
O Profissional de Engenharia de Produção 

Conheça mais sobre a profissão, carreira, o curso e o mercado de trabalho da Engenharia de 

Produção, e veja algumas opções de onde estudar. 

 

A carreira em Engenharia de Produção 

O engenheiro de produção é responsável por garantir a eficiência dos processos produtivos, 

além de manter baixos os custos de produção de uma empresa ou indústria. 

Basicamente, toda empresa que possua uma linha de produção necessita de um profissional capaz 

de dimensionar e gerenciar os processos produtivos. O engenheiro de produção alia 

conhecimentos técnicos com conhecimentos sobre Gestão de Pessoas, Administração e um pouco 

de Economia. 

O engenheiro de produção pode atuar no desenvolvimento organizacional da empresa, 

analisando e definindo a estrutura da organização. Além disso, pode trabalhar gerenciando a vida 

financeira da empresa, seus custos e as aplicações de seus recursos. 

Outro campo de atuação para o engenheiro de produção é a Engenharia do Trabalho. Nesse 

caso o engenheiro é responsável por gerenciar os recursos humanos necessários para a produção, 

seja na fabricação de produtos ou na prestação de serviços. Para isso, avalia os custos, os prazos 

de entrega determinados e as condições e possibilidades de executar o pedido. 

Este engenheiro pode atuar somente com o planejamento e controle da produção, 

implantando e administrando os processos de produção, selecionando matéria-prima, 

acompanhando o controle de qualidade e gerenciando operações logísticas ligadas aos processos 

produtivos, como armazenagem e distribuição. 

Durante o planejamento da produção, é comum que o engenheiro realize simulações para verificar 

possíveis falhas nos processos. Assim ele prevê problemas e cria as soluções mais adequadas. 

O engenheiro pode atuar também na agroindústria, sendo responsável pelo controle e 

gerenciamento da produção agrícola, o processamento industrial, a distribuição e a 

comercialização dos produtos agroindustriais. 

 

 

Perfil do profissional formado em Engenharia de Produção 

O profissional em Engenharia de Produção precisa ter capacidade de organizar 

processos. Raciocínio lógico também é uma característica desejável para este profissional. 



Ter afinidade com Ciências Exatas e gostar de tecnologia auxilia este profissional durante toda 

a faculdade e na prática de sua profissão. Outra característica importante deste engenheiro é a 

capacidade de resolver problemas e enfrentar desafios. 

 

 

Mercado de trabalho para quem faz Engenharia de Produção 

O Mercado de trabalho para o engenheiro de produção é bem variado. Por se tratar de um 

profissional com conhecimentos diversos, como Gestão de Pessoas, Produção, Economia e outros, 

o mercado absorve essa mão de obra para diversos fins. 

Existem diversas oportunidades nos setores de mecânica, química, petróleo, civil, siderúrgico, 

alimentos, eletroeletrônicos e agroindústria, entre outros. O engenheiro de produção é contratado 

por muitas empresas de manufatura e fabricação, mas também por empresas de serviços. 

Em muitos casos a empresa irá exigir que o engenheiro de produção tenha seu registro no CREA 

(Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), para que possa assinar documentos 

necessários para a produção e/ou fabricação de um determinado produto. 

 

 

Sobre o curso superior em Engenharia de Produção 

O curso superior em Engenharia de Produção tem duração média de 5 anos e pode ser encontrado 

nas modalidades de ensino a distância e presencial. Algumas faculdades de tradição, como 

a Anhanguera, oferecem o curso nas duas opções. O conteúdo, a duração e a validade do diploma 

são idênticos! 

O curso inicia com disciplinas das áreas de Ciências Exatas e da Computação, comuns para todas 

as Engenharias. Após essa formação básica, o aluno passa a aprender sobre Produção, Gestão 

Financeira e Econômica, Gestão de Pessoas e Qualidade, entre outros. 

Para se formar, o aluno deve realizar um estágio e apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). 

