
RENAMO VIZIOLI

Subsídios para (Jtilização da Base de

Dados Corporativa na Atividade de

Projetos

Dissertação apresentada à Escola
Politécni.ca da Uni.verei.dade de São Paulo

para obtenção do título de yg11Eglg.em
Engenhari.a.

Área de Concentração Engenharia Mecânica

Ori.entador: Professor Doutor Paulo Carlos
Kami. ns ki

.'l-.:..: . . São Paulo

2000



l Sumári.o

l

2

3

4

5

Sumário

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Lista de Terminologias e Abreviaturas

Resumo 11

6

7

8

9

0

Abstract

Introdução

Objetivo

Definições Gerais

9.1 Características dos dados:

9.1.1 Confiabilídade:

9 . 1 . 2 Acesa i.bilidade

9.1.3 Durabilidade

9.1.4 Segurança:

9 .2 Caractere.zação de Informaçã

9.3 Caracterização de Operações

9.4 Caracterização de Desenvolvi.mento de Produtos:

9.5 "Workf]ow" - F].uxo de trabalho ou sequência de

10 Projetc> Mecânico Assistido por Computador

10.1 CIM

10.1.1 CAD

IO.1.2 CAM.

lO.1.3 0 ciclo de produto e o CAD/CAM.

12

13

17

20

21

23

23

24

25

27

27

31

32

34

36

36

37

38

tarefas

\

\

2



10 . 1 . 4 Automação e CAD/CAM

IO.1.5 CAE.

2 0 Processo de Projetar e as Aplicações do Computador

3 Modelagem Geométrica

4 Análi.se de Engenharia

5 Revisão e Avali.ação do

6 Esboço Automático

7 Base de Dados Associada ao Prometo

8 Benefíci.os do uso do Prometo Auxiliado por C

l0.8.1 Aumento de Produtividade no Prometo

[0.8.2 Tempos menores de P].arejamento e Preparação
Produto.

10 . 8 . 3 Análise do Prometo .

l0.8.4 Menor Quantidade de Erros de Prometo.

l0.8.5 Maior Precisão nos Cálculos de Prometo.

l0.8. 6 Desenhos mais Compreensíveis

l0.8.7 Processos de Melhorias para Mudanças na Engenharia

l0.8.8 Benefícios na Manufatura

9 A Construção nos Softwares de Sistemas Gráficos

10 Funções de um Pacote Gráfi.co

10 . 10 . 1 Geração de Elementos G

10 . 10 . 2 Trans formações .

lO.l0.3 Funções de vi-suali.zação.

lO.l0.4 Funções de segmentação.

lO.l0.5 Funções de entrada de dados
ll /Hnnn+..vqinA.nn fnnAnl,K+"Y-l f-3Q

Prometo

omputador

rácicos

38

40

40

42

43

44

44

44

46

47

do

47

47

48

48

48

49

49

50

51

51

51

52

52

52

53

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3



10.11.1 0 Uso de Elementos Gráficos. . . . . .. - ' ' ' ' ' . . . - ' . . . . . 53

].0.11.2 Definindo Elementos Gráficos. . . . . . - . - ' ' . . . - ' - . . . . . 53

].0.11.3 Edi.tardo a Geometri.a. . . . . . . . . ' - - - ' ' ' . ' ' ' - ' ' ' - . . . . . 54

lO.12 Tra.nsíormações.......'-'-''-'''--''''''-.- - -'''-'''.55

lO.13 Estrutura e Conteúdo da Base de Dados . .. . . .. . . . .. .. . . . . . 56

lO.14 Estrutura em Arame (Vire-Fume) e Modelagem Sóli.da . . . . . . 57

lO. 14 . 1 A Importânci.a da Geometri.a Tri.di.menti.onal . . . . . . . . . 57

lO.15 Modelos em Arame(Wire-Fume) ........................... 57

lO.15.1 Modelos Sólidos......-..'''--............ .-'.....58

lO.16 Importação e Exportação de Desenhos .. . . . . . . . . . . . .... . . . . 59

lO.17 Coriclu.são . . . . . . '... - . ' .. . . ' - ' - ' - ' - - ' ' - ' ' - - ' ' - ' - . - . . ' ' ' ' . 62

11 Dados e Informações dentro da Empresa ............... 64

ll.l"Datawarehouszng" ..... ...''--'-'.--'--'-'-'''..-..'''.64

11.2 Abordagem convencional dos dados. ........................ 64

11.3 Recuperação de dados de si.stemas legados . . . . . . - . . ' . ' . . . . . 66

11.4 DSS e EIS ("Deck.sion-Support System" e "Executa.ve
Information Systems") Sistema de Suporte à decisão e Sistema de
Informação Executiva ......''-'-..-.''... ..-.....''''..- .'.'. 66

11.5 Requi-sitas do negócio ......''''. ..-''.''''.....'''-..... 68

11.5.1 Integração dos dados da empresa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

11.6 0 funcionamento do data warehouse . .. . . . . . . .... .. ... .. .. .. 70

12 Aspectos Gerais de Interfaceamento ......--...''..... 73

12.1 Análise do Uni.verso de Dados Corporati-vos . . . . . . - . - - ' . . . . . 79

12.1.1 Análise da empresa como um todo. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . 79

12.1.2 Análise dos Fatores Críticos do Sucesso (FCSs) ... . . 80

12.1.3 Método do "Balanced Scorecard". .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 83

4



13 Sistema de Informação para Projetos . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

13.1 .Parti.cularização do Método ''Balanced Scorecard" . . . . . . . . . . 89

13.2 Fatores Específi-cos da Área de Projetos: ................. 92

13.3 Definição dos conteúdos de cada cartão do método "Balanced
Scoreca.rd//. ... nn-B©Benenn-©e +©P+nannn TnpnTçn-Bonnn+eo.].0].

Coii<+].usno ... eBB+nueo©BBvveaaaeBoaB©oanBn+oBBBBBBO. llo

iêLllexoeno qeaonoe eo ççnnneana aeoooooe114

15.1 Exemp]o de aplicação de Engenharia Si.mu].tânea . . . . . . . . . . . 114

15.1.1 Prometo Paramétrico de Elementos de Máquinas . . . . . . 114

15.1.2 Engenharia Simultânea com Negociação Utilizando
Diagramas de Prometo. . . . . . . . .. ' . .. ' ' ' - '. . . . . - - . . ' ' . . . . . . . 116

Bi.bli.ogz'afi.a: .....'.. ..'''.....'''''''''-....-'.'. 123

14

15

16



2 Lista de Figuras

Figura l: Interface entre i.nformações corporati.vas e ativi.dade de
prol(star ....eçn-eespçeoe»-na'peeepeeeeeeeneen-nnne çne Tçpneee18

Fi.gula 2: Vara-ação da temperatura em uma estufa. . . . . . . - - - ' ' . . . . . 22

Fi.gula 3: Algumas i.nterfaces da função de operações com outras
funções da empresa.(GIANESl; CORRIA(1994)).................29

Fi.gula 4: Estruturação integrada de áreas em uma empresa segundo a
visão da SAP(SAP(1999)). ................................... 30

Fi-gula 5: Prometo de ponte levadiça de Leonardo da Venci(Fonte:
Internet: http://www.museoscienza.org/englj:sh/;:99nardo). ..... 35

Fi.gula 6: As vári.as etapas de um prometo (SHIGLEY (1989) -
adaptado) . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . - .. . - . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . 41

Fi.gula 7: Relaci.onamento CAD/CAM através das bases de dados

(Adaptado de KAMINSKI(2000)) . ......................-.'...... 46

Figura 8: Facilidade de vi-suali.zação de desenhos em CAD (GR00VER;

ZIMMERS(1984)).......''-...-.'''.-. ''......'''-'....-.....49

Fi.gula 9: Objeto sem sentido físico (Notas de aulas) - ........... 58

Figura 10: Conversão di.teta entre doi.s tipos de CAD....... - ..... 60

Figura 11: Conversão com uso de padrão intermedi-alto. . . . . . - . . . . . 61

Figura 12: Impacto da revolução tecnológica (adaptado de GUITA

j1997)) . ... . . . - . . . - '. . . . -. .. .. . .. -.. - '... . . . . ' ' '. .. . . . . . . . . . . 68

Fi.gula 13: Critérios de formação de um "Data warehouse" (adaptado
de GUPTA(1997)) . . .. .. . ...... .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .... 71

Figura 14: Fluxograma do método de análise dos FCSs. (LAUDON;

LAUDON(1994)). ..................... ......................... 82

Fi.gula 15: Defina.ção de indicadores através de metas (KAPLAN;

NORTON(1992)). ........-.............. ...'.........-........85

igura 16: Di.agrama de Henderson (KAPLAN; NORTON (1992)) ...-.... 87F

6



Figura 17: Algumas metas para a área de projetos (modificado de
KAPLAN; NORTON(1992) . ..................' -''''.... ............. 91

Figura 18: Fases de desenvolvimento de um prometo (ASIMOV (1962))

Figura 19: Síntese comparativa entre metodologias de Prometo

(OGLIARI, 1999) .......-...................................... 95

Fi-gula 20: Válvula de controle de pressão. . .. .... .. .. ..... . . ... 117

Fi.gula 21: Relacionamento entre parâmetros para cálculo da
vá.lvu.la. ......-..'.-..-'''''''-'''-'-'----''-'-''-'--.. -...121

93



3 Lista de Tabelas

Tabela l Caracterização de um dado 21

Tabela 2: Tipo de automação em função do ti.po de produção
(GROOVER; ZIMMERS(1984)) . ................................... 39

Tabela 3: Métodos de definição de elementos em computadores

gráfi.cos interativos (Fontes: Notas de aulas/Manuais de
Soíttía.r(,s)......©+eepenna-eepç+pe+-eeça+ ee+8eee8e'T+ -ee 9.54

Tabela 4: Características de edição mai.s comuns em CAD (Fontes:
Notas de aulas/Manual.s de Softwares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Tabela 5 Metas em função dos FCSs ( ROCKART ( 1 9 7 9 ) ) 83

Tabela 6: Exemplo de setores envolvi.dos e responsáveis pelas
ati.vidades de desenvolvimento de um produto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Tabela 7: Si.stemas envolvidos nas ati.vidades de cada área da
empresa (levantamento de sistemas dentro da empresa na qual o
autor atum) . . . . . .. . - . ' . . . . . . . . . . . . .. - - . -. ' '. . . . . . . .. .. . . . . . . 100

Tabela 8: Análise do cartão da Perspectiva Financeira no método do
"Balanced Scorecard" para o desenvolvi.mento de prometo de
produto em uma empresa comercial. .....-.....''''''--. . ....102

Tabela 9: Análise do cartão da Perspectiva do Consumidor no método

do "Balanced Scorecard" para o desenvolvimento de prometo de
produto em uma empresa comercial . . . . . . ' ' ' - ' ' - ' ' . . - . - ' ' . . . . . 104

Tabela 10: Análise do cartão da Perspectiva Interna do Negócio no
método do "Balanced Scorecard" para o desenvolvi.mento de
prometo de produto em uma empresa comercial.. . .. ... . .. . . . .. . 105

Tabela 11: Análise do cartão »Perspectiva da Inovação e do
Aprendizado" do método "Balanced Scorecard" para
desenvolvimento de prometo cie produto. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Tabela 12: Passos para resolução do problema da barra. 116

8



4 Lista de Terminglggias e Abreviaturas

Abap: código de programação/estruturação uti-lizado pelo software
de gestão da SAP

CAD: Prometo Auxiliado por Computador (do Inglês: "Computer Aided
Design")

CAE: Engenharia Auxiliada por Computador (do Inglês: "Computer
Aided Engineering")

CAM: Manufatura Auxiliada por Computador (do Inglês: "Computer
Ai.ded Manufacturing")

CIM: Manufatura ]-ntegrada por Computador (do Inglês: "Computer
Integrated Manufactura.ng")

CNC: Máquina que a partir de um conjunto de comandos numéricos
elabora uma série de operações mecânicas.

