontra-se o 

desafio de liderar uma força de trabalho com diferenças culturais, que contribuem 
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significativamente para a diversidade nas equipes (BAUMOTTE, FONSECA, PAVARINI, 

SILVA, 2010). 

Uma gestão efetiva, sólida, que saiba direcionar as pessoas é essencial para que as 

empresas se ajustem aos requisitos de atendimento ao cliente. A competitividade necessita de 

inovação, sistematização, informações coerentes e rápidas, e o elo de ligação entre o ser 

humano e a ferramenta / software deve ser forte, a fim de que o bom desenvolvimento seja 

consolidado. Importante enfatizar que os gestores devem comprar ideias de inovação, 

aprofundando-se em conhecimento e gerindo a equipe de forma eficaz, tornando-os adeptos 

também as melhorias proporcionadas pela tecnologia, e não simples profissionais presos a 

rotina onde não se inova. 

A resistência a mudanças, quando se fala em novos métodos ou softwares, rotinas 

mais modernas de trabalho está atrelada a cultura organizacional, no costume e hábito do 

“sempre fizemos assim” as barreiras se adentram nas empresas, tornando-as limitadas para 

acatar as exigências do mercado atual. 

Uma boa gestão deve buscar sempre fazer da sua equipe motivada aos novos desafios, 

profissionais capacitados que saiam constantemente da zona de conforto em busca de 

inovações, novos meios de realizar tarefas, desenvolvimento de novas ferramentas, enfim. 

A revolução em uma empresa necessita de pessoas que trabalhem com a mesma 

dedicação de quando estão se divertindo, e isso é conquistado quando a atitude vem de cima, 

da alta administração (Chowdhury, 2005). 

No fundo, todos nós sabemos que, no processo de manter viva e ágil uma grande 

organização, há muito mais coisas do que as que podem ser representadas em propostas 

táticas, em novas estratégias, em planos, orçamentos e diagramas organizacionais. Apesar 

disso, na maioria das vezes comportamo-nos na prática como se não soubéssemos disso. 

Quando queremos mudar, limitamo-nos simplesmente a manipular a estratégia ou a alterar a 

estrutura. Talvez tenha chegado o momento, agora, de modificar completamente nossa 

conduta (Peters e Waterman, 1982). 

 

3. CONCLUSÃO 

A organização que quer crescer deve reconhecer e difundir em todos os seus níveis 

hierárquicos o objetivo de cada trabalho de melhoria (OAKLAND, 2007). 
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O atendimento aos requisitos dos clientes, é o que tem de mais importante dentro de 

uma organização, e isso só ocorre, quando se tem uma equipe engajada e motivada a alcançar 

metas de satisfação dos processos. As resistências existentes dentro das empresas acabam 

retardando o seu desenvolvimento, profissionais, por mais capacitados que sejam, se não 

estiverem atentos as mudanças propostas pelo mundo, acabará limitando o potencial de 

realização das tarefas a serem realizadas diariamente. 

Gestores devem atuar como agentes facilitadores das mudanças, aqueles que 

inspirarão todos os demais membros da equipe a atuarem de maneira efetiva e sólida. Uma 

gestão com bons relacionamentos interpessoais torna o desempenho operacional menos 

vulnerável a falhas, devido à flexibilidade e consequentemente qualidade de relacionamento 

entre chefia e subordinados. 

É essencial que a implementação de um projeto ocorra englobando aspectos essenciais 

como: boa definição de escopo, esclarecimento dos requisitos dos clientes e equipe, controle 

de custos e tempos das operações, desempenho das máquinas, enfim. 

A tecnologia deve atrelar-se aos bons relacionamentos interpessoais nas empresas, 

tudo isso em prol das boas práticas de realização das tarefas, atendendo consequentemente os 

requisitos centrais de atendimento efetivo ao cliente. Sistemas de Informação produtivos são 

ferramentas ou métodos que podem alavancar uma organização ao sucesso, visto seu bom 

controle de desempenho, custos, qualidade, produtividade, enfim. 
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