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Resumo:

O MERCADO DE TRABALHO É BASTANTE ABRANGENTE E VEM
CRESCENDO NOS ÚLTIMOS ANOS, COLOCANDO A ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO ENTRE AS ENGENHARIAS MAIS PROCURADAS E COM
MELHOR NÍVEL SALARIAL. A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO TEM A
POTENCIALIDADE DE DISSEMINAR CCONHECIMENTOS RELATIVOS A
PROJETOS QUE ENVOLVEM PESSOAS, MATERIAIS, MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E O AMBIENTE. O OBJETIVO DESTE ESTUDO É
REALIZAR E APRESENTAR UM COMPARATIVO DOS DIFERENTES
CONCEITOS DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NOS DIFERENTES
PAÍSES DO BRASIL, ALEMANHA E ESTADOS UNIDOS. O ESTUDO PODE
SER CLASSIFICADO COMO BIBLIOGRÁFICO, TEÓRICO E AINDA SE
CARACTERIZA COMO SENDO UMA PESQUISA QUALITATIVA
DESCRITIVA DE CARÁTER EXPLORATÓRIO. CONCLUI-SE O ESTUDO A
CONSTATAÇÃO QUE A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO POSSUI
DIFERENTES
PERCEPÇÕES
E
SIGNIFICADOS
CONFORME
DETERMINADO PAÍS.
NO BRASIL PODE-SE DIZER QUE A
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO POSSUI ATITUDE GLOBAL, OU SEJA,
BUSCA ESTABELECER UM EQUILÍBRIO ENTRE A TÉCNICA E O SER
SOCIAL, ENQUANTO NA ALEMANHA VERIFICOU-SE QUE A
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO É UMA CIÊNCIA INTERDISCIPLINAR
QUE BUSCA A CONEXÃO ENTRE A ENGENHARIA E A ECONOMIA, BEM
COMO ASSUNTOS ECONÔMICOS, DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS
EM CONJUNTO. E POR FIM PODE-SE CONCLUIR QUE OS ESTADOS
UNIDOS CONSIDERA A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UM SISTEMA
COM VISÃO HOLÍSTICA, OU SEJA, TRABALHA O SISTEMA COMO UM
TODO UNINDO AS PESSOAS, MATERIAIS, PROCESSOS, INFORMAÇÃO E
TECNOLOGIA.

XIX SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Sustentabilidade Na Cadeia De Suprimentos

Bauru, SP, Brasil, 5 a 7 de novembro de 2012

Palavras-chaves: ENGENHARIA INDUSTRIAL; ENGENHARIA DE PRODUÇÃO;
BRASIL; ALEMANHA; ESTADOS UNIDOS.
Área:
10 - EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Sub-Área: 10.2 - ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DA PESQUISA
EM ENG. DE PRODUÇÃO