DSS: Sistema de Suporte à Decisão (do Inglês: "Deck-sion Support
System" )

EIS: Sistema de Informação ao Executa.vo (do Inglês: "Executivo
Informati.on System" )

FCS: Fatores Críti.cos do Sucesso -- terminologi.a uti.lizada no
mapeamento de pontos pri.oritários a serem tratados em um dado
prometo.

Handheld: Termo em inglês para designar os equipamentos portáteis
de coleta de dados ou mesmo de processamento de dados, mui-tas

vezes com características similares às de um mi.cro computador

Lotus Notes: software da IBM para automação de "workflows"

PCP: Plane:lamento e Controle da Produção.

R/3: Software de gestão criado pela SAP

SAD: Sistema de Apor.o à Decisão.



SAP: Empresa alemã detentora do software de gestão "R/3" . A sigla
si.gnifi.ca "Analista de Sistemas e Processos"

Sistemas Legados: Sistemas corporativos ou mesmo específicos de
alguma área que não pertencem ao escapo do sistema gerenci.al
vigente na empresa, porém continuam a ser utilizados ou os dados

contidos em seus bancos são ou devem ser incorporados ao sistema
vigente

Workflow: Palavra em Inglês que signo-fica fluxo do trabalho, ou
seja, como as tarefas se distribuem no mei-o empresarial e
temporal

10



5 Resumo

Num cenári.o de constantes inovações tecnológicas e de surgimento
de novos meios de informação, da vi.aboli.zação de cresci.mentor
produtivos e mesmo de novos conceitos organizacionais, fica
difícil., muitas vezes, aproveitar-se toda a sinergia proveniente
da combinação destas iniciativas .

A estruturação de dados dentro de empresas não é nenhuma novidade

Tampouco a utilização de recursos computacionais no auxílio ao
prometo como o desenho auxiliado por computador ou o cálculo
estrutural através da utilização de softwares.

Nesta di.ssertação, são abordados alguns aspectos sobre os
benefícios de uma análise dos dados da empresa de modo a torna-los
genéricos o suei.ciente e, paradoxalmente, específi.cos para os
fatores críticos de sucesso da empresa. Ou seja. de como oti.mi.zar
a uti.lização dos dados - vistos como informações sem gerar. no
entanto, redundâncias e esforços improdutivos .

Como exemplo-fi.cação deste tipo de enfoque. trata-se o uso do dado
(i.nformação) na área de prometo, pois, nesta área. ti.da
normalmente como a].tamente técni.ca, há uma penetração muito

pequena dos dados corporati.vos, fato este que acaba segredando-a e
consequentemente. tornando-a menos efici.ente
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6 Abstract

On a scenari.o fu]] of techno]ogica]. improvements and with the
appearing of new information media, the new producti.on growing
possibi-lities and even of new organi.zational concepts, usually, it
is difficult to get all the possible synergy from the combination
of all these initi.atives.

Data structuri.ng in companies is not a new issue. either the use
of the computers to aid i.n the project área. Computer Aided Desi.gn

and Computer Aided Engi.neering are examples of this use

Tais thesis shows some aspecto of the benefits provided by an
enterprise data analysis that preservem a broad character to data
and, paradoxically, lives them a strong focus on the key processem
and criti.cal factors of success. Or. in other terras, how to
optimize the use of data - understanding data as i.nformation -
without generating redundancy and unproducti.ve efforts.

To exemplify tais kind of assumption, the project área use of data
wi.ll be vi.ewed. because, in thi.s specific área. mostly known as a
very technical área, there i.s a few penetration of the corporate
data. causing a segregation and consequently bringing some

ineffi.ciency

12



7 Introdução

As técnicas de prometo e produção baseadas em CAD/CAM/CAE, o
planejamento e controle de produção, os sistemas transacionai.si e
os sistemas de informação gerencia].2 dentre tantas outras
ferramentas hoje disponíveis, usualmente funci.unam de modo

autónomo e independente, ou muito pouco reJ-acionado, apesar da
crescente melhoria das formas de relação entre os dados em redes
de comunicação e de computadores. Este isolamento causa uma

redundânci.a de esforços ou até mesmo falhas por interpretações de
informações mal trocadas .

Para se obter um aumento de qualidade desde o prometo do produto
até sua exti.nção, é prece-se uti.].azar ao máximo a si.nergia obti.da
pelo corneto interfaceamento3 das várias técni.cas de prometo,
produção e decisão, dentre outras.

l Sistemas transacionai.s são os sistemas que auxi]iam o contro].e
das operações corri-quem.ras de uma empregar como por exemplo o
controle de estoques, de fluxo de cai.xa, de processos de
manufatura e de ciclo de vendas.

2 Sistemas de informação gerenci.al são sistemas que, baseados nas
informações vindas dos sistemas transaci.anal-s ou de outras fontes
da empregar fornecem visões mais claras do desempenho/ de acordo
com as necessidades dos nível.s gerenciai-s.

3 Interfaceamento será usado neste texto como sendo o processo de
troca ou transferência ou interpretação de um conjunto de
informações e/ou comandos e/ou ações entre sistemas ou ambientes
distintos, com ênfase na área de informática.

13



Uma di.scussão muito em voga na indústria atual é sobre as
defi.ci.ências no processo de .comunicaçãor não o processo físico em
sí, baseado em redes de telefona.a, fi-bus ópti-cas, ondas em
variadas frequências e malhas de satélites dentre outros, mas o
gerenci.acento das divergências provocadas pela disputa do poder
entre áreas funcional.s em uma empresa.

Se por um lado os anali.star de processos e os analistas de
sistemas acredi.tam que a padronização ou a codificação é a saída
mai.s indicada para gerar uma qualidade óti.ma de troca de
informações, os analistas de negócios estão, mui.tas vezes,
convictos de que a informação deve ter sempre sua forma nativa
para que possa ser i-nterpretada pelo receptor da forma o mais
aberta possível

É frequente que a troca de dados na empresa ocorra dentro deste
ambiente, com maior ou menor sucesso em função do contexto: por

exemplo, em áreas de prometo de engenhari.a, onde a difusão de
normas é muito i.ntensa, pode haver maior facilidade. Já em esferas

estratégicas, onde o grau de subjetividade aumenta, normalmente há
maior dificuldade.

Da determinação das necessidades e formas de informação depende o
sucesso, por exemplo/ de um Sistema de Informação ao Executa.vo (do

Inglês: "Executa.ve Information System" abreviado por EIS) ou de um
Sistema de Suporte à Deck-são (do Inglês: "Deck.si.on Support System"

abreviado por DSS), pode-se estar tratando de informações
estratégi.cas e relevantes ou simplesmente de relatóri.os
operaci-onais, e. não é difíci]. encontrar empresas que investem
mui.to di.nhei.ro e recursos em um EIS, mas que. não o uti.li.zam, ou
piora uti.lizam e obtém informações di.storcidas e erradas.

Já a interface entre o Prometo Automatizado (CAD/CAE - Engenhari.a

e Prometo Auxiliado por Computador) e o Planejamento da Produção

(CAM/PCP - Manufatura Auxi-nada por Computador e Planejamento e

14



Controle da Produção) propici.a uma troca de dados mais prece-sa, se
bem que sempre bati.zada por procedimentos previstos, dei.xando

pouca margem para eventos aleatórios. Para um ambiente compete.tivo
onde a variabi.lídade vem se tornando uma constante. há de se ter

especi.al cuidado com limitações na abrangênci-a dos dados.

Segundo CORRÊA; SLACK (1994), o efei.to das vara.abilidades gera uma

análi.se mais abrangente e contempla todo o conjunto de inter-
pelações organizaci.onais, sendo os principal.s fatores motivadores
da flexibilidade da empresa: as incertezas do mei.o ambiente das
indústrias e as necessidades do si.stema prover variabi.lidade de
saídas

Poucos trabalhos (pesque-sas), segundo os autores (ibidem), têm
explorado os mecani.smos que permeiam tais motivos, sendo abordadas
no referido texto as relações entre as categori.as: variabi.li.dade
de saídas, i.ncerteza ambiental e flexibi.li.cinde dos sistemas de
manufatura, afirmando que a flexibili.dade posei.bi.lata também

adaptações rápidas às mudanças nas saídas.

Controlar as incertezas reduz as necessi.dades de flexibilização
jque representam custos) e é este aspecto que se veria.ca na

rápida e corneta troca de dados entre áreas de empresas e, num

âmbito mais globalizado e de empresa virtual4, entre di.gerentes
empres as .

Em últi.ma análi.se, prevalece o jarrão empresarial de que o cliente
sempre tem razão, ou seja, é a parti-r das vontades expressas pelo
mercado que se defi.ne tudo em uma empresa/ desde a própria missão,

4 A respei.to deste tema, há um artigo de CHESBROUGH; TEECE (1996)
que tece considerações sobre quando vale realmente a pena se
constituir uma empresa virtual

15



até a escolha de um determinado mecanismo de controle de processo,
passando pela linha de produtos, pela imagem instituo.oral, pela
defina.ção dos preços e pelo perfil dos empregados.

Todos estão, ai.nda que impJ-icitamente. conscientes dos "padrões"
adotados pela empresa, e de como a empresa deve se apresentar ao
público consumi-dor. Nesta dissertação não serão citados exemplos,
mas há uma vastíssima literatura a este respei.tor e. via de regra,
qualquer li.vro sobre marketing ou megatendências está repleto de
exemplos das mais vara-adas indústrias.

Como capturar e como transformar as informações do cliente em
subsídios para o desenvolvimento de produtos é, portanto, o ponto
crítico deste processo.

