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1. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
 

 

Planejamento e Controle de Produção ou Planeamento e Controle da Produção é o 
departamento que permite a continuidade dos processos produtivos na indústria. 
Controla a atividade de decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção, 
assegurando, assim, a execução do que foi previsto no tempo e quantidade certa e com 
os recursos corretos. Em resumo, o PCP trata dados de diversas áreas, transforma-os 
em informações, suporta à produção para que o produto seja entregue na data e 
quantidade solicitada. 

Podemos dizer que o PCP estará pronto quando forem respondidas as seguintes 
questões: 

1° O que produzir? 

2° Quanto produzir? 

3° Onde produzir? 

4° Como produzir? 

5° Quando produzir? 

6° Com o que produzir? 

7° Com quem produzir? 

A partir da configuração do processo de produção, o PCP irá criar uma carta mapa, 
documento denominado plano mestre de produção (PMP), que é a diretriz de produção. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_e_controle_da_produ%C3%A7%C3%A3o
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Trata-se do conjunto de atividades da administração da produção relacionadas à 
alocação eficaz e eficiente dos recursos de produção da organização (materiais, 
máquinas, equipamentos e pessoas) para a produção dos bens e serviços demandados 
pelos clientes. 

Historicamente, com o desenvolvimento da administração científica, as funções de 
planejamento e controle da produção, antes exercidas de forma empírica pelos 
supervisores de produção, passaram a ser centralizadas em um departamento 
específico da fábrica, usualmente denominado PCP. 

Em geral, o departamento de PCP dedica-se as atividades mais operacionais como a 
programação da produção, controle de estoques (matérias-primas, em processo e 
produtos acabados), emissão e controle de ordens de produção, entre outras atividades 
do dia-a-dia da produção. 

Entretanto, a atividade de planejamento não se limita ao nível operacional. No nível 
tático-estratégia, a gerência de produção toma decisões de médio e longo prazo que 
incluem decisões sobre a aquisição de equipamentos e máquinas, contratação de 
pessoas, administração de materiais e fornecedores, com base em previsões 
atualizadas de demanda. Este processo de decisão, atualmente denominado 
Planejamento de Operações e Vendas (POV), envolve, além da Produção, outras áreas 
da empresa, especialmente as áreas de Vendas e Financeiro. 

Do ponto de vista acadêmico, os conceitos e habilidades necessários para o exercício 
da atividades de PCP são abordados em disciplinas também denominadas 
Planejamento e Controle da Produção. No currículo de uma disciplina típica de PCP, 
destacam-se os seguintes tópicos: 

- Previsão da demanda 

- Planejamento da capacidade de produção 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_e_controle_da_produ%C3%A7%C3%A3o
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- Planejamento agregado da produção 

- Programação mestra da produção 

- Programação detalhada da produção 

- Controle da produção 

Previsão da demanda: os métodos estatísticos e subjetivos de previsão de demanda 
auxiliam os gerentes de produção no dimensionamento da produção e dos recursos 
materiais e humanos necessários. A previsão de demanda assume um papel ainda mais 
importante quando a empresa adota uma estratégia de produção para estoque. 

Planejamento da capacidade de produção: a partir da previsão de demanda de médio e 
longo prazo e da análise da capacidade instalada, determina-se a necessidade de 
adequação (aumento ou redução) da capacidade de produção para melhor atender a 
demanda no médio e longo prazo. 

Planejamento agregado da produção (PAP): visa determinar a estratégia de produção 
mais adequada para a empresa. No plano agregado, estão as decisões de volumes de 
produção e estoque mensais, contratação (ou demissão) de pessoas, uso de horas-
extras e subcontratação, contratos de fornecimento e serviços logísticos. Usualmente, o 
horizonte de planejamento é anual com revisão mensal dos planos. Neste nível de 
planejamento, as informações de demanda e capacidades são agregadas para viabilizar 
a análise e tomada de decisão. 