COMPARISON OF THE DEFINITION OF
INDUSTRIAL ENGINEERING IN BRAZIL, GERMANY
AND THE UNITED STATES
Abstract: THE LABOR MARKET IS VERY BROAD AND HAS BEEN GROWING IN
RECENT YEARS, BRINGING MANUFACTURING ENGINEERING AMONG
THE MOST SOUGHT AFTER ENGINEERING AND BETTER WAGE LEVEL.
INDUSTRIAL ENGINEERING HAS THE CAPABILITY TO DISSEMINATE
KNOWLEDGE ON PROOJECTS THAT INVOLVE PEOPLE, MATERIALS,
MACHINERY, EQUIPMENT AND ENVIRONMENT. THE AIM OF THIS
STUDY IS TO PERFORM AND PRESENT A COMPARISON OF DIFFERENT
CONCEPTS OF PRODUCTION ENGINEERING IN DIFFERENT
COUNTRIES OF BRAZIL, GERMANY AND THE UNITED STATES. THE
STUDY CAN BE CLASSIFIED AS LITERATURE, THEORETICAL AND IS
STILL CHARACTERIZED AS A QUALITATIVE DESCRIPTIVE AND
EXPLORATORY. WE CONCLUDE THE STUDY WERE THE FINDINGS OF
INDUSTRIAL ENGINEERING HAS DIFFERENT PERCEPTIONS AND
MEANINGS AS GIVEN COUNTRY. IN BRAZIL IT CAN BE SAID THAT THE
INDUSTRIAL ENGINEERING HAS OVERALL ATTITUDE, OR SEEKS TO
ESTABLISH A BALANCE BETWEEN TECHNICAL AND SOCIAL BEING,
WHILE IN GERMANY IT WAS FOUND THAT THE INDUSTRIAL
ENGINEERING IS AN INTERDISCIPLINARY SCIENCE THAT SEEKS THE
CONNECTION BETWEEN ENGINEERING AND ECONOMICS AS WELL AS
ECONOMIC ISSUES, LEGAL AND SOCIAL SCIENCE TOGETHER.
FINALLY WE CAN CONCLUDE THAT THE UNITED STATES CONSIDERS
THE INDUSTRIAL ENGINEERING SYSTEM WITH A HOLISTIC VIEW, IE
WORKING THE SYSTEM AS A WHOLE BY UNITING PEOPLE,
MATERIALS, PROCESSES, INFORMATION AND TECHNOLOGY.
Keyword: INDUSTRIAL ENGINEERING; BRAZIL; GERMANY; THE UNITED STATES.
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1. Introdução
O mercado de trabalho é bastante abrangente e vem crescendo nos últimos anos,
colocando a engenharia de produção entre as engenharias mais procuradas e com melhor nível
salarial. Os engenheiros de produção são profissionais versáteis, capazes de atuar em diversas
áreas da indústria e de empresas em geral, requisitados tanto por indústrias como por
empresas de todas as áreas.
A origem da Engenharia de Produção ocorreu nos Estados Unidos, na virada do século
XIX para o século XX, inserida em um processo de avanço da industrialização e crescimento
econômico. Neste momento, em conseqüência do desenvolvimento tecnológico e da expansão
da rede ferroviária de transportes, ocorreu o aumento do porte das empresas que fixavam
desafios de natureza tecnológica e administrativa, exigindo uma capacitação maior para
gestão da produção e dos negócios (ABEPRO, 2012).
Com o advento da tecnologia e das mudanças econômicas é indispensável que se
intensifique os estudos sobre a Engenharia de Produção. O campo de atuação da Engenharia
de Produção é de excepcional importância para os países, pois a partir disso será possível um
maior desenvolvimento da capacidade de avançar em direção a maior qualidade e
produtividade.
Devido a este fato, os países estão avançando rapidamente em seus estudos sobre a
Engenharia de Produção, fato este que também pode ser reafirmado pela crescente criação de
novos cursos de graduação e pós-graduação na área da engenharia. A Engenharia de Produção
tem a potencialidade de disseminar conhecimentos relativos a projetos que envolvem pessoas,
materiais, máquinas, equipamentos e o ambiente. Ela é uma engenharia que está associada às
engenharias tradicionais e vem ultimamente ganhando a preferência na escolha dos candidatos
à engenharia. Ela é sem dúvida a menos tecnológica das engenharias na medida em que é
mais abrangente e genérica, englobando um conjunto maior de conhecimentos e habilidades
(ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012).
Desta forma pode-se dizer que Engenharia de Produção surgiu para melhorar e tornar
os processos industriais mais econômicos, gerenciar os sistemas de uma forma sistêmica e não
fragmentada e integrar áreas multidisciplinares afins como as engenharias, economia e