16
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8 Objetivo

Objetivo-se, neste texto, um aprofundamento no entendimento da
interface entre a informação gerada ou armazenada dentro da
empregar seja ela ori.binária de Bancos de Dados Corporativos
Transacionais' ou de outras fontes tai.s como interação com

clientes6 e fornecedores, pesquisas encomendadas e outras, e a
atividade de projetar dentro da empresa (sendo o Prometo

Automati.zado uma das modal.idades que sustentam esta atividade

5 Banco de Dados Corporativo Transaci.oral é todo o banco modelado a
partir de processos e operações do di.a a dia da empresa/ e.
portanto, carregado com dados desta natureza. Incluem-se nesta
modalidade os bancos de dados resultantes de processos contábei-s,
de vendas (como gerenciamento de pedi.dos) . de controle de produção
no chão de fábrica e outros. Bancos Transaci-onais são
constantemente ali.mentados com dados i.ndexaclos por uma data de
operação, gerando uma base di-nâmica. ou seja. que varia em função
do tempo. Porém. a maiori-a deles não dispõe de ferramentas de
análise destes dados (e i.sto nem conde-z com seus objetivos), sendo

assim necessári.as bases de dados de leitura e análise dos mesmo,

tais como os "data warehouse" e os cubos de informações (a serem

abordados por este texto)

6 Com o aparecimento do conceito de CRM (do inglês: Gerenci-amento
do Relaci.onamento com os Clientes) , tem-se novamente uma ênfase no
poder e importância da palavra e atitude do cliente, agora
subsidi.ada por um aparato tecnológico repleto de recursos tais
como linhas diretas de comum.cação ("call centers") . segmentações

di.versas, busca do entendi.mento do perfil psi.cográfico do cliente
e outros.
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Interface
!#! ! ! !i:!$ #- l#8WBâ@M %i lq%$

Atividade de
Prometo dentro
da Empresa

Fi.gula l: Interface entre informações corporati.vas e ati.vidade de

projetar

Vários aspectos são relevantes nesta pesquisa, dentre os quais
destaca-se três:

e Como identificar e modelar as i.nformações indispensáveis no ti-po
de i.nterfaceamento ci.tado acima; ou seja, como mapear que ti.pos
de subsídi.os poderiam ser fornecidos pelo conjunto de
informações armazenadas pela empresa para suprir determi.nadas

necessidades demandadas pela área de projetos.

e Como ocorre o fluxo de informações entre os setores corporativos
da empresa e especifi.comente com a área de Engenhari.a e
projetos, e qual.s fatores i.nterferem na armazenagem/ captura e
leitura destas informações;

e De que forma a visão estratégica da empresa deve impactar nas
mudanças tecnológicas para propiciar um contínuo incremento na
qualidade das informações e de seu uso.

Abrangendo-se tai.s tópi.coar pretende-se originar uma dissertação
de mestrado com algumas recomendações voltadas à otimização do
aproveitamento de informações dentro da empresa. Informações estas
que deverão ser, portanto, abrangentes o suficiente para que se
possa contemplar tanto as área mais técnicas da empresa/ como as
áreas de Engenharia, Manutenção e Manufatura. quanto as áreas
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chamadas de "Deck.dóri.as", que incluem Logística, Marketing, e
Planej amento '

7 Cabe lembrar que a di.visão da empresa aqui é meramente formal,
não querendo di.zer que áreas como a de Engenhari-a não tenham

influênci.a no processo deck.sócio, ou que a área de Marketing não
se envolva com processos técnicos. Trata-se apenas de uma

formalização por preponderância. Na verdade, em di-gerentes graus,
todas as área são afetadas 'e necessitam do uso da informaçãor
inclui.ndo área chamadas de Corporati.vas ou admi-nistrativas que
incluem Recursos Humanos, Jurídica, Financei-ra. Informática e
outras.
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9 Definições Gerais

As áreas de automação industrial e de informática têm trazido ao
linguajar do dia a di-a empresarial termos e conceitos muitas vezes
difíceis de serem compreendidos. Pela veloci-date com que são
i.ntroduzi.dos novos métodos e novas tecnologias (proporcional a
velocidade em que os mesmos se tornam obsoletos), se a empresa não
investir mui.to em treinamento técnico e administrativo, raramente
consegui.rá atingir resultados positivos.

Exemplo claro disso, e que pode ser verificado em i.números

empresas/ é a implantação do SAP, que pretende ser um sistema de
gestão úni.co dentro da empresa/ mas que para obter sucesso, exige
alterações em procedi.bentos internos muitas vezes radicais.

A preocupação quanto à clareza no entendimento mui.tas vezes fica
restri.ta às esferas mais influentes na empresa (gerentes e
diretores) ou mesmo às consultorias que muitas vezes são
i.ncumbidas da implantação de novas metodologi.as. Mas na verdade.
quem vai utili.zar as novas tecnologias que se apresentam quase
sempre são as camadas mais operacionais, e estas são
frequentemente esquecidas no momento de se i.nvesti.r em

treinamentos.

As definições a serem expostas neste capítulo estarão sempre
i.nseridas no contexto desta dissertação. No entanto, por serem
baseadas em um senso comum e em uma séri.e de textos, pode-se
afirmar que são generali.záveis.

Um número mínimo de defi.feições ou conceituações serão destacadas a
seguir, para evitar possível.s redundâncias nos demais capítulos.
são elas referentes a: características dos dados, informações,
operações, desenvolvi.mento de produtos e fluxo do trabalho
("workflow")

20



9.1 Caractere.sticas dos dados

O dado pode sef definido de i.númeras formas, das mais genéricas às
mais específi-cas. Para os fins deste texto, o dado é vi.sto como

uma caractere.ética de um determinado objeto (RUMBAUGH; BLAHA;

PREMERLANl; EDDY E LORENSEN; 1991), seja ele físico (uma medida,

uma cor, uma temperatura. etc.) ou abstrato (uma percepção. uma

está.motiva, uma lei, etc.). O dado não é, portanto,
necessariamente um número puro. mas um conjunto que pode ser

composto de várias informações. Por exemplar a temperatura em uma

sa].a pode ser caracterizada por:

Tabela 1 : Caracterização de um dado

Para que o dado comece a se tornar útil, um conjunto mínimo de
informações se torna necessário. Guardar algo como 161 não tem
validade alguma. mas saber que às 15 horas do dia 18 de julho de
1999 a temperatura médi.a na estufa 5 era de 161'C pode ser de
alguma importância. Se for conhecida uma sequência de dados
semelhantes como este. pode-se ter um gráfico (Figura 2) de
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Identificador único Importante na recaptura do dado

Identificação da sala Provavelmente relaci.onado a outro QaQo:

o da sala

Unidade de medi.da E;ventualmente também re.LaclonaQO a

outro dado: o da unidade

Valor do dado que é o dado propriamente di.to

Momento em que o dado foi
verá.ficado

uma data e um horário

Duração do dado intervalo até a próxima mealçâo ao
dado.



temperaturas no decorrer do tempo. e pode-se, por exemplo, aplicar
correções no decorrer do tempo para. que a temperatura permaneça

sempre dentro de um intervalo especi-fi.cado.

Temp.em'C
Variação da temperatura na estufa 5

180

170

160

150

140

temperatura máxima

aqüqcado. temperatura mínima

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horas do dia 12/08/1999

Figura 2 Variação da temperatura em uma estufa

Note-se portanto que um dado é apenas parte de um contexto, e se
justifi-ca a partir de sua aplicabi-li.dade.

Apesar da aparente simplicidade, alguns dados são bastante
complexos: por exemplo/ se tomarmos um ponto qualquer em um
desenho em um sistema CAD qualquer, serão necessári.os vários
quali.picadores para defina-lo, tai.s como: tipo de sistema de
referênci-a apor exemplo cartesiano). post-ções relativas à origem
do sistema de referênci.a nos eixos x, y e z, cor do ponto (ai.nda
que seja uma ente-dade apenas representativa)r identi.ficação do
desenho e assim por di-ante .

Além di.sso, (RUMBAUGH; BLAHA; PREMERLANl; EDDY E LORENSEN; 1991) o

dado deve obedecer a cri.téri.os de

B Confiabili.dade

e ices si.bilidade

e Durabilidade
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B Segurança

9.1.1 Confiabilidade

Dado confiável é aquele que pode ser consi.derado corneto dentro de
um espectro de critérios preestabelecidos, podendo ser uti.li.zado
para os fins estabelecidos por estes mesmos critéri.os. Desta
forma, devem estar conta.dos no dado, na forma de qualifi-cadores,
os critérios ou as restrições na utilização do mesmo.

Daí se conclui que um dado não pode ser genérico de forma
i.rrestri.ta. Um dado só pode ser considerado genérico dentro de um
determi.nado contexto. Este contexto é defi-nado por uma série de
cri.térios.

9 . 1 . 2 Acessibilidade

A acessibilidade dos dados é relaci.onada a alguns fatores

Forma de armazenagem: uma vez armazenado, o dado deve poder ser
recuperado, e, para tal, é preciso que o mei-o de recuperação do
dado seja compatível com o meio de armazenagem do dado. Asse.m, se
o dado foi. armazenado em um papel, através de um código escri.to, é
preciso que na recuperação do mesmo, o cedi.go seja conhecido. A
informação sobre o ti-po de cedi.go utili.zado deve ser também

armazenada como quali.fi.cadora do dado. Se tratar-se de um dado

armazenado em um banco de dados em um computador, é preciso ter a

informação do tipo de banco de dados e do mei-o fá-si.co no qual ele
está armazenado. Mais do que isto, é preciso di-spor de formas de
traduzir o código do banco de dados e di.sponibi.lizá-lo de forma
úti.l ao usuário do dado.
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Flexibi.lidade do dado: Quanto mais formas de recuperação exista.rem
para um.mesmo tipo de armazenagem, mais flexível é o dado. Asse.m.

um texto descritivo armazenado em uma gaveta é bastante acessível

em termos de flexibili.date. Basta que o recuperador conheça o
código escrito (a língua), entretanto, ele pode ser
incompreensível caso não tenha havido uma padronização no momento

da armazenagem .

Clareza: Esta característica perdi.te que o dado seja rapé.damente

identificado e possa ser uti.li.zado corretamente. Fatores que
colaboram na c]areza de um dado são uma modem.agem corneta, sem

redundânci.as, a utili.zação de formatos condizentes com o conteúdo
armazenado e o uso de uma nomenclatura conheci.da e reconhecida.

Localização: Tanto quanto na logística do transporte, a

importânci.a da localização do dado é fundamental. O dado deve

estar próximo do usuário o suficiente para que seja buscado com a
ve].oci.dade necessária ao seu uso. O dado pode ser copa.ado para que

esteja em vários locais simultaneamente, chegando mais rapidamente
ao seu destino, entretanto, neste caso é preciso extremo cui-dado

para que as cópias sejam mantidas sempre idênticas ou
sincroni.zadas.