 

 

Onde estudar Engenharia de Produção 

Para exercer a profissão você vai precisar de um diploma com validade oficial. Isso só se consegue 

fazendo uma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação, o MEC. 
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O curso de Engenharia de Produção é encontrado de Norte a Sul do Brasil em diversas 

universidades. Mas não se preocupe. Já fizemos uma boa triagem para você, com uma lista de 

boas faculdades que oferecem o curso com o aval do MEC. Confira: 

 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
 Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) 
 Cruzeiro do Sul Virtual (a distância) 
 Centro Universitário UNIBTA 

 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

 

Veja também: 

O que faz um Engenheiro de Produção? 

Descubra agora mesmo o que faz um engenheiro de produção! 

O Engenheiro de Produção planeja, projeta e gerencia sistemas organizacionais que envolvem 

recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros e ambientais. Alia conhecimentos técnicos 

e gerenciais para otimizar o uso de recursos produtivos e diminuir os custos de produção de bens 

e serviços. Preocupa-se com o desempenho econômico eficaz que seja ambientalmente 

sustentável e responsável. 

 

 

Atribuições de um Engenheiro de Produção 

A Engenharia de Produção é o ramo da Engenharia que lida com a otimização de processos e 

sistemas complexos. Tipicamente, os engenheiros de produção: 

 Revisam programas de produção, especificações de engenharia, fluxos de processo e 
outras informações para entender os métodos e atividades nas manufaturas e serviços; 

 Descobrem como produzir partes ou produtos, ou prestar serviços, com máxima 
eficiência; 

 Desenvolvem sistemas de controle para fazer planejamentos financeiros e análises de 
custos mais eficientes. 

 Realizam procedimentos de controle de qualidade para resolver problemas de produção 
ou minimizar custos; 

 Trabalham com os consumidores e com a gerência para desenvolver padrões para 
projetos e produção; 

 Projetam sistemas de controle para coordenar atividades e planejamento de produção 
para certificar que os produtos atenderão os padrões de qualidade; 

 Comunicam-se com os clientes sobre as especificações do produto, com os fornecedores 
sobre compras, com os gerentes sobre capacidade de produção, e com os times sobre 
o status do projeto. 
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Mercado de trabalho para o profissional de Engenharia de Produção 

O mercado de trabalho para esse profissional é vasto, visto que a aplicação dos conhecimentos 

se dirige a vários setores da indústria, além do ramo de serviços e comércio. Na maioria das 

faculdades, são poucos os alunos que não estão empregados enquanto praticam ou terminam a 

seu curso. O salário inicial para a carga horária de 6 horas diárias está em torno de R$ 3.000,00, 

segundo o CREA do Estado de São Paulo; isso pode variar de empresa para empresa, mas a 

média é em torno desse valor. 

No setor público: 

No setor público, o engenheiro de produção ganha lugar: 

 Em prefeituras e governos estadual e federal, auxiliando no desenvolvimento regional, 
através de seus conhecimentos de projeto e gestão; 

 Atuando em setores de fiscalização; 
 Na condução de obras. 

No setor privado: 

No setor privado, eles podem atuar na gerência da cadeia de suprimentos para: 

 Ajudar as empresas a minimizar custos de estoque; 
 Conduzir atividades de garantia de qualidade para ajudar as empresas a manter seus 

consumidores satisfeitos; 
 Trabalhar no crescente ramo de gerenciamento de projetos, já que as indústrias estão 

procurando controlar custos e maximizar a eficiência. 

No exterior 

No exterior, o engenheiro de produção tem muitas oportunidades. Essencialmente, um 

engenheiro de produção formado carrega em seu curriculum um curso de formação em inglês. As 

oportunidades listadas são: 

 Empregos em multinacionais no Brasil com sede no exterior ; 
 O parque de diversões da Disney contrata engenheiros de produção para cuidar do seu 

funcionamento; 
 Cursos de aperfeiçoamento com opções de estágio. 