administração.
Percebe-se ainda que a grande maioria das pessoas acredita que a engenharia trata de
uma profissão intensa, complexa e com poucos atrativos. Pois essa visão distorcida da
realidade da engenharia tem levado estudantes a optarem por outros cursos mais tradicionais
como a medicina, economia e direito. Por conta disso, países como Brasil, Alemanha e
Estados Unidos hoje enfrentam um grave problema, a carência de profissionais engenheiros
qualificados no mercado de trabalho.
O Brasil tem hoje cerca de 600 mil engenheiros registrados no conselho Federal de
Engenharia, isto equivale a seis profissionais para cada mil trabalhadores. Nos Estados
Unidos, essa proporção é de 25 para cada grupo de mil pessoas economicamente ativas. Na
Alemanha a situação não é diferente,o problema é antigo e vem se arrastando há muitos anos.
Neste momento, o cálculo é que faltem 100 mil engenheiros. Esta escassez resulta em
prejuízo para as grandes empresas e para a economia de cada país. Com estas informações
concluí-se que o desenvolvimento das engenharias é um fator altamente estratégico para o
progresso de um país (FINEP, 2012).
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Diante do exposto, este estudo busca apresentar um comparativo dos diferentes
conceitos de engenharia de produção nos países do Brasil, Alemanha e Estados Unidos.
2. Metodologia
Neste tópico apresentam-se os procedimentos metodológicos necessários para analisar
o fenômeno exposto na pesquisa, mediante a especificação do problema; coleta; análise dos
dados e apontamento da análise. Segundo Malhotra (2007), uma investigação científica é
processo dinâmico e contínuo, processo composto por uma série de etapas, que derivam umas
das outras, para a evidenciação do caráter de cientificidade da pesquisa.
Metodologicamente este estudo pode ser classificado como descritivo, pois se atém em
descrever o objeto de estudo sem explicá-lo. Também, pode ser classificado com teórico, pois
não busca a aplicação prática ou simulada dos resultados da pesquisa.
Quanto os meios este estudo pode ser classificado como bibliográfico, pois tem por
base outros estudos publicados na forma de livros, leis, decretos ou artigos. Foi realizada a
pesquisa bibliográfica com base em leitura de livros, artigos, sites buscando estudar a
literatura sobre o assunto, a fim de prover respaldo teórico ao estudo. A pesquisa bibliográfica
objetiva efetuar uma leitura exploratória e interpretativa da literatura disponível sobre os
assuntos referentes aos principais tópicos da pesquisa (GIL, 2010). Conforme Fachim (2001),
p.62) “o estudo bibliográfico objetiva explicar problemas com base em contribuições teóricas
publicadas”.
No que se refere aos procedimentos metodológicos, do ponto de vista da forma de
abordagem do problema, optou-se pela pesquisa qualitativa. Richardson (2010, p. 80) explica,
que "os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade
de determinado problema, analisar a intenção de certas variáveis, compreender e classificar
processos dinâmicos vividos por grupos sociais".
O estudo ainda se caracteriza como sendo exploratório e descritivo. Exploratório, pois
consisti na tentativa de explicar à temática utilizando o conhecimento disponível
consubstanciado nas teorias formuladas por pesquisadores. Para Gil (2010), a pesquisa
exploratória tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo
em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos
posteriores. Na visão do autor, também se objetiva com essa pesquisa proporcionar uma visão
geral acerca de determinado fato, de forma que possam ser estabelecidos estudos posteriores
visando o aprofundamento do assunto em questão.
Resumidamente, as etapas da pesquisa são descritas na Figura 1:
1 . Momento:
Levantamento dados