Programação mestra da produção (PMP): trata-se da operacionalização dos planos de 
produção no curto prazo. No programa mestre são analisados e direcionados os 
recursos (máquinas, pessoas, matérias-primas) no tempo certo para produzir a 
quantidade necessária para suprir a demanda de determinado período. Nessa etapa, 
temos uma definição mais precisa dos itens e quantidades de produção e estoques, com 
um grau de detalhamento maior que o utilizado no planejamento agregado, incluindo não 
apenas previsões de demanda, como também pedidos firmes e ordens abertas de 
produção e compras. 

Programação detalhada da produção (PDP): é a operacionalização propriamente dita no 
“chão da fabrica”. Define como a fábrica irá operar no seu dia a dia. As atividades que 
envolvem a programação da produção são: administração de materiais, seqüenciamento 
das ordens de produção, emissão e liberação de ordens. 

- Administração de materiais: planeja e controla os estoques, define o tamanho dos 
lotes, a forma de reposição da matéria-prima e os estoques de segurança. 
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- Sequenciamento: é a determinação da sequência de execução das operações de 
produção nas máquinas, visando minimizar atrasos, ociosidades e estoques em 
processo. 

- Emissão de ordens: implementa o programa de produção emitindo a documentação 
necessária para o inicio das operações e liberando-a quando os recursos estiverem 
disponíveis. 

Em sistemas de produção repetitiva (alto volume, baixa variedade), a programação 
detalhada é orientada por regras mais simples e visuais como os sistemas de produção 
puxada tipo Kanban. Por outro lado, em empresas de produção intermitente (baixo 
volume, alta variedade), a atividade de programação detalhada torna-se mais complexa, 
dificultando a sincronização das operações para redução de custos, atrasos e tempos de 
fluxo das ordens. Neste ambiente, a atividade de programação pode ser apoiada em 
software específicos de programação da produção. 

Controle da produção: é a última etapa do PCP e consiste no acompanhamento dos 
processos produtivos a fim de verificar o andamento da produção conforme o planejado, 
ou seja, verificar se o que foi decidido no plano agregado, programa mestre e 
programação detalhada está sendo realizado. A partir do apontamento da produção 
(tempos e rendimentos do processo), o PCP acumula dados atualizados dos processos 
para utilização nas decisões futuras. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_e_controle_da_produ%C3%A7%C3%A3o


Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

 

7 

Vestuário  -  Planejamento de Risco e Corte, Controle da Produção  
 

PCP – Definição 

 
Pode ser definido como um meio, um apoio para a produção e comprascumprirem suas 
finalidades de acordo com vendas. É um apoio de coordenação e não umapoio 
especializado. O PCP precisa entender um pouco de tudo e se envolver em quasetodos 
os problemas da indústria. Seu enfoque é Global. É ele quem dirige e controla o 
suprimento de material e as atividades de processamento de uma indústria, de modo 
queos produtos especializados sejam produzidos por métodos preestabelecidos 
paraconseguir um programa de vendas aprovado; essas atividades são desempenhadas 
de talmaneira que Recursos Humanos, facilidades industriais e capitais disponíveis são 
usadoscom a máxima vantagem. O PCP é comparado com o sistema nervoso no corpo 
humano.O objetivo final do PCP é a organização de suprimento e movimentação 
dosrecursos humanos, utilização de máquinas e atividades relacionadas, de modo a 
atingir osresultados de produção desejados em termos de quantidade, qualidade e 
prazo.A gerência industrial preocupada com o seu principal objetivo, o de cumprir 
oPrograma de Produção. Assim, espera-se que o PCP mantenha pressão constante 
sobreProdução, Compras e outros departamentos, afim de que sejam cumpridos os 
planos deprodução preestabelecidos.Produção está preocupada principalmente com a 
eficiência da produção – aprodutividade. O ideal do pessoal de produção é o de 
fabricarem grandes lotes deprodutos idênticos com o menor número de modelos 
possível. Assim deseja o PCP,programas os mais estáveis possíveis e informações com 
a máxima antecedência. Desejatambém que não deixe faltar materiais necessários à 
produção. É muito importante que oPCP compreenda as dificuldades normais da 
produção e procure diminuí-las. Umverdadeiro trabalho de equipe precisa existir com 
esses dois departamentos Um contatoregular e freqüente é indispensável e uma 
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franqueza cordial recomendável. O PCP tem que se considerar co-responsável pelo 
atendimento do programa de produção e nãotomar atitudes como: “a produção já tem a 
ordem de fabricação, agora é com ela”. 
 
