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Apresentação / Sobre este manual 

Apresentação 

Sobre este manual 
O intuito deste material é somente servir como um guia de utilização do sistema. Nele, você encontrará 
uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de 
exemplos.  

Convenções Adotadas 
Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas 
simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” signi�ca que você deve manter a tecla ALT 
pressionada enquanto pressiona TAB. 

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material: 

 

 

Ícone Indica que o texto é: 

�  Uma observação importante 

�  Uma dica ou sugestão útil 

�  Um exemplo 

 Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do 
cadastro citado. 

 Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados. 
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Manufatura / Objetivo 

Manufatura 

Objetivo 
O Objetivo desta implementação é adicionar uma funcionalidade para permitir ao usuário cadastrar 
operações no processo de fabricação do item e/ou ordem com tempo de execução fixo, 
independentemente da quantidade que será produzida, ou seja, existirão casos em que o tempo de 
execução da operação será o mesmo para qualquer quantidade da ordem. 
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Manufatura / Processo 

Processo 
No cadastro de processos, as operações do roteiro de fabricação passam a conter um controle 

que indica se a operação será de tempo fixo. Caso a operação seja de tempo fixo, o fator de conversão é 
desabilitado e, desse modo, o tempo de execução fica sendo sempre o mesmo, não importando os 
tempos de apontamento na operação. Na tela abaixo é mostrado o campo de controle que indica se o 
tempo da operação é fixo. 

 

 
Figura 1 – Tela de cadastro do Roteiro de Fabricação, indicando se a mesma é de tempo fixo. 

 Manual do Usuário/ Manufatura – Tempo Fixo      4 



Manufatura / Processo x Produto 
Processo x Produto 

No cadastro de Processo x Produto é possível adicionar operações de tempo fixo e, do mesmo 
modo que o cadastro de processo, as operações de tempo fixo utilizarão os valores de tempo indicado 
no tempo de execução, não sendo considerada a quantidade da ordem. 

 

 
Figura 2 – Cadastro de Processo x Produto, indicando novo campo de tempo fixo. 

 

 

 Manual do Usuário/ Manufatura – Tempo Fixo      5 



Manufatura / Programação da Ordem 
Programação da Ordem 
 Na Programação da Ordem, dentro da tela de Ordem -> Aba Principal -> Sub-Aba Programação 
da Ordem também é possível indicar se a operação será de tempo fixo, seguindo o mesmo conceito dos 
cadastros de Processo e Processo x Produto, conforme exibido na imagem abaixo: 

 

 
Figura 2 – Tela de Programação da Ordem, onde também é possível indicar se a operação é de 

tempo fixo. 
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Manufatura / CRP 
CRP 

As operações de tempo fixo influenciam diretamente no processo de CRP, pois, quando se trata 
de uma operação de tempo fixo, no momento de realizar a programação da ordem, o processo irá 
realizar a alocação do tempo indicado no tempo de execução do processo, independente da quantidade 
da ordem. 
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Custo Contábil / Parâmetro de Tipo de Mão de Obra 

Custo Contábil 
 

Parâmetro de Tipo de Mão de Obra 
O tempo fixo pode influenciar no fechamento do custo contábil dependendo do Tipo de Mão de 

Obra, indicado nos parâmetros do custo contábil. 

Caso o mesmo seja indicado como sendo por: Programação da Ordem ou Processos x 
Produtos, o custo irá utilizar o tempo de execução diretamente, sem realizar a multiplicação do fator de 
execução com a quantidade de horas apontadas na operação, como sendo o tempo para execução da 
operação, caso a mesma seja de tempo fixo. 

Movimentos 
Se o movimento a ser processado for de mão de obra e houver operações de tempo fixo para a 

Ordem, as horas que serão utilizadas no cálculo do custo da mão obra será a indicada no tempo de 
execução independente da quantidade da ordem. 
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Custo Padrão / Custo por Item 

Custo Padrão 
 

Custo por Item 
O tempo fixo também influencia os cálculos do Custo Padrão do mesmo modo que nos 

processos do CRP e do Custo Contábil. Nesse caso, no momento de calcular as operações de tempo 
fixo, é utilizado o valor indicado no tempo de execução da mesma independente da quantidade das 
ordens. 

Desta forma, na tela de custo por item é possível visualizar as operações que são de tempo fixo 
através das abas de Recurso Direto e Recurso Acumulado, conforme a imagem abaixo: 

 

 
Figura 3 – Tela de Visualização de Custo por Item, onde é exibido se as operações são de tempo 

fixo ou não. 
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Custo Padrão / Custo por Item 
 

�  Ao Clicar no botão de Explosão, também é refletido o novo calculo para operações 
de tempo fixo. 
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