2 . Momento:
Análise e Discussão
FIGURA 1 – Etapas da pesquisa

3. Brasil
A Engenharia de Produção no Brasil começou a ser estudada na década de 50, com a
chegada das grandes multinacionais, onde muitas dessas empresas possuíam em seus quadros,
funcionários com o cargo de Engenheiro Industrial, nome pelo qual os Engenheiros
4

XIX SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Sustentabilidade Na Cadeia De Suprimentos

Bauru, SP, Brasil, 5 a 7 de novembro de 2012

de Produção são conhecidos na América. Inicialmente estes profissionais vinham de outros
países para trabalhar no Brasil, pois não havia essa graduação de engenharia por aqui, mas aos
poucos os cursos de Engenharia de Produção foram surgindo (ABEPRO, 2012).
No Brasil a definição de Engenharia de Produção já aponta seu caráter global ou
sistêmico e a contribuição das ciências humanas, características existentes apenas parcial ou
incidentalmente nas outras áreas da engenharia. A Engenharia de Produção não pode,
portanto, ser reduzida a algo como física, matemática, gestão e ciências humanas, ou seja, as
engenharias tradicionais acrescidas de conhecimentos de administração e de humanidades em
maior proporção (DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012).
A Engenharia de Produção se distingue da engenharia em geral por incorporar mais
uma dimensão: a do ser social. Trata-se, agora, de um domínio onde a subjetividade humana
está presente não apenas enquanto finalidade posta, mas também enquanto contexto social e
dimensão social intrínseca à produção, ou seja, onde o próprio homem é um elemento
constitutivo: relações sociais, contradições e conflitos, motivações e projetos pessoais passam
a integrar o novo objeto de estudo. A Engenharia de Produção ocupa, portanto, uma posição
na interface entre o ser natural, ou mais propriamente entre a técnica e o ser social. Encontrase aqui a sua base objetiva. Se às engenharias técnicas interessam os fenômenos naturais e as
interações entre fenômenos em dadas condições de contorno, à Engenharia de Produção
interessam as interações entre tecnologia e individualidades sociais no interior dos sistemas
produtivos (DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012).
No domínio técnico da natureza pretende-se, sobretudo, utilizar da forma mais
eficiente os meios e conhecimentos de que se dispõe. A técnica intervém, uma vez definidas
suas condições de contorno físicas e sociais, para otimizar, aperfeiçoar e explorar as
possibilidades naturais neste caso, a consciência individual e as determinações sociais não se
põem durante o fazer, mas antes, na escolha dos problemas e de suas variáveis, e após, na
definição e na avaliação de resultados e escolha entre as possibilidades identificadas. Quanto
à Engenharia de Produção, seu objeto comporta em si mesmo os indivíduos que trabalham ou
consomem produtos do trabalho, assim como as relações que se estabelecem entre eles. A
diferença, portanto, não está em que a engenharia em geral e a Engenharia de Produção tratem
de realidades distintas, uma técnica e outra social, mas sim em focalizarem mais intensamente
certos aspectos de uma mesma realidade técnico-social – a tecnologia.
Assim, a Engenharia de Produção só justifica sua existência na medida em que o fator
humano permanece no processo de produção e onde e quando este intervém de maneira direta,
isto é, enquanto o processo de produção permanecer heterogêneo, composto das diferentes
esferas do ser natural e do ser social. As engenharias estão mais próximas das ciências da
natureza, cujos conhecimentos procuram transformar em técnicas. Somente através desta
mediação as ciências naturais se relacionam com a Engenharia de Produção. Mas a
Engenharia de Produção não constitui a consciência social da engenharia, pelo contrário,
preferimos vê-la antes como tratando da dimensão social necessariamente presente na
engenharia, na medida em que toda prática está inserida numa praxis social mais ampla, que
não somente lhe serve de contexto como também a conforma e a penetra intimamente. Aqui
se encontra a razão de ser da Engenharia de Produção, nas relações sociais que se
materializam em várias mediações da relação homem-natureza: a dimensão social não é mero
contorno, é dimensão estruturante do próprio objeto (DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012).
Abepro (2012) confirma que a Engenharia de Produção trabalha junto às organizações
industriais e de serviço, articulando seu planejamento estratégico e integrando as
áreas de produção, pesquisa e projeto, inclui a atividade de gerência, o
5
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funcionamento do sistema produtivo, otimizando custos de operação e aumentando a
confiabilidade dos processos.
No Brasil pode-se dizer que segundo o Departamento de Engenharia de Produção