Tipos de PCP  
●PCP por fluxo para produção contínua; 
●PCP por ordem: para produção intermitente; 
●PCP para Projetos especiais: para produção de pedido de produtos fora de linha. 
 
Pré-requisitos do PCP  
Dois pré-requisitos são indispensáveis para o PCP: 
●O conhecimento detalhado do produto acabado (sua constituição e como e onde 
seproduz) – Roteiro da Produção e a existência de facilidades industriais e derecursos 
financeiros compatíveis com o programa de vendas acertado. 
●Planejamento da Capacidade. 
 
PCP- Função 
Planejamento e controle da produção  têm a função de garantir que a  
produção ocorra eficazmente e produza produtos e serviços como deve. Isto requer  
que os recursos produtivos estejam  disponíveis: Na quantidade adequada, no  
momento adequado e no nível de qualidade adequado.  
Planejamento e controle requerem a conciliação do fornecimento e da demanda em  
termos de volume, em termos de tempo, e em termos de qualidade. Para conciliar o  
volume e o tempo, são desempenhadas três atividades distintas, embora integradas:  
 
Carregamento – determinação do volume com o qual a operação produtiva  
pode lidar.  
Seqüência – determinação da produtividade de tarefas a serem  
desempenhadas.  
Programação – decisão do tempo (momento) de inicio e fim para cada tarefa.  
Segundo Nigel Slack (1997), todas as características usadas para planejar e  
controlar a “manufatura” deste produto caberá também a outros produtos ou  
serviços. De maneira parecida, as limitações às quais as atividades de planejamento  
e controle estiveram sujeitas também  estão presentes na maioria das operações.  
Genericamente elas são as seguintes:  
• Limitação de custos – os produtos e serviços devem ser produzidos dentro  
de custos determinados.  
• Limitações de capacidade – os produtos serviços devem ser produzidos  
dentro de limites de capacidades projetados para a operação.  
• Limitações de tempo – os produtos e serviços devem ser produzidos dentro  
de um intervalo de tempo, no qual eles ainda têm valor para o consumidor.  
• Limitações de qualidade – os produtos e serviços devem ter conformidade  
aos dados limites de tolerância projetados para o produto ou serviço.  
 
PCP- Objetivos 
O PCP funciona, como um organismo e executa varias funções dependendo  
da sua missão podemos citar algumas funções do PCP. 
Gestão de estoque – o PCP faz a gestão de matéria-prima, ele sempre  
mantém o estoque abastecido. Precisa sempre estar em contato com a área de  
emissão de ordens, para não imobilizar os recursos financeiros.  
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Emissão de ordens de produção – geralmente é utilizada para criar um  
programa de produção, gerenciar o tempo, para que não falte matéria-prima para o  
programa que foi estipulado.  
Programação das ordens de fabricação – é feita uma analise, ou seja, em que  
ocasião que serão executadas a operação de fabricação. 
Acompanhamento da produção –  é a função mais importante, pois ele faz  
uma comparação entre o que foi programado  e o que foi produzido, se houver  
alguma anomalia entre os dois ele irá corrigi-los.  
 