9.1.3 Durabilidade

É a característi.ca que define a "vi.da útil" ou longevi.jade do
dado, ou seja, por quanto tempo o dado prece.sa ser preservado.
Esta definição varia em função do tipo de dado, ou seja. um dado
fi.scal, por exemplo pode ser preservado apenas pelo tempo
estipulado legalmente (lO anos por exemplo). enquanto um dado de
prometo deve ser preservado durante todo o ciclo de vida do
produto e eventualmente de seu substituto e do substituto do
substituto, dependendo da natureza do mesmo. Já um dado histórico
deve ser preservado indefi.ni.damente. uma vez que ele reflete um
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componente da históri.a da empregar ou do país ou mesmo da
humanidade.

\

Em sua passagem pelo tempo, o dado deve manter-se incorruptível/ e
deve haver mecanismos que garantam isto, como por exemplo, o
controle através de datas de atualização dos dados. Em tempos de
discos de leitura por raios laser e de comunicação por fibra
óptica e ondas de rádio, é surpreendente que saibamos que há tanta
informação armazenada em tuinbas egípcias com tanto cui.dado;

informações estas, talvez mui.to mais fáceis de serem compreendidas

do que as informações contidas na nave Apoio que está tão longe do
sistema solar. porque não sabemos quem ou o que as verá-.

9.1.4 Segurança

Mais do que um atributo do dado em sí, a segurança deve ser do
âmbito do banco de dados ou ainda do ambiente no qual os dados

trafegam e são utilizados. Não se pode ter a confiabilidade dos
dados se não forem observados cuidados com seguranças pois um dado

não seguro pode ser faci]mente aduz.terado. Também não se pode ter
a acessibilidade dos dados se não for garantida a segurança. uma

vez que os procedimentos de segurança é que vi.abilizam a entrega
dos dados. Basicamente, o banco deve estar protegido com relação a
acessos não autorizados seja para lei.tuna. alteração. exclusão ou
adição no mesmo, dependendo da natureza do dado e do perfil de
quem está acessando o mesmo. Hoje. com o advento das redes
global-s, mais especificamente da Internet. torna-se i.mperativo o
uso de si.stemas de proteção, com a utilização de recursos como

"File-walls"e, softwares de encriptação9. mecanismos de

Fi.re-hall": termo i.nglês que desi-gna uma barreira de proteção
contra acessos i.ndesejávei.s. Geralmente trata-se de um apli.cativo

que atum nos servidores ou provedores de dados e regula os ti.pos
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identificação de conteúdos, chaves de acesso e outros. Não

raramente. os custos de segurança tornam-se elevados, fazendo com

que muitas empresas deixem seus dados vulneráveis, causando,
eventua].mente, danos que ultrapassam em mui.tas vezes o custo de
uma implementação de um si.stema de segurança. Esquecem-se estas
empresas que o verdadeiro valor delas está justamente nos dados em
que ela acumula no correr de sua trajetória''

de acessos segundo cri-téri.os configuráveis. Termo mui-to usado
quando se fala em Internet

9 A encriptação é um processo efetuado geralmente por um software
que codifica os dados de forma a torna-los compreensível-s apenas

por aqueles que detém a lógi-ca do processo de encriptação. Este
procedimento geralmente é uti.lizado em dados que serão submetidos
a transporte em uma rede sujeita a acessos não desejados
(Internet), e requer a utilização do software tanto no momento de
codi.ficar o dado (ponto de ori.gem) quando no momento de
decodificá--lo para lê lo (ponto de chegada)

10 0 acesso e a maná-pulação de dados bancári.os pelos chamados

"Hackers" que desenvolvem mei.os de burlas o$ sistemas de segurança
tem si.do um desafio constante para as empresas do setor e para os

profissi.orai-s da área, porém não são um caso isolado, havendo hoje
ameaças como vírus de computadores, alterações em conteúdos da
Internet e inúmeros outros. Na verdade, o complexo e ao mesmo

tempo frágil ambiente das redes globais tem muitos pontos
desconhece.dos que podem se configurar em brechas no sistema de

segurança.
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9 .2 Caracterização de Informação

De acordo com fROUCHIN (TRONCHIN, V. J; 1997) para fins de "data
warehousing", dados são os componentes bási.cos, a partir dos qual.s
a informação é criada. Informação são dados inseridos em um
contexto. Contexto é a si.tuação que está sendo anali.fada. A parti.r
da informação obtém-se conhecimento, que permi.te tomar deck.iões,
trazendo poder e vantagem competitiva .

No texto, o autor citado ainda reforça que para transformar o dado
em informação é necessário um inda.víduo, que é aquele que colocará
o dado no contexto adequado. Neste momento, o dado adquire
si.gnifi-cada, semântica, transformando-se em informação. SÓ neste
instante ele passa a ter valor para o propósito do contexto

Ainda que exista uma senti.vel diferença entre dado e informação/
mui.tas vezes neste trabalho poderá parecer haver um descai.do

semântico, uma vez que um dado contextualizado (i-nformação)
conta.nua a ser um dado, e como o termo "dado" é mai.s genéri.co,
muitas vezes preferirem- usá-lo ao i.nvés do termo "informação"

9.3 Caracterização de Operações

No contexto presente, "Operações" é vista como um si.stema ou um

conjunto de sistemas que suportam o dia a di.a operacional da
empresa; ou seja, todas as operações que. di.teta ou indiretamente,
influem na produção do produto (ou serviço) e, acessori.amente. na
contabili.zação do mesmo, tanto para fins de controle i-eterno tais
como movi.mentação de estuques, controle de qualidade. estatísticas
de vendas, levantamentos de custos, como para contro].es legal-s
tai.s como cadastros em contas contábeis, livros fiscais e outros
dj.sposi.tivos normativos de exigência governamental ou da própri.a
indústri.a.
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Segundo GIANESl; CORRIA (1994) , "Operações" tem uma definição mai-s

restrita: para os autores, (i-bi..dem, pg. 30): "a .função de
operações de uma organização é a parte responsável por produza-r

seus produtos (ou serviços) . Um si.stema de operaçõesr seja de que
empresa for, apresenta alguns elementos básicos..."

Na definição de sistema de operações, os autores prosseguem: "-.O
si.stema necessita. antes de tudo, de objetivos bem definidos. O
sistema contém também um processo de transformação, responsável

por converter entradas (recursos) em saídas especificadas. Possui-,
ainda, um sistema de controle. responsável por ajustes no processo

que visem garantir que as saídas ou resultados sejam os esperados.
Flutuações aleatórias como, por exemplar atraso de fornecedores,

quebra de equipamentos e rotatividade de mão-de-obra fazem com que
os resultados produzidos possam estar fora das especificações,
tornando a função de controle essencial."

Na visão dos autores, portanto, "Operações" está muito intimamente
li.cada a produção, pri.ncipalmente nos processos de manufatura.

Para esta dissertação, este termo fica .um pouco mais amplo/ uma

vez que, para sistemas integrados, ainda que numa vi.são utópi.ca.
todos os processos da empresa tornam-se essenci.ais na operação da
empre s a .

Os autores acima citados relacionam "Operações" com outras funções
da empresa de forma a destacar a função de manufaturaii. A Figura 3
mostra como se comunicam as funções segundo os autores.

11 Ai.nda que o texto se reli.ra explica.tamente a "serviços", é
mui.to forte a tendênci.a em se enfatizar a manufatura. talvez pela
própria característica dos autores. Isto de forma alguma di.minui. o
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Prcjeto

Recursos
Humanos

'Planeamento'
e controle

q)erações

Manutenção Suprimentos

Contrdadoria

Finanças

Fi.gula 3: Algumas interfaces da função' de operações com outras

funções da empresa. (GIANESl; CORliÊA (1994))

Do ponto de vista organi.zacional, a estrutura da empresa pode ser
vista desta forma -- ou de outras, conforme a tendência do negócio
e da indústria - mas do ponto de vista de integração de sistemas,
o nível de comparti-mentação das funções tem uma hi.erarqui.a mais
homogênea, ou seja, coloca-se lado a lado funções como manufatura,
vendas ou prometo, e todas compõem as "Operações" da empresa.

valor do texto citado, mas acentua a similaridade que pode ser
verificada entre manufatura e servi.ços em muitos aspectos-
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Exemplo desse tipo de estruturação é o conceito da SAP (SAP

(1999)) , já citado anteriormente.

Na Fi.gula 4 o centro não é um processo ou uma área, mas a base de
dados e a estrutura do software de gestão

SD

vendase
distribuição

FI

contabilida
de

financeira

MM
gerencla-
mento de
materiais

co
controlado-

na

PP
planeja-
mento da
produção

contabiliza
ção de
ativos

R/3
ABAP
cliente/

QM
gerencia"
mento de
qualidade

PM

manuten.
ção da
planta

servidor PS
sistemas

de projetos

WF
workflow

HR
recursos
humanos

IS

soluções
daindústria

Figura 4 Estruturação integrada de áreas em uma empresa segundo a

visão da SAP (SAP (1999) )
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Com isto, a SAP, assim como outras empresas do ramo de softwares
de gestão, enfatiza a importância do dado, como elemento de
ligação entre as várias áreas da empresa.

ná, portanto, uma diferença entre a estruturação admini.strativa e
funcional e a estruturação sistêmicai2. Uma não anula ou exclui. a

outra: são apenas visões com diferentes objetivos.

A verdade, porém. é que para a operação propriamente dita da
empregar prevalece a visão administrati-va e funcional, e a visão
sistêmica slnteti.za a estrutura sobre a qual a empresa desempenha

seus planos a longo prazos OU seja, na direção de seus objetivos.

9 . 4 Caracterização de Desenvolvimento de Produtos

Trata-se dos sistemas e/ou procedimentos que dão subsídios e
efeti.vamente desempenham o desenvolvimento do produto, ou seja. o
prometo do produto, a pesquisar a homologação, o teste. a
implantação e as demais etapas de desenvolvimento de produtos.

Conforme apresentado por KAMINSKI (2000), "o processo de
desenvo].vimento de produtos pode ser defi-ni.do como um conjunto de
atividades, envolvendo quase que todos os departamentos da
empresa/ que tem como objetivo a transformação de necessidades de
mercado em produtos ou serviços economicamente viável.s. O processo
cie desenvolvi.mento de produtos engloba desde o prometo do produto
(fase princi.pal) até a avali.ação do produto pelo consumidor,

passando pela fabricação."