(2012), a Engenharia de Produção (EP) é uma disciplina relativamente jovem, que começa a
desenvolver-se de forma sistemática apenas em meados deste século. Não obstante, já se
consolidaram um campo de ação, conceitos e métodos próprios que a diferenciam, por um
lado, das ciências sociais e da administração e, por outro lado, das engenharias técnicas.
Todavia, pelo fato de se situar na fronteira entre a técnica e a sociedade, há uma tendência
quase natural a diluir o campo de ação da Engenharia de Produção e a atribuir-lhe um corpo
eclético de conceitos e métodos importados das disciplinas fundamentais ou técnicas
(matemática, física, química, computação e as diferentes engenharias) e das disciplinas sociais
(administração, economia, sociologia, psicologia) com as quais se relaciona mais diretamente.
Dentre estas últimas, a Engenharia de Produção é comumente associada à
administração e à engenharia econômica, contendo matérias e disciplinas que forneceriam
conhecimentos e desenvolveriam habilidades necessárias ao desempenho de atividades de
gestão pelos engenheiros, independentemente de suas especialidades técnicas. Esta concepção
ganhou notoriedade em nossos dias, sobretudo, em razão da reestruturação produtiva,
centrada em mudanças tecnológicas e organizacionais, sob pressão da competição
globalizada, que tem exigido dos engenheiros conhecimentos mais amplos do que aqueles
propiciados por suas formações técnicas. Diante disso, é natural que o problema da
organização industrial, em seu sentido amplo, desperte grande interesse entre os estudantes e
profissionais de engenharia, ansiosos por obter os conhecimentos que demanda o mercado.
Esses conhecimentos são comumente associados às teorias gerenciais mais recentes
(Qualidade Total, Normas ISO, Reengenharia, Empreendedorismo etc.), que, todavia não
esgotam todo o corpo de conhecimento, teorias e métodos desenvolvidos pela Engenharia de
Produção.
Por outro lado, às vezes confunde-se Engenharia de Produção com a engenharia
econômica, esta sendo entendida como conhecimentos práticos de contabilidade ou análise de
investimentos e de projetos, que viriam complementar a formação técnica do engenheiro,
destinado futuramente a assumir funções gerenciais, na medida em que, ascendendo
profissionalmente, afasta-se cada vez mais da produção stricto sensu.
Falando ainda sobre a disciplina de Engenharia de produção pode-se ainda afirmar que
ela também funciona como uma ferramenta que o profissional usa para aumentar a
produtividade de uma empresa utilizando os recursos humanos, financeiros, materiais e outros
para esse objetivo. Além de ter conhecimentos em métodos de engenharia para mudar a
produção, o profissional de engenharia de produção deve ter conhecimentos em economia e
também em administração. A maneira como o profissional se integra à profissão é muito além
do ambiente da empresa onde está trabalhando: situações, acontecimentos e diversos fatores
que estão fora da empresa fazem com que afete a maneira como o profissional irá aplicar o
aumento na produtividade dentro da empresa (APROVADO NO VESTIBULAR, 2012).
Assim o profissional engenheiro de produção desempenha papel fundamental em
indústrias e empresas de quase todos os setores, pois é a pessoa responsável por gerenciar os
recursos humanos, financeiros e materiais para aumentar a produtividade de uma empresa,
tornando-se assim um profissional articulado para integrar habilidades de administração,
engenharia e gestão (FLEURY ET AL., 2007).
Para Fleury et al., (2007), a Engenharia de Produção trata do projeto, aperfeiçoamento
e implantação de sistemas integrados de pessoas, materiais, informações,
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equipamentos e energia, para a produção de bens e serviços, de maneira econômica,
respeitando os valores, a cultura e o ambiente. Tem como base os conhecimentos específicos
e as habilidades associadas às ciências físicas, matemáticas e sociais, assim como aos
princípios e métodos de análise de engenharia de projeto para especificar, predizer e avaliar os
resultados obtidos por tais sistemas.
Desta forma conclui-se que a Engenharia de Produção se dedica ao projeto e gerência
de sistemas que envolvem pessoas, materiais, equipamentos e o ambiente. Ela é uma
engenharia que está associada às engenharias tradicionais e vem ultimamente ganhando a
preferência na escolha dos candidatos à engenharia. Ela é sem dúvida a menos tecnológica das
engenharias na medida em que é mais abrangente e genérica, englobando um conjunto maior
de conhecimentos e habilidades (ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012).
4. Alemanha
Na prática estão a economia e tecnologia muito próxima, mais ainda: um elemento é
juntado perfeitamente com o outro. Apenas com o apoio da tecnologia, é possível para a