LIMITAÇÕES À TAREFA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE.  
Todas as características usadas para  planejar e controlar a “manufatura”  
deste produto valerá também para outros produtos ou serviços. De maneira similar,  
as limitações às quais as atividades de planejamento e controle estiveram sujeitas  
também estão presentes na maioria das operações. Genericamente elas são as  
seguintes:  
• Limitação de custos – os produtos e serviços devem ser produzidos dentro  
de custos determinados.  
• Limitações de capacidade – os produtos serviços devem ser produzidos  
dentro de limites de capacidades projetados para a operação.  
• Limitações de tempo – os produtos e serviços devem ser produzidos dentro  
de um intervalo de tempo, no qual eles ainda têm valor para o consumidor. 
• Limitações de qualidade – os produtos e serviços devem ter conformidade  
aos dados limites de tolerância projetados para o produto ou serviço.  
 
FASES DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÂO.  
Segundo Russomato (1995), o planejamento se divide em quatro fases: a  
primeira fase do planejamento é a determinação dos tipos e quantidades dos  
produtos a serem fabricados.  
A segunda fase do planejamento da produção é o roteiro, ou seja, a feitura  
das listas das operações que compõem o processo de produção do produto. Esta é  
a fase do como. Determina-se também nesta fase quem fará as operações, onde  
elas serão feitas (tipo de posto de trabalho em que a operação será feita), e os  
tempos unitários de fabricação do produto, para cada uma das suas operações,  
todos os equipamentos e acessórios (ferramentas, dispositivos, entre outros), são  
também, planejados nesta fase.  
A terceira fase do planejamento é o aprazamento. Nesta fase determina-se o  
quando, isto é, quando será iniciada a produção, quando terminará e, por diferença,  
quanto tempo levará.  
A quarta fase do planejamento da produção é a liberação, ou “despacho”, que  
consiste, essencialmente, na mobilização  dos recursos para a produção, antes do  
momento em que está deverá ser iniciada, de acordo com os prazos determinados  
na fase anterior.  
E na fase do controle é Iniciada a produção, começa a fase do controle, que  
acompanha o desenrolar da produção (FOLLOW UP ou Acompanhamento) e a ela  
se segue, com a apuração final dos resultados. A estrutura do controle é a, mesma  
que a do planejamento. Todas as etapas desenvolvidas na fase do planejamento  
serão verificadas na fase do controle.  
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2. PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO 

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DA ROUPA 

  

CROQUI – Desenho da idéia do modelo que dará origem a todo o processo. 

MODELAGEM– Os moldes são desenvolvidos a partir do desenho do 
estilistaobedecendo à medidas da tabela adotada. 

CORTE– O tecido é cortado de acordo com os moldes. 

MONTAGEM– As partes cortadas das peças são unidas, passando por operações 
emáquinas diferenciadas. 

PRIMEIRA PROVA– Prova da roupa montada, isto é, sem acabamento. 

ACABAMENTO– As operações de finalização da roupa são executadas: 
limpeza,colocação de botão, caseamento, etc. 

SEGUNDA PROVA– Prova definitiva que depois de aprovada será a matriz da 
peçapiloto. 

PILOTO– Nome dado à peça de roupa que servirá de base para reprodução; 
modelo,protótipo. 

FICHA TÉCNICA– Desenho e análise técnica da roupa. 

ETAPAS DA REPRODUÇÃO DA ROUPA 

AMPLIAÇÃO– Os diferentes tamanhos/manequins são desenvolvidos a partir do 
moldeinicial, obedecendo a uma escala padrão. 

RISCO– Os diferentes tamanhos são encaixados e riscados no enfesto, buscando 
omelhor aproveitamento do tecido. 

CORTE– O tecido é organizado no enfesto garantindo o corte em grande quantidades. 

MONTAGEM– Mesmo procedimento da fase de pilotagem mas em escala industrial. 

ACABAMENTO- Mesmo procedimento da fase de pilotagem mas em escala industrial. 

PASSADORIA– As costuras são assentadas e é possível marcar detalhes das 
dobras,vincos,pregas e caimento. 
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CONTROLE DE QUALIDADE– Inspeção feita para garantir que o produto não 
tenhanenhum tipo de defeito. 