12 Entendendo-se aqui o termo "sistêmica" como sendo aquilo
referente a sistemas de informática apenas-
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Segundo o autor (ibidem), há seis pri-ncipais aspectos a serem
considerados no desenvolvimento de um novo produto:
administrativos, técnicos, financei.ros, econâmi.cos, jurídicos e
legais e de mei.o amai.ente

Fica claro, então, que não se pode pensar em desenvolvimento como

sendo uma ati.vidade puramente técnica na qual o desenvolvedor
exerce autonomamente seu poder cri.ati.vo até que seja gerado o
produto. Ao contrári.o, há um envolvimento multa.-di.sciplinar e
extra-empresarial, com a participação desde o acionista da empresa

até o consumidor final e suas ansi-edades. Desenvolver um produto é
conseguir traduzir todas as variáveis relevantes envolvi.das --
tai.s como as citadas -- em um ambiente coeso e ao mesmo tempo

muito flexível, de modo a atingir um resultado muito próximo da
vontade do mercado. Isto ressaltando duas variável.s fundamental.s

que são o tempo ou a velocidade e o custo ou o orçamento.

9 . 5 WWolkflow" Fluxo de trabalho ou sequência de tarefas

O concei.to de "workflow" tem sido fundamental dentro do ambi-ente

empresarial, pois através dele, tornam-se mais claros os
relacionamentos entre nível.s diversos da empresa, sejam eles de
caráter hierárqui.co, funcional ou de qual i.fi.cação técni.ca.

O exemplo mais elementar do "workflow" é o do anel.go "offi.ce boy"
que leva uma proposta de desenvolvimento de prometo das mãos do
gerente de engenharia até o gerente financeiro. Este. analisa a
proposta (bati-cadente o custo) e a envi.a ao gerente do jurídi.co,
que por sua vez avali.a os impactos legais da propostas e novamente
a envia ao gerente da área fi.scal... Este ciclo continua até que
todos os "níveis" necessári-os tenham sido consultados, e entãor
caso não ha:ja nenhuma ressalva, a proposta é assinada pelos
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gerentes, fazendo com que o documento volte até as mãos do gerente
de engenharia.

Visto desta forma, o "workflow" é extremamente pouco prático -
durante o tempo em que o documento circula, o gerente de
engenhari-a ou :já resolveu iniciar o prometo, ou o reavaliou e
desistiu do mesmo -- o tempo despende.do no processo pode ser
inviável, o ciclo é extremamente linear, e o benefício é
questionável

O que se procura fazer, é mapear todos os possíveis fluxos e
automatizá-].os ao máximo. Decisões que dependam de vári-os

responsáveis podem ser abordadas em conjunto para acelerar os
processos; procedimentos formais (por exemplo aprovação de
despesas ordi.nárias) podem ser fei-tas em bateladas, e,
principalmente. ao se criar padrões nos documentos envolvidos nos
fluxos, a análise dos mesmos torna-se mais rtpi.da e objetiva.

Como suporte/ a informáti.ca dispõe de pacotes de aplicativos que
permitem a geração de níveis hierárquicos, a padronização de
documentos, o di.sparo automático de processos ("triggers"), e a
troca de mensagens e documentos através de correio eletrõni-co.
Também aplicativos em internet têm sido feitos, ampliando, desta
forma, a abrangênci.a do "workfJ-ow" a uma esfera global
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10 Prometo Mççânico Assistido io= Computador

A busca da melhoria no processo de projetar tem origem nos
primórdios da hi.stóri.a dos projetos de engenharia. a parti-r do
momento em que se percebeu que a etapa do pro:feto era fundamental

para o bom resultado final do produto.

Os primei.ros projetos surgi.am nas paredes das cavernas da pré-
história. Os homens pri.motivos lançavam-se em suas empreitadas,
geralmente grandes caçadas e as estampavam nas paredes, como forma
de ensina-las a seus semelhantes.

Na i.dade antiga, predomi-Datam grandes projetos ci.vis e navais que
precede.am a execução do mesmo. Já era possível utilizar o pro:feto
várias vezes e apertei.çoá-lo em função da experiência anterior

No renascimento, grandes nomes se destacaram na área de projetos,
e, com certeza, Leonardo da Vinca. foi. um dos que mais colaborou em

quantidade e qualidade de projetos voltados a engenhos mecâni.cos.

Seus registros (Figura 5) foram base para muitos outros projetos e
até hoje i-mpressionam pela clareza na representação.

r
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Figura 5: Prometo de ponte levadiça de Leonardo da Venci(Fonte
Internet: )

Mas foi na revolução industrial durante o século XIX que a
importância do prometo mecânico foi. reconhecida de fato. Com a
produção em grande escala, o prometo passou a ser estudado com

mais profunda.dade, poi.s sua reproduti-bilidade em larga escala
torna-se de grande impacto .

De lá para hoje a evolução dos métodos de prometo envolveram desde
pequenas melhorias nas formas de representação até verdadeiras
revoluções na forma de organi-zação das equipes de prometo. Neste
panorama, o advento do computador representou mudanças muito mais
radi.cais. Não se pode encara-lo como uma mera ferramenta de
desenho: suas capaci.dados de reduzir tempos de di-scussão entre
equipes multidisci-plinares, de garantir a precisão e a qualidade
dos dados, de melhorar e facili-tar a representação de objetos e
si.stemas e outras, não podem ser abordadas isoladamente. caso
contrário, muito do benefici.o gerado pelo uso do computador será
perdi.do.
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O CAD no prometo mecânico surgiu com reais capacidades de
aplicação nos anos 60, .impulsionado pri.ncipalmente pela corrida
espacial e por estudos dos grandes centros de pesque.sa de
universidades americanas, mas foi. apenas nos anos 80 que seu uso
se di.fundiu, princi-palmente por conta da popularização dos
computadores pessoais. "Softwares" populares surgiram nesta épocas

como o AutoCad (1980) e estações de trabalho ficaram mai.s simples
de serem operadas em indústrias.

Desde então o esforço na utilização do CAD integrado com outros
recursos tornou-se um desafio, onde os resultados surgem a cada
dia. mostrando o quanto se pode ganhar em produtiva.dade e
qualidade. além de redução de custos.

10.1 CIM

Com o surgimento do conceito do CIM (Manufatura integrada por
computador), as vári.as áreas envolvidas no processo do prometo
passam a poder estar i.ntegradas. Segundo KAMINSKI (2000)r "a
decisão pelo CIM é uma decisão estratégi.ca. e não económica. Os
aspectos económicos devem apenas determinar a velocidade de sua
implementação . "

\

\

\

\

\

O CIM não é uma ferramenta, nem tão pouco um conjunto de
ferramentas, mas sim um conceito que agrega várias tecnologi-as e
metodologi.as. Em BARRETO (1991) são li.suadas vária definições para
o conceito, todas relaci.onadas ao conjunto da manufaturar a
automação e a integração .

10.1.1 CAD

o CAD. que signo.fi.ca (em i.nglês) prometo auxi-nado por computador

pode ser vi.sto como um dos componentes do CIM.
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Segundo GR00VER; ZIMMERS (1984) / algumas aplicações comuns do CAD,

de uma forma bastante genéri.ca são:

e Análises de esforços estruturais;

e Respostas dinâmicas de mecani.amos;

e Cálculos de transporte de calor;

e Programação de controles numéri.cos;

Hoje há um nível de especialização bastante acentuado na área de
softwares, de forma que para cada um dos usos aci.ma citados, uma

nova categoria pode ser criada, surgindo pacotes de CAD

específi.cos para prometo mecâni.co, eletrõnico, de softwares, etc.

10 . 1 . 2 CAM

O CAM (manufatura auxi-li.ada por computador) também é um componente

do CIH. e é definido como sendo o uso de componentes de sistemas

para planejar, gerenciar e controlar operações de uma planta de
manufatura. Duas pri.ncipals categorias de CAM podem ser
identi.bicadas: monitoração e controle computacional e aplicações
de apoio à manufatura .

Alguns exemplos de apli.cações de CAM são

Controle numéri.co: programas preparados para ferramentas
automati zada s ;

Planejamento de processos automatizado: onde são preparadas listas
de sequências de operações requeridas para processar um
determi.nado produto ou componente;
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Geração de padrões: pelo computador determina-se tempos padrão

para operações de produção;

Programação da distri.buição dos tempos para a produção;

Planejamento das necessidades de materiais e

Controles de chão de fábrica

IO.1.3 0 ciclo de produto e o CAD/CAM

o CAD/CAM mostra-se presente em vári.as etapas do ciclo de vida de
um produto, desde sua concepção até sua exti.nção, em di-gerentes
graus e em função do tipo de produto.

Segundo GR00VER; ZIMMERS(ibidem)
interferência são:

seus pontos de maior

e Conceituação do produto (CAD);

e Prometo de engenharia (CAD) ;

e Testes e prototipação (CAD/CAPO) ;

E'lanejamento do processo (CAPP) ;

e Logísti.ca (CAPP) ;

8 Produção (CAM) ;

B Controle de quali-dade

IO.1.4 Automação e CAD/CAM

A atividade da produção pode ser vivi.diria em quatro categorias
principais(GR00VER: ZIMMERS(1984))
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e Processos de fluxo contínuo;

e Produção em massa de produtos di.scretos;

e Produção em batelada;

B Produção "job-stop"

A Tabela 2 a seguir especi-fica aproximadamente o relaci.onamento do
CAD/CAM com cada um dos tipos de produção citados:

Tabela 2: Tipo de automação em função dc> tipo de produção
(GROOVER; Zlla@RS (1984) )

A definição de CAD segundo GR00VER; ZIMMERS (ibi.dem) abrange

qualquer tipo de ati.vidade de prometo que envolva o uso de
computadores para desenvolver, anali.sar ou modificar um prometo de
engenharia. Os CADA modernos disponi.balizam interfaces
homem/máquina simples o suficiente para que haja uma interação
rtpi-da e precisa. Segundo a referência ci.tapa, alguns dos motivos
para se implementar um sistema de CAD são:

e Para aumentar a produtiva.jade do prometi-sta;

e Para melhorar a qualidade do prometo;
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Categoria Necessidade de automação
Processos defluxo contínuo Fluxo do processo do início ao fiml

Tecnologia sensorial disponível para medir variáveis de processo
importantesl
Controles sofisticados e de estratégias de otimizaçãol

Produção em massa de
produtos discretos

Máquinas de transporte automatizado;
Linhas de montagem automatizadasl
Robes industriais;

Produção em batelada
(célula)

Controle Numérico (CN, CND, CNC)l
CIM:

Produção"job-shop'
(funcional)
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e Para melhorar a comum.cação entre as várias partes envolvidas no
prometo;

Para se criar bancos de dados para manufatura

Cada um destes motivos suscita inúmeras di.scussões, mas

indubi.tavelmente, com maior ou menor grau, todos justifi-cam seu
uso.