 

 

Onde estudar Engenharia de Produção 

Confira algumas instituições autorizadas pelo MEC a oferecer o curso de Engenharia de Produção: 

 Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) 
 Cruzeiro do Sul Virtual (a distância) 
 Faculdade Pitágoras (PITÁGORAS) ? em Minas Gerais  

 Centro Universitário UNIBTA 
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Veja também: 

Quanto ganha um Engenheiro de Produção? 

Descubra o salário inicial do engenheiro de produção e até quanto esse profissional pode 

ganhar! 

A Engenharia de Produção é o ramo da engenharia dedicado ao gerenciamento dos recursos 

humanos, financeiros e materiais envolvidos na produção de bens e serviços. 

O engenheiro de produção alia conhecimentos de administração, engenharia e economia para 

projetar, implantar e buscar melhorias nos sistemas de produção focando na produtividade e 

melhor gestão de recursos. Devido à formação generalista, pode atuar em quase todo tipo de 

empresa e indústria 

A engenharia de produção está entre as carreiras mais promissoras do Brasil, e o salário de um 

engenheiro de produção, mesmo em início de carreira, é um dos mais altos do país. 

 

 

Salário Mínimo Profissional do Engenheiro de Produção 

De acordo a Lei 4.950-A/66, de 1966, que regulamenta a remuneração dos profissionais 

diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, a tabela salarial do 

profissional do engenheiro de produção está vinculada ao valor do salário mínimo vigente e à 

jornada diária do profissional, independentemente do seu local de atuação. 

 Jornada de 6 horas: 6 salários mínimos 
 Jornada de 7 horas: 7,25 salários mínimos 
 Jornada de 8 horas: 8,5 salários mínimos 

 

 

Média salarial do engenheiro de produção 

A engenharia de produção está entre as profissões mais bem pagas do Brasil, com salários 

iniciais acima dos R$ 4.000,00 

O levantamento de salários do Datafolha para a indústria na cidade de São Paulo e região 

metropolitana, indica a média salarial de alguns cargos que podem ser ocupados por engenheiros 

de produção nesse setor: 

 Chefia de controle de qualidade: R$ 7.619 
 Chefia de produção: R$ 7.4.79 
 Coordenador de projetos de sistemas: R$ 11.000 
 Supervisor de engenharia: R$ 7.224 



 Gerente de controle de qualidade: R$ 11.865 
 Gerente industrial: R$ 13.788 
 Gerente de planejamento e controle de produção: R$ 15.584 
 Gerente de projetos: R$ 14.136 
 Gerente de engenharia e projetos: R$ 16.103 
 Diretor industrial: R$ 29.926 

De acordo com a Tabela Salarial da consultoria Robert Half, publicada na revista Exame, que leva 

em consideração o tempo de experiência do profissional e o porte da empresa onde trabalha, 

temos os seguintes exemplos de salário médio para cargos ocupados por engenheiros de 

produção: 

 Engenheiros com 3 a 5 anos de experiência em empresas de pequeno e médio porte: 
 Diretor de Supply Chain: R$ 21.000,00 a R$ 30.000,00 
 Diretor de Operações/Industrial: R$ 20.000,00 a R$ 40.000,00 
 Gerente de Projetos/Contratos: R$ 7.000,00 a R$ 13.000,00 
 Gerente de Produção: R$ 7.000,00 a 14.000,00 

A mesma tabela salarial da Exame indica salários acima dos R$ 40.000,00 para engenheiros de 

produção com mais de dez anos de experiência. 

A pesquisa salarial do site de empregos Catho indica que um engenheiro de produção no Brasil 

tem remuneração média de R$ 6.228. Um estagiário em engenharia de produção ganha em média 

R$ 1.120 e um trainee em engenharia de produção tem média salarial nacional de R$ 2.185. 

 

 

Sobre a carreira de Engenharia de Produção 

O engenheiro de produção tem um campo vasto de atuação, podendo trabalhar em empresas 

privadas de diversos portes, empreender seu próprio negócio e ocupar posições em órgãos 

públicos, pois tem uma formação abrangente ligada à gestão de sistemas que envolvem pessoas, 

materiais, equipamentos e ambiente. 