SETOR OPERACIONAL DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO 

 Corte  Linha de produção  Acabamento 

As atividades do corte podem ser divididas em: 

1 – Estocagem do tecido 

2 – Risco e estudo de encaixe 

3 – Enfesto 

4 – Corte 

5 – Separação 

6 – Marcação 

7 – Estocagem dos lotes 

A linha de produção divide-se em três etapas principais: 

1 – Preparação 

2 – Montagem 

3 – Acabamento 

As atividades do acabamento são dividas em: 

1 – Revisão 

2 – Colocação de acessórios 

3 – Passamento 

4 – Lavanderia 
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3. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE RISCO E CORTE 
 

Funciona como um programador para as unidades de costura. 

Objetivo: Alimentar o setor de produção nas quantidades de peças, modelos adequado e 
no tempo certo.Efeito do corte sob o custo: o custo do tecido representa 50% do valor de 
venda.Efeito do corte sob a qualidade: valor comercial, desperdícios. Para falar sobre o 
corte vamos iniciar descrevendo o encaixe, o risco e o enfesto. 

ENCAIXE 

É a distribuição de uma quantidade de moldes que compõe um modelo sobre 
uma metragem de tecido ou papel, visando o melhor aproveitamento. 
Tipos de Encaixe: 
1) Encaixe par : 
O encaixe é par quando distribuímos sobre o tecido todas as partes que 
compõe um modelo. Neste encaixe quando o molde tiver a indicação 2x (cortar 2x) será 
riscado 2x espelhado. 
No encaixe par o enfesto poderá ser ímpar ou par, porque a peça que será riscada sairá 
inteira por folha. Este é o tipo de encaixe a ser feito com moldes simétricos e 
assimétricos. 
Encaixe ímpar (único): 
O encaixe é ímpar quando distribuímos sobre o tecido apenas metade dos 
moldes. São aqueles em que a quantidade de vezes indicada nas partes componentes 
de 
uma modelagem pode ser riscada pela metade. Assim, se houver no molde a indicação 
2x será riscado 1x apenas. 
No encaixe ímpar o enfesto terá que ser obrigatoriamente par. Este tipo de 
encaixe só pode ser usado para moldes simétricos. 
3) Encaixe misto: 
O encaixe é misto quando distribuímos sobre o tecido todos os moldes de uma 
peça (encaixe par) e alguns moldes de outra peça (encaixe ímpar). Este processo é 
bastante utilizado quando o setor trabalha com grande produção diária, pois ganha 
tempo 
em todas as operações: no encaixe, no enfesto e no corte. 
Por exemplo: se tivéssemos que atender uma ordem de corte com a seguinte 
grade: 
Tamanho P cortar 20 peças 
Tamanho M cortar 10 peças 
Poderíamos encaixar uma modelagem completa do tamanho P e metade da 
modelagem do tamanho M (a ser compensado no enfesto). Isso faria com que não 
tivéssemos que desenvolver todo o processo (encaixe, risco, enfesto, corte) duas vezes, 
por causa da diferença de quantidades. 
No caso de tecidos tubulares a parte assimétrica pode ser riscada pela metade 
na dobra do tecido. 
Estudo de Melhor Encaixe (métodos): 
1 – Manual com moldes em tamanho normal: Encaixe obtido deslocando-se 
manualmente as partes que compõe cada um dos modelos. Esta operação deverá ser 
repetida após cada corte, o que o torna demorado. 
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 Sistema mais antigo  Ocupa muito tempo e espaço da mesa de corte  Maior porcentagem de perca de tecido  Diminui a possibilidade de encaixe econômico  Utilizado para peças piloto 
 
2– Computadorizado com moldes em miniatura (sistema CAD): Encaixe obtido após 
criação ou digitalização dos moldes no computador. Com a gradação pronta o operador 
indica a grade e a largura do tecido. O encaixe poderá ser realizado de três formas: 
 
