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O Mapa de Produção é uma ferramenta também 

conhecida como Planejamento e Controle de 

Produção (PCP) a fim de planejar a produção 

deste a compra das matérias primas, a utilização 

dos equipamentos, recursos humanos, 

dimensionamento, estrutura de produção, 

quantidade a ser produzida com base nas vendas 

ou conforme a necessidade e quantidade que 

atenderá ao cliente. 

Um dos objetivos desta ferramenta é a redução do 

desperdício, uma vez que as empresas estão 

cada vez mais buscando se destacarem no 

mercado em meio à competitividade acirrada.  

Para a implementação da ferramenta é necessário 

levantar todos os processos que estão ligados à 

produção e elaborar as ações que buscam 

melhorar e diminuir o tempo de entrega e reduzir 

os custos.  

Com a utilização do Mapa de Produção se torna 

mais fácil controlar e gerenciar os processos, 

sempre promovendo melhorias.  

Segue outros benefícios com que a implantação e 

utilização da ferramenta trazem ás empresas 

produtoras e manipuladoras de alimentos: 

 Menor fluxo de retardo; 

 Melhor controle na gestão de compras; 

 Equilíbrio do custo benefício da empresa; 

 Redução dos custos; 

 Agilidade; 

 Qualidade; 

 Produtividade; 

 Maior satisfação do cliente. 

 

É importante verificar com a sua equipe quais os 

processos dentro da sua empresa que possuem o 

retrabalho ou algum outro tipo de desperdício e 

utilizem esta ferramenta para melhor gestão da 

unidade. 

Conheça todos os seus processos, treine sua 

equipe, planeje a produção da sua unidade, 

monitore e corrija os desvios durante a produção 

para vender um serviço de qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabalhar em equipe é unir várias formas de 

pensar para um só objetivo.” 

 

Lembrem-se: Reúna com seus colaboradores 

diariamente, realize pequenas reuniões para um 

melhor alinhamento da equipe - Utilize o caderno 

de DDS (Diálogo Diário de Segurança) para 

registrar as orientações.  
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