economia realizar suas tarefas. Por outro lado, a tecnologia pode demonstrar toda sua
possibilidade, somente pela economia. Ambos se penetram mutuamente. Assim, elas formam
um todo indissociável (WILLING, 1930).
Ou seja, já mais de 80 anos atrás foi discutido na literatura alemã, como é a definição
do Engenheiro de Produção na Alemanha. Um olhar no termo, Wirtschaftsingenieur (com as
seguintes siglas WI, WING, Wi.-Ing., Wirt.-Ing. oder Wirtsch.-Ing.) demonstra que o
Engenheiro de Produção é um conjunto entre economia (Wirtschaft) e engenharia (Ingenieur),
que um zip que junta os engenheiros com os economistas, administradores e contadores, que
mediam entre eles e sempre pensam nos aspectos de ambos os lados (TECHNISCHEN
UNIVERSITÄT BERLIN, 2012).
Fenner e Vogel (2002) definiram que a Engenharia de Produção é uma ciência
interdisciplinar na interface entre a engenharia e economia. Ela combina componentes da
ciência e da engenharia, bem como assuntos econômicos, de ciências jurídicas e sociais em
conjunto.
Assim, a Engenharia de Produção está preocupada com teorias, métodos, ferramentas
e conhecimentos intersubjetivamente verificáveis e as relações entre as várias disciplinas de
engenharia, econômico e direito (FENNER; VOGEL, 2002). Muitas das características da
Engenharia de Produção são derivadas de sua fonte original a partir da interface com aquela
disciplina. Portanto, o programa atua como uma interface entre o negócio e a engenharia. No
decorrer de muitos anos, a Engenharia de Produção desenvolveu a sua própria declaração
científica.
O conteúdo da Engenharia de Produção é interdisciplinar e, portanto, muitas vezes
sistemas complexos. Isto inclui o desenvolvimento, a implementação, a implantação e a
otimização, bem como, a operação real de tais sistemas em conformidade com os requisitos
legais e regulamentares. Estes sistemas não são considerados nas ciências como um sistema
puramente econômico ou puramente técnico, mas visto como um sistema holístico
(HOCHSCHULE HEILBRONN, 2012).
Em vez disso, a Engenharia de Produção modela e desenvolve sob pontos econômicos
e jurídicos de vista e utiliza os métodos da teoria de sistemas, estatística, pesquisa
operacional, etc., sistemas econômicos e tecnológicos reais e deriva dos modelos, requisitos
para os sistemas de produção, fabrico, de comercialização e da informação para
implementação em sistemas já existentes ou novos (BAUMGARTEN, 2000).
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Nas palavras do Der Wirtschaftsingenieur (2012), o Engenheiro de Produção pode
resolver problemas de engenharia elétrica, entende sistemas de controle e automação,
compreende desenhos técnicos e opera software de CAD, programação de software e
construção de redes de computadores, sabe sobre os materiais e a capacidades de fabricação e,
ainda, tem um conhecimento sobre as possibilidades do desenho do processo.
Ainda, o Engenheiro de Produção conhece, também, a análise financeira e de
investimentos, matemática de negócios comuns, estratégias de marketing, capaz de lidar com
as balanças e outros instrumentos de contabilidade gerencial, sabe avaliar com base em
indicadores qualquer empresa e, portanto, tomar decisões, tem conhecimento da estrutura
organizacional e é um especialista em gestão de tecnologia e em termos de logística,
qualidade, projeto de fabrica e gestão da produção (DER WIRTSCHAFTSINGENIEUR,
2012).
Na compreensão de Feilhauer (2003), a Engenharia de Produção ocupa-se igualmente
as ciências da economia e da engenharia como uma ciência interdisciplinar, e inclui tanto
componentes de engenharia e quanto da economia/administração/contabilidade, mas é
atribuído na maioria das universidades tendem a faculdades de engenharia.
Engenharia de Produção surgiu como um programa independente e científico, bem
como estudos de pós-graduação em universidades públicas e privadas, estabelecido com a
mesma firmeza como seu campo próprio e científico dos institutos de pesquisa públicos e
privados (FENNER; VOGEL, 2002).
O ensino de Engenharia de Produção nas universidades alemãs é orientado para a
imagem ideal de um generalista (BAUMGARTEN, 2000; MÜLLER-MERBACH, 2003).
Generalistas são parceiros dos Especialistas. Eles devem unir diferentes conhecimentos,
mediar entre diversas formas de pensamentos e ajudar ultrapassar as fronteiras de
conhecimento. Nesse sentido, os Engenheiros de Produção tem a tarefa de generalistas em
uma nação industrializada (MÜLLER-MERBACH, 2003).
Os Engenheiros de Produção como generalistas tem como pessoa oposta (Figura 2): os
Engenheiros, que focam com suas perícias no desenvolvimento tecnológico; os
administradores, economistas e contadores, que pensam no crescimento econômico; e os
cientistas sociais, que analisam as mudanças da sociedade (MÜLLER-MERBACH, 2003).