IO.1.5 CAE

CAE, engenharia auxi.nada por computador, segundo KAMINSKI (2000),
"pode ser entendido como sendo os sistemas computaci.onais
envolvi.dos diretamente com os cálculos de engenharia e si.mulação
numéri.ca dos fenómenos físicos. Como exemplos podem ser citados:

programas baseados no método dos elementos fi.ni.tos para análise
estrutural, análi.se térmica, etc.; programas de simuJ-ação de
circuitos eletrõnicos; programas para análise e síntese de
mecanismos , etc ."

l0.2 0 Processo de Projetar e as Apli.cações do Computador

Dentro do processo de projetar o computador pode ser envolvidas em
várias etapas. Segundo SHIGLEY (1989)r as tarefas básicas e seus
relacionamentos mínimos são os vi.stop na Figura 6.

Segundo o modelo propostos a interação com o CAD ocorre a partir
da etapa de síntese, com as segui.ntes ati.vidades correlatas:

e Modelagem Geométrica;

e Análise de engenharia e

e Revi.são e avaliação do prometo
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O Processo de Projetar
Projeto Auxiliado por

Computador

Reconhecimento da
Necessidade

Definição do
Problema

Síntese
Modelagem
Geométrica

l

Análise e

Otimização

Análise de
Engenharia

Avaliação
Revisão e Avaliação

do Projeto

Apresentação

Figura 6

adaptado)

As várias etapas de um prometo (sniGLEY (1989)
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10 . 3 Modelagem Geométri.ca

É a etapa da descrição matemáti.ca da geometria do objeto. Esta
descai-ção permite a vi-são e a manipulação das formas físicas do

objeto pro:vetado. Através de uma i.nterface com o operador
Igeralmente um micro computador ou uma estação de trabalho), é
possível criar ente.dades geométricas como pontosr curvas ou
primito.vas só]idas e depor-s edita-].as, girando-as, copiando-as,
etc. , gerando i.nterpretações matemáticas do computador

A "visão" que nos é dada através da tela do computador, nada mais
é, portanto, que uma representação de um modelo matemático.
Dependendo do tipo de software de CAD, esta representação é
clãs sificada em :

2D - uma representação em um úni.co plano/ útil para diagramas,

fluxogramas, para aplicações de captura esquemática, etc.;

2%D - uti.liza uma coordenada de profunda-dade, porém tem a
limitação de na permiti-r manipulações nesta dimensão. a forma de
trabalho é em 2D. porém. consegue-se representações em 3D;

3D - hoje, prata.lamente todas as ferramentas CAD oferecem esta
capacidade, permitindo a representação de sólidos e sua total
maxi.pulação

Nas representações em 3D há ainda dois modos de visualização: o
"Wire-Fume" que utili.za pontos e curvas, dificultando o
reconhecimento da profunda-date e o sóli-do que permite a vi-são do
volume do objeto como ele realmente é. Há ainda um tercei.ro modo

que é o da realidade vi-rtual, onde se utili.za texturasr
interferências luminosas e uma série de outros recursos que mais
se aplicam a finalidades artísticas ou de publicidade, mas que
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podem vir a ter papel importante no campo do prometo de
engenhari.a

l0.4 Análise de Engenharia

Alguns tipos de análises são necessárias em praticamente qualquer
tipo de prometo de engenharia. Estas análises podem incluir
cá].culos de esforços, fada.ga, transferências de calor ou mesmo o
uso de equações diferenci-ai.s que descrevam o comportamento

dinâmi.co do si.stema projetado.

Há vários softwares que, ou no própri.o CAD ou i.nterligados ao CAD,

oferecem interfaces para a implementação das mais variadas

i.nformações que ajudam nos cálculos pertinentes ao prometo.

Dos mais conhecidos, pode-se citar

Softwares de análise de propriedades de massa: disponi.bili.za

informações sobre o sólido projetado incluindo área superfici.al,
pesar voJ-ume, centro de grava-dade e momento de inércia. Para
superfícies planas (ou cortes), fornece perímetro, área e
propriedades de inércia;

Análise de elementos finitos: posei.bilita a di-vi.são do objeto em

vários elementos que podem ser tão pequenos quanto se queira (ou
quanto a capacidade do conjunto equipamento/software permita) e a
análise de cada um deles no que tange a esforços, transferência de
ca].or. interferências, etc. , geralmente representados graficamente

pelo uso de cores e quantia.cado em tabelas.

O uso destes recursos permite a escolha de formas e materiais que
se adequem melhor ao sistema projetado.
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l0.5 Revisão e Avaliação do Prometo

Para reduzir a possibilidade de erros de dimensionamento, rotinas
gemi.-automáti.cas de dimensi.onamento e de cá]cu].o de tolerância

podem ser uti.lizadas .

A utilização de várias camadas de desenhos sobrepostas é útil na
verá.fi.cação de interferências, como por exemplo no prometo de
plantas industriais onde o prometo da tubulação pode ser feito em

algumas camadas e o de ci.vi.l e arquitetura em outras, e no
confronto das camadas são verificadas interferênci.as. Hoje já é
possível trabalhar si.multaneamente no prometo com várias equi.pes e
em várias camadas, verificando-se as interferências logo nas
etapas de síntese.

Também é parti-cularmente útil nesta etapa o uso de recursos de
animação que permitem que se "caminhe" pelo desenho ou que as
partes do prometo se movimentem em suas arte.culações.

l0.6 Esboço Automático

Como resultado de todas as inserções de dados, os sistemas CAD

podem gerar ainda plantas, cortes, perspectivas ou detalhes
impressos em papel ou até mesmo listas de materiais,
especifi.cações e modelos sólidos feitos em resinas ou em materi.ais
mais próximos aos especi-picados pelo prometo.

l0.7 Base de Dados Associada ao Prometo

Outra característi.ca dos si.stemas CAD é a geração de uma base de
dados contendo todas as informações referentes ao prometo e
armazenadas eletronicamente. Este recurso que pode/ aparentemente
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ser apenas uma decorrência natural, acaba sendo, na verdade, uma

das peças pri.ncipais que justificam o us.o de ferramentas CAD. São
estas bases de dados que vão possibilitar a troca de dados entre
vári.os projetos, a uti.li.zação destes dados como parte de um outro
prometo, o relacionamento entre as vári.as áreas envolvi.das no
prometo, desde os projetistas de componentes até as áreas de
produção, plane:lamento e até mesmo de marketing.

A base de dados da manufatura é uma base de dados integrada de
CAD/CAM. Ela inclui. todos os dados gerados durante o prometo
Idados de geometria, lista de materiais e partes, especificações
de materi.ais, etc.) bem como dados adi.cionais necessários para a
manufatura, muitos deles baseados no prometo do produto. A Figura
7 mostra como as bases de dados geradas pelo CAD/CAM se relaci.onam

com a produção em companhias tipicamente orientadas à produção.
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CAD CAM

Modelagem
Geométrica

Projeto de
Ferramentas

Análise e

Simulação

a

W

8

Programas de
Controle Numérico

Desenho e
verificação

Planejamento de
Processos Auxiliado

por computador

Documentação
Técnica

Planejamento e
Controleda
Produção

Fi.gula 7 : Relacionamento CAD/CAM através das bases de dados

(Adaptado de KAMINSKI (2000) )

l0.8 Benefícios do uso do Prometo Auxiliado por Coxaputador

Há mui.tos benefícios no uso do CAD, porém somente alguns podem ser
claramente quanta-ficamos. Outros são i.ntangívei-s, refleti-ndo-se no
aumento da qualidade do trabalho, na geração de informações mai.s
pertinentes e úteis e na melhoria do controle do prometo como um
todo. Algumas das vantagens mais reconhecidas são descai.tas a
qnfllll I'
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l0.8.1 Aumento de Produtividade no Prometo

Além de permitir equi.pes menores e mais dinâmicas, ocasiona a
redução dos custos de prometo e respostas mais rápi.das ao mercado.
Segundo dados de vendedores citados por GR00VER; ZIMMERS (1984), a

melhora na produtiva-dade de uma equipe de projetistas sem CAD para
uma com CAD pode ser de desde 3 vezes até mais de 10 vezes,
dependendo muito do tipo de aplicação.

Alguns dos fatores que influenciam nesta relação são

e Complexidade dos desenhos de engenhari.a;

e Nível de detalhes requerido pelos desenhos;

e Grau de repetição nas partes do desenho;

e Grau de simetria nas partes do desenho e

e Número de bi.bliotecas de entidades normalmente usadas e a
extensão de seu uso.

l0.8.2 Tempos menores de Planejamento e Preparação do Produto

O prometo auxiliado por computador i.nterativo é inerentemente mai.s

rápido do que os processos tradicionais de prometo. Ele reduz
também o tempo de produção de relatórios e listas, que normalmente
são feitas paralelamente. De tal forma que o tempo total de
prometo tende a se reduzi.r muito e os novos produtos passam a ser
lançados muito mais de acordo com os requisitos do mercado.

l0.8.3 Análise do Prometo

As rotinas de análi.se de prometo di.sponívei.s nos si.stemas CAD

ajudam a consolidar o processo de prometo através de um padrão
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mais lógico de trabalho. Ao i.nvés de se proceder a idas e voltas
entre grupos de prometo e de análise, uma mesma pessoa pode
efetuar o prometo e a análise simultaneamente através de uma

estação de trabalho. Isto faz com que as concepções inibi.ai.s do
prometo já se aproximem bastante de soluções ótimas.

l0.8.4 Menor Quantidade de Erros de Prometo

Erros de entrada, transposição e propagação são mais facilmente
evitados em si.stemas CAD, através de mecanismos de consi.stência
inerentes à própria forma de trabalhar. Além disso, há muito menos

inserção de dados e muito mais reaproveitamento de dados, além de
se utilizar graus de acuraci.dade muito maiores, evitando erros
comuns em projetos convence.onais causados por problemas de
paralaxe

l0.8.5 Maior Precisão nos Cálculos de Prometo

Como os computadores anuais trabalham com valores mui.to precisos
(número de algarismos signo.picantes mui-to grande) , os cálculos

matemáti.cos tornam-se virtualmente incontestáveis (muito mai.s

precisos do que a maioria dos objetos que eles representam)

Além disso, em si.stemas paramétri.cos (a serem vistos mais a
diante), se for alterado um valor em uma parte do prometo, esta

alteração se refletirá automaticamente no restante do prometo, sem

que sejam necessários novos cálculos.

10 . 8 . 6 Desenhos mais Compreensíveis

Um desenho feito em CAD pode ser visual.i.zado das mais variadas
formas, desde descai.ções por escrito até animações em reali.dade
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virtual.. O entendimento das exibições varia aproximadamente de
acordo com a Figura 8 proposta em GR00VER; ZIMMERS (1984)

a
N
H
=n

>

0
'u

0
'u

a
'u

0
a

Animação

Cores

Sólidos e Sombras

Linhas e Estrutura em Arame

Ortográfico Oblíquo lsométrico Perspectiva

Figura 8: Facilidade de visualização de desenhos em CAD (GR00VER;

ZndMERS (1984) )

IO .8.7 Processos de Melhorias para Mudanças na Engenharia

O controle e a implementação de mudanças na engenhari-a são
substancialmente melhorados com o CAD, pri.ncipalmente pela
facilidade de acesso aos dados gerados, proporcionando uma grande
fao.]i.dade de consu].ta e comparação entre projetos novos e já
feitos.