Alguns dos setores em que o engenheiro de produção pode trabalhar, de acordo com a Associação 

Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), são: 

 Setor financeiro: seguros, previdência, análise de investimentos. 
 Serviços: consultoria, cursos, hospitais, construção civil, transportes etc. 
 Indústrias: petróleo e gás, agroindústria, automóveis, autopeças, eletrodomésticos, 

máquinas etc. 
 Órgãos e empresas públicas: Petrobrás, Correios, Agência Nacional de Energia, 

BNDES etc. 
 Empresas privadas de vários setores: energia, telefonia, comércio, petróleo etc. 

A profissão de engenheiro é regulamentada no Brasil desde 1933. Para exercê-la, é necessário 

fazer o curso superior de Engenharia (com duração média de cinco anos) em instituição 

reconhecida pelo MEC e obter registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia no estado onde trabalha. 



A engenharia é considerada uma carreira em alta no Brasil e pesquisas da área indicam que a 

demanda por engenheiros em geral continuará intensa nos próximos anos. Apesar da grande 

quantidade de profissionais que se formam todo ano (cerca de 38 mil engenheiros por ano) ainda 

se fala em escassez de mão-de-obra qualificada para atender as necessidades do mercado 

brasileiro. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) prevê que o Brasil precisará formar entre 70 

mil e 95 mil engenheiros por ano até o ano de 2020, quando o mercado deve demandar entre 

600 mil e 1,15 milhão de profissionais da engenharia. 

De acordo com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) existem cerca de 1,2 

milhão engenheiros em atividade no país, de todas as modalidades. 

 

 

Onde estudar Engenharia de Produção 

Confira algumas instituições autorizadas pelo MEC a oferecer o curso de Engenharia de Produção: 

 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
 Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) 
 Cruzeiro do Sul Educacional (presencial) ? em São Paulo 
 Cruzeiro do Sul Virtual (a distância) 
 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
 Centro Universitário UNIBTA 
 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

Nas faculdades acima você vai poder estudar com qualidade sem estourar o orçamento. É que 

todas participam de programas do governo, como ProUni e FIES, além de terem suas próprias 

iniciativas de bolsas de estudos, convênios, descontos e financiamento estudantil sem burocracia. 

 

Veja também: 

Engenharia de Produção a distância 

Conheça o curso de Engenharia de Produção a distância, onde estudar e o mercado de 

trabalho para este profissional que está em alta! 

O curso superior de Engenharia de Produção a distância é oferecido em grau 

de bacharelado e tem duração média de cinco anos. Este engenheiro deve ter visão global e 

domínio dos processos produtivos e de gestão das empresas. Ele desenvolve projetos, aplica 

métodos gerenciais, controla a fabricação, os recursos utilizados e a distribuição de produtos, 

acompanhando a cadeia produtiva do começo ao fim. 
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Por ter formação bastante abrangente, que alia conhecimentos de Engenharia, Administração e 

Economia, o engenheiro de produção tem espaço em organizações de diversos setores em cargos 

com grande responsabilidade e boa remuneração. Pesquisas recentes apontam que esta carreira 

está entre as mais promissoras do Brasil. 

Conheça como funciona o curso de Engenharia de Produção a distância, onde estudar e as diversas 

oportunidades de trabalho para este profissional! 

 

 

Sobre o curso de Engenharia de Produção a Distância 

O curso superior de Engenharia de Produção a distância tem grande concentração de disciplinas 

das Ciências Exatas, como Matemática, Física e Química. 

Nos primeiros semestres os alunos estudam as disciplinas básicas das engenharias e desenvolvem 

atividades práticas em laboratórios. Nos anos finais, a grade curricular traz disciplinas mais 

teóricas, como Administração e Economia. Algumas instituições oferecem o curso com foco em 

habilitações específicas. A mais comum é a Engenharia de Produção Mecânica. Também há 

programas voltados para a agroindústria, produção civil, automotiva, química, elétrica, 

metalúrgica, gestão ambiental, entre outras. 