Manualmente – deslocando-se as peças no monitor como se fosse em uma mesa 
de corte. 
Automaticamente – autorizando o computador na otimização do tecido. 
Por analogia – o computador encaixa as peças a partir de outro encaixe já arquivado 
que seja similar. Vantagens: 
  Redução de matéria-prima  Aumento de produtividade  Excelente qualidade 
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RISCO 

MÉTODOS DE RISCO: 
 
1 – Risco manual direto no tecido:pouco usado atualmente.Executado sobre a última 
folha do tecido, contornando os moldes, por meio degiz especial, lápis ou caneta . 
Apresenta os seguintes problemas:  Lentidão na execução  O giz não se apaga  Tecido com elastano deforma o risco  Não permite cópias 
 
2 – Risco manual sobre o papel: pouca vantagem sobre o primeiro. 
 
3 – Risco Automatizado:muito usado atualmenteQuando o encaixe se encontra 
concluído no monitor e o operador satisfeitocom o rendimento, então instrui o sistema 
para que trace o risco em tamanho normal, empapel especial, através de uma plotter. 
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ENFESTO 
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CORTE 

 

ESTUDOS NECESSÁRIOS SETOR DE CORTE  

Tipos de Moldes 

−Simetria do corpo humano 

a) Eixo imaginário 

b) Lado direito e esquerdo do corpo 

−Modelagem 

Os moldes de acordo com as características da roupa a que se destinaobedecem dois 
critérios a saber: 

a) Moldes simétricos:São aqueles que podem ser usados independentemente em ambos 
os lados,direito ou esquerdo, do ser humano.Ex. o molde da calça pode ser usado tanto 
do lado direito como do ladoesquerdo, desde que espelhado. 

Modelo de blusa com molde SIMÉTRICO 
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b) Moldes assimétricos: 

 Modelo de blusa com molde ASSIMÉTRICO 

 

São aqueles cujo lado não são exatamente iguais, o lado esquerdo não servepara vestir 
o lado direito ou vice-versa.Ex.: Camisa com a frente que tem vistas diferentes. 

−Rotação do molde. É determinado por ângulos de 45º, 90º,180º e 360º. 

−Espelhar o molde 

−Fio do molde = fio reto 

 Diminui a possibilidade de encaixe econômico  Utilizado para peças piloto 
 
 
MÉTODOS DE CORTE  
Há três tipos de corte: 
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1 – Manual: 
corte na tesoura. É utilizado somente para reposicionamento e corte de duasfolhas no 
máximo, sendo necessário muito cuidado para que as folhas saiam iguais. Muitousada 
para cortar a peça piloto. 
2 – Mecanizado: corte a máquina pode ser:  De Disco (ou lâmina redonda) : 

é utilizado para enfestos baixos de poucas folhas.Não permite cortar bem as 
curvas muito acentuadas, é um dos mais utilizados. Nãodá para fazer piques.  De Faca (ou vertical): boa para enfestos altos permite cortar qualquer tipo 
deenfesto também para as curvas.  Máquina de Balancim (prensa) : permite o corte com fôrma, é de alta 
exatidão.Deve ser usado com pouca altura. Essa máquina é tipo uma chapa. Para 
cortar precisa-se de um espaço de tecido em volta (gera desperdício), muito 
utilizado aracortar entretela.  Serra Fita: é cortado em cortes de precisão num enfesto baixo. A habilidade 
docortador é que dará a precisão no corte (mesmo modelo da máquina 
deaçougueiro), não faz curvas, bom pra a cortar bolso sextavado.  Máquina para Fazer Furos: muito parecida com a máquina vertical, serve 
paramarcações de penses é feito o furo no local aonde serão marcadas as 
penses,aconselhável fazer os furos antes do corte para as peças não dançarem. 

 
3 – Eletrônico:sistema de corte por lâmina ou laser. Todas as duas 
funcionameletronicamente.  Laser: após o sistema CAD ela enfesta e corta automático é cortado a lazer 

(customuito elevado)  Lâmina: a lâmina vai passando por cima do enfesto e cortando automático. 
 