10 . 8 . 8 Bebera.aios na Manufatura

Em função do compartilhamento da mesma base de dados, uma série de
benefícios se estendem também à manufatura:

e Prometo de mancais e ferramentas

e Programação de controle numéri-co de partes
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e Planejamento de processos auxiliado por computador

e Listas de montagem para produção

e Inspeção auxiliada por computador

e Planejamento de robóti.ca

e Tecnologia de grupo

l0.9 A Construção nos Sc>ftwares de Sistemas Gráficos

Na operação de sistemas gráficos, uma variedade de atividades é
fei.ta, podendo ser divã.di.das em três categorias:

e Interação com interface gráfica para cri.ação e edição de
imagens ;

e Construção de modelos de algo físico fora do ambiente gráfi.co
(modelos de aplicação) ;

e importação de modem.os previ-amente montados

A primeira categoria é a que está mai.s próxima da ativi.dado do
projetista tradicional, envolvendo domínio não só de técni.cas de
prometo, mas também de relacionamento homem máquina. A segunda di.z
respeito a integrações mais compJ-exas, onde ou o usuário é um
especi.alista em ferramentas CAD em baixo nível (li-nguagem de
máquina) ou há f].uxos entre diferentes sistemas, muitas vezes não
CAD, que geram instruções e cedi.gos a serem interpretados pelo
CAD. Esta capacidade é de extremo valor, posei.bili.tando
realimentações entre áreas de prometo, produçãor planejamento,
etc. E. fi.nalmente, a terceira categoria envolve o
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reaproveitamento de trabalhos já efetuados ou a integração de
áreas de prometo em torno de um sistema em desenvolvi.mento.

10.10 Funções de um Pacote Gráfi.co

Os pacotes gráficos devem atender a .uma série de diferentes
funções agrupadas a seguir:

e Geração de elementos gráficos

e Transformações

e Funções de visualização

e Funções de segmentação

e Funções de entrada de dados

10.10.1 Geração de Elementos Gráficos

Um elemento gráfico é a entidade de imagem básica, tal como o
ponto/ o segmento de li.nha. o círculo e assim por diante. A
coleção de elementos em um sistema inclui também caracteres
alfanuméri.cos e s êmbolos .

O termo "pri-mito.va" é geralmente uti.li.zado para referenciar um
elemento gráfico básico, porémr é comum reservar o uso deste termo
para el-ementos gráficos tridimensional.s e principalmente para
sóli.dos como esferas, cubos, cones, etc.

10 . 10 . 2 Transformações

São usadas para alterar as imagens através da interface gráfica
utilizada, resultando na alteração da base de dados associada.
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Transformações inca.uem mudança de tamanho, rotações, translações,
etc

IO.l0.3 Funções de visuali.cação

Este conjunto de funções permite que o operador veja o prometo do
ângulo que for preciso e do tamanho que for necessári.o para o
completo entendimento do conjunto, para a implementação de
detalhes, para a percepção global do prometo, etc.

A maioria dos CADA dispõe de recursos de preenchimento de
superfíci.es, refJ-exmo de luz, ocultamento de linhas não vi.sívei.s e
outros.

IO.IO .4 Funções de segmentação

Os elementos do desenho do pro:feto, as entidades gráfi.cas básicas,
os primitivos e as ente.dades transformadas podem ter sempre um
caráter de unicidade, que permite seu i.solamento, sua seleção. Não
obstante. é possível, também, agrupar conjuntos de entidades, unir
prima.ti.vos sólidos e reali.zar uma séri.e de operações que envolvem

várias partes do desenho do prometo, gerando assim novos objetos
de caráter único, que podemr ainda assim. serem parti.clonados,
retornando seus originadores.

IO.l0.5 Elunções de entrada de dados

Geral.mente é a forma de se i.niciar um desenho, sendo fundamental

simplicidade, o uso de referências comuns com o operador. como o
uso de imagens e nomenclaturas que remetam o operador às formas
mais convence.onai.s de se desenhar. Um software que exige o domínio
de ].inguagens de máquinas para inserir i.nformações certamente não
terá utilidade para a maioria dos projetistas.
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10.11 Construções Geométricas

[O.]].] O Uso de E].ementas Gráfi.cos

Si.mplifi-ca mui.to o trabalho do projetista o uso de elementos
gráficos previ.amente definidos. Através de seu raciocínio, o
projetista irá montar conjuntos, associações e células de desenhos

até conseguir representar seu prometo específico. Assim. para
formar, por exemplo, uma estrela de seis pontas. o operador poderá
optar por cama.lhos os mais variados, sempre partindo de elementos
simples e manipulando-os, como por exemplo usando dois triângulos,
ou usando um hexágono e unindo seus vérti.ces ou de inúmeras outras
formas. Não importa, o que é fundamental é que o operador postar a
partir de um repertóri.o seu, criar analogias no CAD e consiga
assim seus resultados .

IO . 11.2 Definindo Elementos Gráficos

O CAD não armazena imagens, mas va].odes. Também não há dimensões

guardadas no CAD, mas relações. Se o prometo colocado no CAD for
um disco de aço com cinco centímetros de raio e um centímetro de
espessura. os dados armazenados na base de dados serão uma equação

de post-ção com um ponto de centro com relação a coordenadas pré-
defi.nadas e com medi.das também proporcionais a uni.dades do
si stema .

Esta aparente imprecisão do CAD é na venda(ie um de seus pontos
fortes. Quando se pensa em CAD paramétri-co, ou seja. onde todas as
proporções relativas, é esta característica que permite o re-
cálculo de todo o pro:feto em função de uma única alteração em um

parâmetro. A Tabela 3 sumariza os métodos de desenho em CAD.
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Tabela 3: Métodos de definição de elementos em computadores

gráficos interativos (Fontes: Notas de aulas/Manuais de
Softwares)

Pontos
1 Apontar com o cursor para um determinado ponto da tela
2 Informar vía teclado as coordenadas relativas do ponto
3 Duplicar um ponto previamente definido
4 Tomar a intercessão de duas linhas
5 Dividir um elemento em intervalos. definindo os pontos de divisão
Linhas
1 Usar dois pontos previamente definidos
2 Usar um ponto e indicar um ângulo em relação a um linha pré-definida
3 Usar um ponto e uma curva, definindo uma tangente à mesma
4 Usar um ponto e fazer uma paralela ou uma perpendicular a outra linha
5 Fazer a linha tangenciar duas curvas
6 Fazer a linha tangenciar uma curva e ser paralela oy perpendicular a outra linha
Arcos e Círculos
1 Especiflcaro centro e o raio
2 Especificar o centro e um ponto do círculo
3 Fazer uma curva passando por três pontos pré-definidos
4 Fazer uma curva tangente a três linhas
5 Especiülcar um raio e fazer a curva tangenciar duas linhas ou curvas
Cónicas: Elipses, Parábolas, Hipérboles
1 Especificar cinco pontos no elemento
2 Especificar três pontos e yma condição de tangência

ara definir curvas através da aproximação utilizando

pontos marcados na mesma. O operador pode definir o tipo de aproximação desejada e o conjunto
de pontos existentes. Pode também escolher entre curvas que passem pelos pontos ou que os
aproxime da melhor maneira
Superfícies
l Utilização de superfícies de revolução de curvas em torno de um eixo

10 11.3 Editando a Gec>metri.a

Os s i. stema s CAD dispõe de capacidades de edição para fazer

correções e ajustamentos no modelo geométrico . Ao desenvolver um

modelo, o operador deve poder apagará mover / copiar e rotacionar

componentes do modelo Este processo envolve (ge ralmente )

seleção da porção desejada do modelo execução do comando

apropri.ado
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Alguns dos comandos mais comuns de edição de softwares de CAD são
mostrados a segui.r na Tabela 4

Tabela 4: Características de edição mai.s comuns em CAD (Fontes
Notas de aulas/Manuais de Softwares)

l
2

3

4
5

6

7

8

9

Mover um item para outra localização: isto envolve translação do item
Duplicação de um item existente: é uma função similar ao deslocamento, porém neste
caso é mantido também o item original
Rotacionar um item: é um movimento de rotação em torno de um eixo estipulado e com
um ângulo determinado
Espelhamento de um item: cria uma cópia espelhada (invertida) com relação a um plano
Apagar um item: remove o item do desenho na tela e na base de dados
Remoção de um item da tela: esta operação apaga o item da tela, porém o mantém na
base de dados.
Corte de um componente: esta função remove parte do elemento, situada além de um
determinado ponto ou curva ou superfície especificada.
Criação de células ou blocos de elementos: possibilita a criação de partes que podem ser
incluídas em qualquer projeto em diferentes posições, ângulos e dimensões.

Além de todas as funções apontadas existe também a de desfazer uma

função . Sistemas CAD mais poderosos mantém bases de dados com

todas operações reagi.zacias desde 0 inicio da elaboração do

desenho,

as

possibili.bando correçoes de operações feitas

inadequadamente

IO.12 Transforzüações

As transformações no CAD obedecem aos princípios básicos da
geometri.a descritiva e da álgebra, envolvendo equações de
trans].ação, escala, rotação, concatenação e outras.
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10 13 Estrutura e Conteúdo da Base de Dados

Sendo o principal meio de troca de informações entre várias
sistemas que interagem em uma indústri.a (ou em várias indústrias
correlatas), a base de dados torna-se fundamental em qualquer
apli-cação, e em si.stemas CAD não é diferente.

Os dados bem estruturados de um si.stema o definem como forte e
consistente ou não. Se o CAD gerar ilustrações muito bonitas,
porém for deficiente em sua base de dados de nada adiantará. Este
é o caso da arte, onde todo o esforço da técnica se volta para um
resultado único, porém brilhante. Na engenharia. e nos negócios em
geral, a reprodutibilidade é uma peça chave. Se os dados são
confiáveis em um sistema CAD. é possível tirar provei.to deles em
inúmeras si.tuações, como por exemplo, transformando-os em
coordenadas para si.stemas CAM ou para a operação de processos.