Para obter o diploma é preciso fazer estágio e apresentar uma monografia. 

 

 

A Distância x Presencial 

É importante destacar que o diploma de um curso superior a distância tem o mesmo 

reconhecimento que um diploma obtido em um curso superior presencial. Na metodologia de 

ensino a distância os alunos interagem com professores, assistem aulas e desenvolvem atividades 

online, com mais flexibilidade de horários. 

No EAD o aluno também participa de atividades presenciais e avaliações periódicas que devem 

ser realizadas nos polos de apoio presencial da universidade. Na maior parte das instituições, o 

programa do curso superior de Engenharia de Produção a distância conta com atividades práticas 

presenciais em laboratórios, nas seguintes áreas: 

 Laboratório de Química 
 Laboratório de Física e Resistência de Materiais 
 Laboratório de Desenho Técnico 
 Laboratório de Eletricidade 
 Laboratório de Automação 



Onde estudar Engenharia de Produção a Distância 

No sistema de busca avançada do site do Ministério da Educação (MEC), o E-MEC, é possível 

conseguir informações sobre as faculdades que oferecem o curso superior de Engenharia de 

Produção a distância. O site mostra também as notas obtidas pelos cursos no sistema de avaliação 

do MEC. 

Confira algumas faculdades reconhecidas e bem avaliadas pelo MEC que oferecem o curso de 

Engenharia de Produção a distância: 

 Centro Educacional Anhanguera (ANHANGUERA) 
 Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) 
 Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) 
 Universidade de Franca (UNIFRAN) 
 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
 Centro Universitário UNIBTA 
 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

 

 

Grade Curricular 

Entre os cursos superiores de Engenharia de Produção a Distância há currículos com foco mais 

generalista da profissão e outros com concentração específica em áreas como Mecânica, 

Agroindústria e Metalúrgica. Porém, as disciplinas básicas são as mesmas. Conheça as principais: 

 Administração de Recursos Humanos 
 Cálculo Diferencial e Integral 
 Contabilidade 
 Controle de Qualidade 
 Desenho Técnico 
 Engenharia de Métodos e Processos 
 Estatística e Probabilidade 
 Fenômenos de Transporte 
 Física 
 Geometria Analítica e Álgebra 
 Gestão Ambiental 
 Gestão das Instalações Industriais 
 Gestão Estratégica 
 Planejamento e Controle da Produção 
 Processos de Fabricação 
 Química Aplicada 
 Resistência dos Materiais 
 Técnicas de Programação 
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Mercado de Trabalho 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) prevê que o Brasil vai precisar formar entre 

70 mil e 95 mil engenheiros por ano até 2020, quando o mercado vai absorver entre 600 mil e 

1,15 milhão de profissionais desta área. 

Conheça alguns dos setores que mais empregam o engenheiro de produção, de acordo com a 

Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO): 

 Setor financeiro: Seguradoras, bancos, empresas de previdência. 
 Serviços: Hospitais, empresas de consultoria, construção civil, transportes, telefonia, 

tecnologia da informação. 
 Indústrias: Organizações de todos os portes e ramos de atuação. 
 Público: Empresas e instituições em todas as áreas de atuação. 

  

Remuneração 

A profissão de Engenheiro de Produção está entre as mais bem remuneradas do Brasil, com 

salários atrativos já no início da carreira. Segundo o site de empregos Catho, a média salarial 

nacional deste profissional é de R$ 5,8 mil. A tabela salarial da Engenharia de Produção está 

vinculada ao valor do salário mínimo vigente e à jornada diária, independentemente do local de 

atuação. Confira: 

 Jornada de 6 horas: 6 salários mínimos 
 Jornada de 7 horas: 7,25 salários mínimos 
 Jornada de 8 horas: 8,5 salários mínimos 