Controle de Qualidade no Setor de Corte 
Considerar os seguintes aspectos: 
●Antes do corte: selecionar peças da mesma tonalidade, se existir diferenças 
detonalidades fazer de acordo com informação da ordem de fabricação, marcar defeitos 
nas peças com giz, linha, etiqueta etc... 
●Controle de máquinas de corte e fitas de corte: lâminas bem afiadas de corte e fitas de 
corte, lubrificação das lâminas é fundamental. 
●Etiquetagem: pode ser feito inspeção de 100% das peças cortadas, separando 
erejeitando as inadequadas. 
●Critérios para utilizar em relação a defeito: é necessário que os defeitos 
sejamsubstituídos e somente passe a que o cliente pague. 
●Defeitos na seção de corte: peça mal cortada (corte fora do rico), peçamaior/menor que 
a modelagem usada, peças com bordas desfiadas (lâminas decorte sem fio), peça com 
bordas repuxadas (lâmina ruim que puxa o elastano equando solta acaba franzindo o 
tecido, peças com bordas fundidas (fibra sintéticapor aquecimento das lâminas e 
acontece a fusão dos fios.Quando o controle de qualidade é efetivo, não é necessário 
ter-se uma revisãofinal. A qualidade faz-se durante o processo, depois de pronto é tarde. 

SALA DE CORTE 
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A sala de corte obrigatoriamente deve ser um local ventilado e iluminado. Nela deve 
conter: 

 Mesas para corte  Espaço suficiente para se trabalhar e transitar entre elas  Espaço nas suas extremidades para manusear as peças de tecidos  Área para um pequeno estoque de tecido  Área para estoque de lotes cortados 

PROFISSIONAIS E TAREFAS DO CORTE 

1 – ENCARREGADO 

 Recebe ordens de fabricação do setor PCP;  Distribui seqüência e prioriza o trabalho no setor;  Controla a qualidade e produção;  Motiva e mantém ordem e disciplina. 

2 – RISCADOR 

 Prepara os riscos marcadores encaixando os moldes corretamente e 
aproveitandoo máximo do tecido. Essa atividade mal executada gera sérios 
prejuízos para aorganização. Qualquer economia é bem vinda, principalmente de 
matéria-prima.  Faz cópia ampliando os riscos em miniatura procurando manter a cópia fiel do 
original.  Arquiva os moldes para que se mantenham em perfeito estado.  Procura manter-se sempre adiantado à produção dos enfestadores. 

3 – ENFESTADOR 
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 Enfesta manualmente ou com máquina;  Controla a qualidade do tecido a ser enfestado;  Elimina os defeitos durante o infestamento;  Controla a utilização dos tecidos de acordo com os padrões;  Controla a utilização dos tecidos para corrigir combinações diferentes. 

4 – CORTADOR 

 

 Corta toda a produção;  Corta com tesoura (corte unitário), lâmina redonda (poucas camadas), faca 
reta,serra fita ou prensa (bastante camadas);  Checa a qualidade periodicamente para conseguir combinações diferentes;  Faz piques e furos.O profissional desta atividade, além de ser treinado para ser 
cuidadoso nautilização do seu equipamento, deve ser alertado a observar que 
qualquer deslize seu,todo o trabalho (risco, enfesto, etc.) poderá ser inutilizado, 
causando com isso danosconsideráveis. 

5 – ETIQUETADOR/EMPACOTADOR 

 Opera as máquinas de etiquetar para o controle de tonalidade;  Divide o enfesto em pacotes de acordo com o lote a ser produzido.Depois das 
peças cortadas, elas deverão ser identificadas e separadasadequadamente para 
facilitar o manuseio de costura, bem como garantir a qualidade do 
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6 – AUXILIAR 

 Prepara o tecido e os riscos para o enfestador;  Transporta as peças cortadas para o empacotador;  Alimenta o setor de costura com ordens de cortes completas. 
 