Engenharia

Administração/Economia/
Contabilidade

Engenharia de Produção
Tecnologia, como Mecânica, Civil, Informática
Economia, como Contabilidade, Marketing, Recursos Humanos, Direito

Integração, como Logística, Planejamento de fabrica,
Gestão de processo produtivo
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FIGURA 2 – Engenharia Ecônomica. Fonte: Der Wirtschaftsingenieur (2012).

Nas palavras de Müller-Merbach (2003), o pensamento em uma eficaz composto não é
alcançado pelo somatório de conhecimento, mas necessita uma fusão de espírito da maneira
de pensar, para uma unidade cognitiva.
Assim, dá para dizer que não é a quantidade de pensamento que faz a diferença, mas
sim, a capacidade de pensar além de fronteiras para tomar decisões multidimensionais.
5. Estados Unidos
A Engenharia de Produção surgiu inicialmente nos Estados Unidos (EUA) no início do
século XX, com o nome de Engenharia Industrial. Sendo assim estudos apontam que a
Engenharia de Produção nos EUA, é também conhecida como engenharia industrial, ou seja,
o sistema de desenvolvimento, implementação, manutenção e controle de todos os processos
na fabricação de um produto. Dentro deste contexto, um produto é definido como um item
que tem valor agregado a ele durante todo o processo de produção. (WIKIVERSITY, 2012).
Northwestern Engineering (2012) define que a, Engenharia Industrial (IE) está
interessada na análise, projeto e implementação de qualquer sistema de produção ou serviço
com a finalidade de melhorar a qualidade e produtividade. A IE possue uma visão holística,
de todo o sistema, pois trabalha as pessoas, materiais, processos, informação e tecnologia em
conjunto. Ainda, a IE é a aplicação de técnicas e princípios para a melhoria, instalação de
sistemas que envolvem pessoas, materiais, informações e equipamentos para fornecer a
produção eficiente de bens e serviços (UNC KENAN-FLAGLER BUSINESS SCHOOL,
2012).
A característica mais aparente da IE é a flexibilidade que ele oferece. Quer se trate de
encurtar uma linha de produção, agilizando as operações, ou fabricação de automóveis
superiores, estes desafios compartilham o objetivo comum de maximizar a eficácia e a
eficiência dos processos.
Desta forma para que seja possível sobreviver em um mercado mundial que torna-se
cada vez mais competitivo é necessário adotar filosofias de gerenciamento de produtividade e
melhoria contínua de qualidade, fato este que ocasiona a crescente necessidade de
engenheiros industriais no mercado. Engenheiros industriais são profissionais da engenharia
que trabalham em busca da melhoria contínua da qualidade e da eficiência da produtividade.
Eles empenham-se no processo afim de eliminar desperdícios de produtos, tempo, dinheiro,
materiais, energia e outros. Os engenheiros industriais tem como principal preocupação o
aumento da produtividade através da gestão de pessoas, métodos de organização, negócios e
tecnologia (UNC KENAN-FLAGLER BUSINESS SCHOOL, 2012).
Na compreensão do Ise (2012), os engenheiros industriais são trabalhadores
multidisciplinares, e estão preocupados com o planejamento, instalação, controle e melhoria
das atividades de produção. Atividades estas que podem incluir produção, inovação de
produtos, prestação de serviços, transporte e fluxo de informação organizacional.
Sistemas que facilitem a tomada de decisão e execução eficazes em áreas como
planejamento, inventário e controle de qualidade são típicos de engenharia industrial. Ainda, o
engenheiro industrial exerce papel duplo, tanto para estender a capacidade humana de operar,
gerir e controlar o sistema global de produção como para garantir a segurança e o bem-estar
das pessoas que trabalham no processo. Eles se concentram no como o produto é feito e
como um serviço é prestado (ISE, 2012).
Nas palavras da University of Pittsburgh (2012), os engenheiros industriais
devem compreender as pessoas, bem como a tecnologia. Consequentemente, a
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engenharia industrial baseia-se em uma variedade de diferentes disciplinas, da matemática à
psicologia, da comunicação de ciência da computação, de gestão de produção para processar o
controle.
Outro fator importante a ser destacado é que não é apenas no Brasil e na Alemanha
que faltam engenheiros, nos EUA a profissão de engenheiro esta sendo cada vez mais
valorizada devido à falta destes profissionais. Fato este que pode ser corroborado por dados
