
Organização e eficiência 
 
Graças ao perfil multidisciplinar, a Engenharia de Produção tem conquistado espaço no mercado 
de trabalho. Conheça as opiniões de um vestibulando, um graduando e um profissional da área. 
 
Qualidade, eficiência, preço competitivo, clientela fiel e, principalmente, lucro são metas 
almejadas e perseguidas por empresas e prestadores de serviços do mundo contemporâneo. A 
necessidade de respostas rápidas às exigências dos mercados cada vez mais concorridos tem sido 
responsável pela crescente procura de engenheiros de produção. 
 
Este profissional é capacitado para atuar na organização, controle e aumento da eficiência e da 
qualidade dos processos. Assim como nas demais Engenharias, o engenheiro de produção projeta, 
implanta, melhora e mantém sistemas - neste caso, produtivos. No entanto, segundo o diretor 
administrativo da Abepro (Associação Brasileira de Engenharia de Produção) e professor da UFF 
(Universidade Federal Fluminense), Osvaldo Quelhas, a diferença está na abordagem sistêmica.  
 
"A Engenharia de Produção lida com sistemas integrados de homens, equipamentos e materiais, 
agregando todas as áreas envolvidas na gestão de uma empresa", explica Quelhas. "Além disso , 
é, sem dúvida, a menos tecnológica e a mais abrangente, englobando um conjunto maior de 
conhecimentos e habilidades. É uma combinação da Engenharia com a Administração".  
 
A formação eclética dos engenheiros de produção favorece sua colocação no mercado de trabalho. 
Diferente do que se pensa, o profissional não atua somente no chão de fábrica. "Além das 
indústrias e de serviços, esses profissionais podem, ainda, desempenhar atividades na 
administração pública e na análise de investimentos", assegura Quelhas. "A atuação não se 
restringem às áreas de produção e logística, engloba também os setores de operações, marketing 
e finanças", completa. 
 
Considerando a situação atual de retração do mercado de Engenharia no Brasil, o mercado de 
produção desfruta de boa condição. O vice-presidente do Grupo Prime, empresa voltada a 
recursos humanos, consultoria e recolocação de profissionais, Fernando Possari, afirma que a 
maioria dos engenheiros de produção vem conseguindo boas colocações no mercado 
principalmente em função do perfil. "Um profissional com uma sólida formação técnica e com 
visão geral suficiente para encarar os problemas de maneira global", define.  
 
Segundo o consultor, o mercado é mais promissor nas regiões Sul e Sudeste. "Principalmente, na 
região metropolitana de São Paulo, onde se encontram os melhores postos de trabalho. Mas a 
mais promissora certamente é a grande Campinas, além de Jundiaí e do Sul do país", garante. 
"Mas, em geral, é um setor bastante positivo no momento", conclui.  
 
Segundo levantamento feito pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), existem, atualmente, 50 cursos de Engenharia de Produção no Brasil. O total de 
matrículas anuais é de 8.703, contrapondo-se ao número de concluintes, 4.103. "A demanda por 
esses profissionais é cada vez maior, conseqüentemente as ofertas de cursos estão aumentando. 
Mas é preciso destacar que a procura e a concorrência acompanham esse crescimento", diz o 
professor da UFF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Engenharia de Produção 
 
Entre todas as especialidades da engenharia, a de produção é a mais requisitada pelo mercado. 
 
O engenheiro de produção atua, sobretudo, no planejamento e na organização da produção. Seu 
objetivo é otimizar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. 
"Entre todas as especialidades da engenharia, esta talvez seja a mais requisitada", comenta o 
coordenador do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharia da UNESP, campus 
de Bauru, José de Souza Rodrigues. "E não é para menos: esse profissional é capaz de 
redimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros."  
 
O coordenador do curso de Engenharia de Produção Mecânica da Faculdade de Engenharia da 
UNESP, campus de Guaratinguetá, Maurício Delamaro, concorda com o colega de Bauru e 
acrescenta: "Ele tem sido procurado por muitas indústrias, inclusive para ocupar funções que 
tradicionalmente eram reservadas a outras carreiras, como administrador e economista".  
 
Essa polivalência ocorre porque a formação do engenheiro de produção mecânica reúne 
numerosas disciplinas, de gestão, administração, economia, psicologia aplicada ao trabalho e 
legislação a conhecimentos de áreas das ciências exatas que embasam a engenharia. "O 
engenheiro de produção é um profissional fundamental para que a empresa consiga uma 
diferenciação em seu posicionamento estratégico no mercado", afirma Rodrigues. 
 
O mercado exige do profissional a capacidade de projetar e analisar processos produtivos. Isso 
significa saber ordenar seqüências de atividades, fazer pesquisa de campo e ter habilidade para 
entrevistar pessoas e obter as informações de que se necessita. "Conhecer métodos de avaliação 
e controle de processos organizacionais e ter sólidos conhecimentos na área de gestão também é 
fundamental", enfatiza o coordenador do curso de Bauru. 
 
O desenvolvimento de sistemas produtivos de qualidade exige do engenheiro de produção 
criatividade e capacidade de abstração. Outros atributos são o talento para formular 
adequadamente um problema - primeiro passo para solucioná-lo -, capacidade de trabalhar em 
equipe e boa cultura geral. "O engenheiro de produção não é um administrador. Ele tem sólida 
formação em engenharia, aprofundando-se em matemática, física e computação, ferramentas 
indispensáveis para a resolução de problemas", comenta Delamaro. 
 
Com essa formação a um só tempo eclética e aprofundada, os engenheiros de produção não têm 
tido dificuldades para se colocar no mercado de trabalho. Eles são igualmente bem-vindos em 
empresas das mais diferentes naturezas, como indústrias manufatureiras ou jornalísticas, no setor 
turístico ou em bancos de desenvolvimento. "Os principais postos de trabalho estão na região 
Sudeste, especialmente no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, mas há possibilidades de 
boas colocações também nos demais Estados do Brasil", conclui Rodrigues.  
Fonte: Guia de Profissões 2005 - Assessoria de Comunicação e Imprensa da UNESP 
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