 

Estocagem de Tecidos 
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Separação, marcação e esticagem dos lotes 
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ANEXOS 

A ORDEM DE FABRICAÇÃO    

Os pedidos chegam na fábrica desordenadamente, você precisará reuni-los e 
agrupá-los para produção simultânea,  mas  sempre  visando  a  data  de  entrega.  Com  
isso  você  estará  elaborando  uma  Ordem  de Fabricação. O que é, portanto, uma 
Ordem de Fabricação?  

ORDEM  DE  FABRICAÇÃO:  É  o  conjunto   organizado  de  pedidos  que  uma  
empresa  de  confecção  utiliza    para orientar a fabricação.    

Tal agrupamento de pedidos  no entanto, obedece a critérios.  

Que critérios são esses?      

1. Ordem de Fabricação pelo valor do faturamento;  

2. Ordem de Fabricação pelo prazo e quantidade de peça  

Pelo critério (1), os pedidos vão sendo reunidos até que atinjam determinado valor      
em REAIS estipulado pela gerência da empresa.  

  

EXEMPLO:  Cada  ordem  de  fabricação  deve  ter  atingido  um  montante  de  
R$1000,000  dentro  desse critério, cada vez que um grupo de pedidos de vários 
modelos atingir essa importância, o mencionado grupo de pedidos deverá ser 
transformado numa Ordem de Fabricação.  

Pelo critério (2), os pedidos vão sendo separados de acordo com os respectivos 
prazos de entrega e com a capacidade semanal, quinzenal ou mensal da linha de 
produção da empresa.  

EXEMPLO:  Suponha  que  uma  empresa  de  vestuário  tenha  sua  linha  de  
produção  organizada  para  

produzir  10.000 peças por semana. Assim, de acordo com esse critério, todas as 
vezes que os pedidos com prazo de entrega mais próximo atingirem 10.000 peças, esse 
grupo será transformado numa Ordem de Fabricação.No entanto:   

Seja qual for o critério adotado pela empresa, caberá a você a missão de 
organizar todas as Ordens de Fabricação, tomando por base inicial as informações nos 
pedidos dos clientes.    

PEDIDO DE VENDAS    

É um formulário que a equipe de vendas usa para anotar as demandas dos 
clientes, o que pode ser feito através de fax, e-mail e também talões elaborados dentro 
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da própria empresa. Os pedidos que chegam a fábrica tiveram, portanto sua origem no 
trabalho da equipe de vendas. Você, sabe  também  que  os  vendedores  depois  de  
muitas  atividades  junto  ao  mercado  consumidor, entregam por fim à fábrica um 
formulário de grande importância, que são as vias dos  Pedido de vendas 
correspondentes às vendas realizadas.  Pois será nessas vias de Pedido entregue à 
fábrica que toda sua programação deverá se basear. Assim como primeiro contato, 
observe o fluxo e um modelo de formulário do  Pedido de vendas.  

   FLUXO 
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Que partes você identifica no pedido de vendas?  

     CABEÇALHO 
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FORMULÁRIO DE PREPARAÇÃO DA ORDEM DE FABRICAÇÃO    

O formulário em estudo serve para receber o transporte do pedido do cliente por 
cor e modelo. Assim, você terá de preencher um formulários para cada modelo pedido, 
com suas respectivas cores e tamanho, ou seja sua graduação. Portanto:  

Como no caso em estudo o cliente pediu quatro modelos em quatro cores, você deverá 
preparar 16 formulários (4 x 4= 16)  um para cada cor de modelo.  

  

  

  

Aqui você tem o formulário de preparação da ORDEM DE FABRICAÇÃO ainda 
em branco.  

 

Preenchendo-o com os dados do pedido do cliente você terá inicialmente quatro 
formulários abrangendo as quatro cores do modelo Alfa em seus diferentes tamanhos: 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