que indicam que grandes concorrentes dos produtos americanos, como os chineses, estão
formando 12 vezes mais engenheiros, e que isso é uma ameaça intensa à economia norteamericana. Conforme Setec consulting group (2012) os EUA formam mais engenheiros que a
China, foram 140 mil contra 120 mil. Mas mesmo com estes dados faltam mesmo
engenheiros no país e todos concordam que o sistema de educação e a abordagem das
empresas devem mudar de alguma maneira para atrair mais profissionais para esta área. Dessa
forma, as instituições de ensino e as empresas em geral devem tomar providências afim de
promover a profissão de engenheiro e gerar um interesse crescente nos profissionais em
potencial.
Assim, pode-se dizer que a Engenharia Industrial nos EUA trabalha de forma
sistêmica, ou seja, busca o equilíbrio entre os processos e as pessoas.
6. Considerações finais
O recente trabalho propôs o estudo comparativo das definições da Engenharia de
produção nos países do Brasil, Alemanha e Estados Unidos. Este comparativo tem relevante
importância para o estudo, pois procura levantar dados e informações sobre os diversos
conceitos utilizados nos diferentes lugares, o que permite a visualização global destas
definições, considerando suas particularidades.
No Brasil pode-se definir que a Engenharia de Produção aponta um caráter global ou
sistêmico e o aporte das ciências humanas, características existentes apenas parcial ou
incidentalmente nas outras áreas da engenharia, portanto, apresenta uma interconexão entre a
técnica e o ser social (DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2012).
Já na Alemanha a Engenharia de Produção colocada como interdisciplinar e, portanto,
muitas vezes sistemas complexos. Estes sistemas não são considerados nas ciências como um
sistema puramente econômico ou puramente técnico, mas visto como um sistema holístico
(HOCHSCHULE HEILBRONN, 2012).
Por fim estudos apontam que os Estados Unidos definem que a Engenharia de
Produção, é também conhecida como engenharia industrial, ou seja, um sistema de
desenvolvimento, implementação, manutenção e controle de todos os processos na fabricação
de um produto. Define ainda que a Engenharia Industrial está interessada na análise no projeto
e na implementação de qualquer sistema de produção ou serviço com a finalidade de melhorar
a qualidade e produtividade (NORTHWESTERN ENGINEERING, 2012).
Com base nos estudos sobre o assunto, constatou-se que a Engenharia de Produção
possui diferentes significados e sentidos conforme determinado país. No Brasil pode-se dizer
que a Engenharia de Produção possui atitude global, ou seja, busca estabelecer um equilíbrio
entre a técnica e o ser social, considerando que o próprio homem é um elemento essencial nas
relações sociais, conflitos, motivações e projetos tecnológicos desenvolvidos pela engenharia.
Enquanto na Alemanha verificou-se que a Engenharia de Produção é uma ciência
interdisciplinar que busca a conexão entre a engenharia e a economia, bem como assuntos
econômicos, de ciências jurídicas e sociais em conjunto. Por se tratar de uma ciência
interdisciplinar, e portanto algumas vezes complexo a Engenharia de Produção
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está preocupa-se com teorias, metodologias, ferramentas e conhecimentos intersubjetivamente
verificáveis e as relações entre as várias disciplinas da engenharia, da economia e do direito.
Desta forma considera-se que os sistemas não são vistos de forma particular como sistema
simplesmente econômico ou técnico, e sim como um sistema holístico. Outro aspecto
importante a ser salientado é que a Engenharia de Produção nas universidades alemãs é
orientada para um conceito generalista,, ou seja, os generalistas devem unir diferentes
conhecimentos, mediar entre diversas formas de pensamentos e ajudar ultrapassar as
fronteiras de conhecimento.
Por fim pode-se concluir que os Estados Unidos considera a Engenharia de Produção
também chamada como Engenharia Industrial um sistema com visão holística, ou seja,
trabalha o sistema como um todo unindo as pessoas, materiais, processos, informação e
tecnologia. Ainda, salienta que é um sistema de desenvolvimento, implementação,
manutenção e controle de todos os processos na fabricação de um produto ou serviço com a
finalidade de melhorar a qualidade e produtividade.
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