Genericamente, os dados a serem armazenados são

e Elementos gráficos bási.cos (pontos, linhas, etc.);

e Geometria (forma) dos componentes do modelo e sua organização no
espaço;

e Topologi.a ou estrutura dos modelos, ou seja, como os vári.os
elementos se enter-relacionam;

8 Dados específi-cos de aplicações como por exemplo propriedades do
material de que é composto o modelo;

B Dados específicos de aplicações de análise tais como programas
de análise de elementos fmi.tos.
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IO.14 Estrutura em Arame (Vire-Fume) e Modelagem Sólida

IO . 14 . 1 A Importância da Geometria Tridi.menti.anal

Os primeiros si.stemas CAD dispunham apenas de recursos de duas
dimensões, apenas automatizando o método de desenho em pranchetas.
Entretanto, como os desenhos eram (e são) representações de
objetos com três dimensões, era preciso ].alçar mão de recursos de
representação como cortes, vistas, perspectivas, etc. para que o
objeto pudesse ser compreendido i.fitei.lamente

O advento do CAD com três di.menções trouxe não só uma aproxi-mação

muito maior da representação do objeto com o própri.o objeto, mas,
pri-ncipalmente, uma mudança na forma de projetar convence-anal

Em CADs 3D o projetista trabalha em um úni.co modelo com todas as
informações agregadas, não sendo mais necessário transferir
medi.das e ângulos nem correr o risco de desenhar vistas
impossíveis ou i.nadequadas .

lO . 15 Modelos em Arame (Vire-Fume)

Hoje em dia, os CADA mai.s comuns e si.mples usam uma forma de
modelagem chamada de "vire-Fume". Neste tipo de modelagem, os
eixos dos objetos são representados como linhas, ou seja, não há
representação de superfícies, mas de encontro de superfícies
planas.
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Figura 9 Objeto sem senti.do físico (Notas de aulas)

No caso de superfícies curvas/ portanto, a representação é feita
por gomos, ficando uma esfera. por exemplo/ representada como um

poli.edro de muitas faces.

Esta representação apresenta também o problema de dificultar o
reconheci.mento de partes vi.cíveis ou i-nvisivei.s, uma vez que as
linhas são todas vi.cíveis. Observadores mais i.ncautos podem tomar
uma representação como a vi.sta na Figura 9 como sendo uma forma
possível, a menos que o software di.oponha de .recursos de
ocultamento de li.lhas escondidas .

[ O . ].5 . 1 Modem.os Só]]dos

A modelagem sólida tem se tornado padrão na indústria. pois é mais
completa, muito mais clara e consistente. Os modelos gerados não
apenas são vi.sualizaclos muito melhor pelo operador, podendo assim
serem corri-lidos em suas falhas, mas também são checados pelo
próprio sistema, que aponta sobreposições, vãos indevidos ou
formas infactíveis, e, em função de parâmetros de prometo,
previamente programados, evi.ta perdas de tempo na busca de
soluções que jamai-s serão alcançadas.
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Duas formas básicas de desenvo[vimento de mode]os só].i.dos são
bastante utilizadas por softwares comercial.s: geometria de sólidos
construti.vos (CSG ou C-rep), também chamada de método de
construção por blocos e representação por frontes-ras (B-rep)

O método CSG permite que o operador construa seu modelo a partir
do uso de pri.mitivas sóJ-i.das tai-s como cubos, esferas, ci].i.ndros,
pirâmides, etc. Através de operações boleanas, estas primitivas
são combinadas (somadas, subtraídas, etc.) formando o sóli.do
desejado.

A representação B-rep já exi.ge um pouco mais de habilidade do
operador, que terá que construir inicialmente um modelo como

linhas (frontes.ras) e depor-s promover operações sobre estas. O
método B-rep tem a vantagem de gerar sólidos mais complexos com

mai.or facili.dade, porém para sólidos mais simples/ o método CSG

torna-se ma i.s vantajoso .

lO.16 Importação e Exportação de Desenhos

Devido ao grande e crescente número de sistemas CAD disponíveis no
mercado, surge o problema da falta de padroni.zação das bases de
dados armazenadas. Vi.a de regra, o conteúdo de um prometo pode ser
sintetizado em formatos de arquivos, gerados em módulos de
exportação ou simplesmente armazenando-o em uma média qualquer

Quando surge a necessidade de um prometo ser desenvolvido ou
si.mplesmente armazenado em vários ambientes diferentes é prece.se,
muitas vezes converter os dados para que eles possam ser
interpretados.

É comum, por exemplo, que áreas de prometo possuam sistemas mai.s
possantes e, consequentemente, mais caros. Isto não é necessãrzo,
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por exemplo, em uma área de compras. que prece-sa. no entanto, ter
acesso às informações do prometo. Nesta área, os equipamentos são

mais si.mples e os si.stemas por eles suportados, mais modestos.

Para que ambos possam trocar informações, o sistema da área de
projetos deve gerar dados que possam ser lidos pelo da área de
compras e vice-versa

Pej-a diferença na ampla.rude da necessidade de cada um, fica

evi.dente que não é possível fazer conversões que preservem todo o
conteúdo de ambas as partes. Algumas características serão
perdidas.

Não se pode di-zer que o i.dea]. seria que todos os sistemas
utilizassem o mesmo padrão. Isto i-nviabilizaria avanços em função
de novas tecno].ogi.as que surgem, porém. um padrão mínimo é
desejável, mesmo que ele não contemple todos os recursos de
determi.nados CADs.

Genericamente, há duas formas de se fazer a comunicação entre
tipos diferentes de CAD: ou através de um conversor si.mples
IFI.gula 10) ou através de um padrão comum i.ntermediário (Fi.gula
11)

E'igura IO Conversão direta entre dois ti.pos de CAD
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CADA

?

CAD2 CAD3

Figura ll Conversão com uso de padrão intermediário

O privei.ro caso, a conversão di.teta, exi.ge um software conversor
para um primeiro tipo de CAD que gera um formato interpretado para
o segundo CAD. A vantagem desta opção é que os dados converti.dos
guardam, geralmente, grande parte do conteúdo do CAD que os
ori.gi-nou. A desvantagem é que quando há mudanças de versão no CAD

ori.ginador ou no interpretados (e elas sempre ocorrem) é preciso
mudar a versão do conversor também.

O segundo caso/ a conversão para um padrão intermediário/ é mais
uti.lizada em softwares comerciais e tem a vantagem de oferecer um

comportamento próxi.mo ao neutro com relação a possível-s
atualizações de versão dos CADs envolvidos na troca de
informações. Por outro lado, fica evi.dente que a perda de
informações no processo de conversão pode ser bastante grande

\
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Durante mui.to tempo tentou-se defi.ni.r um padrão para trocas entre
CADs, chegando-se a formatos do tipo IGES (predomi.nantemente

gráfi-co) ou EXPRESS (com i.nformações também sobre materiais e
outras características) . No mercado de mi.crocomputadores, tornou-
se popular o AutoCad e seus formatos DWG ou DXF e DXB, porém,
nenhum deles é totalmente aderente e nem poderia ser

Quanto mais poderoso o CAD e maior sua capacidade de manipulação
de bancos de dados realmente consistentes, maior a capacidade de

preservação de informações. Não se pode tentar igualar os formatos
pelo mínimo de mercado, mas deixar folgas nos padrões neutros para
que eles alcancem a amplitude dos softwares mais poderosos.

\

\

IO.17 Conclusão

Um prometo completo envolve não apenas capacidade de desenho, tão
pouco apenas poder criativo e sequer capacidade de aproveitamento
de conhecimentos passados .

Um prometo completo envol-ve uma visão de futuro com raízes em

experiências passadas, com colaborações de culturas di-gerentes,
com "luzes" de horizontes mais longínquos. Não basta ter o melhor
equipamento se as equi-pes não estiverem comprometidas/ treinadas,
aguçadas.

O CAD por sí só não é uma panacéi-a, uma solução simples que se
i.mplanta em algumas semanas, e é isto que cada vez mais as
empresas têm percebi.do, voltando seus esforços para a integração
de técnicas que durante muito tempo está.velam isoladas. A análi.se
dos processos industriais tem mostrado que a quantidade de
informações dispersas pela empresa tem um custo mui.to elevado para
ser desperdiçada. Quando a informação não está organi.zada,
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concentrada, ela se dissipa, se perde, causa ruídos i-nternos e
prejudica muito o andamento dos negóci.os.

Portanto, não basta conhecer CAD, CAM, CIM, marketing, processos
de produção, logística, etc. É preciso saber integrar ferramentas,
fazê-las interagi.r, compreender cada uma delas em seu papel no

conjunto de recursos de que a empresa dispõe.

63



11 Dados e Informações dentro da Emp;ggq

11.1 WD&ta warehousing"

O uso deste termo em inglês tem se tornado corrente nas empresas-

Na tradução li.teral, si.gnifi.ca repositóri.o de dados, porém/ este
significado diz pouco a respeito do que realmente é o "Data
warehousing" (as aspas serão omi-tidas daqui para frente. pois o
termo é usado no Brasa.l sem tradução)

Segundo GUPTA (1997), o uso do data warehousing transformou-se em
uma práti-ca comum e popularizou nas empresas. Os primeiros a terem
construído data warehouses consideraram seus sistemas corporativos
e transacionais como sendo componentes chaves da estruturação dos
repositórios.

O data warehouse manipula os dados operaci.onais (transaci.orai.s ou
não) fora dos mesmos, ou seja, existe todo um aparato que
resguarda a i-ntegridade dos dados operacional.s, enquanto os mesmos

podem ser tratados de di-gerentes formas, gerando informação útil
para diversas áreas da empresa.

11.2 Abordagem convencional dos dados

Os sistemas convencionais (ou transacionais) sempre enfatizam a
parte operaci.anal da empresa e os dados envolvidos nos processos
corriqueiros. A armazenagem indefi.ni.da de dados neste tipo de
sistema não é práti.ca, uma vez que o principal requi-sito é o alto
desempenho em termos de velocidade de processamento e cona.ança
nas transições efetuadas. Ainda hoje, com os recursos disponíveis
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em uma empresa de alto nível tecnológico, não é fáci.l conciliar
performance e grandes volumes:'

Segundo GUPTA (ibidem), nos anos 70, a mai.orla dos si.stemas eram
desenvolvidos em computadores de grande porte ("Mainframes")/
usando ferramentas como Cobol, CICS, IMS, DB2 e outras. Nos anos
80, utili.zava-se muito plataformas do tipo "mini.computadores" como

o AS/400 e o VAX/VMS. No final dos anos 80 e iníci.o dos anos 90,
popularizou-se o servi.dor ÓNIX, introduzi.ndo-se a plataforma
cli.ente/servidor

Ainda hoje, especialmente no Brasil, é comum vermos aplicações das
mais diversas operando em todos estes tipos de ambi-entes, por
mota.vos que vão desde falta de recursos para atualizações até a
justificativa técnica de que absolutamente não se torna necessário
substituir um sistema antigo mas que atende plenamente as
necessidades do negócio''

13 Grandes vo].umes não são os dados processados por uma loja ou
por uma fábrica de componentes mecânicos, mas, por exemplo/ as
transações realizadas diari.amente por um banco de abrangência
nacional em um país como o Brasil. Há aplicativos que suportam
normalmente milhões de transições diárias.

14 Na verdade, não tem sido as necessi.dades de negócio as
definidoras das tecnologias utilizadas, mas as i.mposi.ções do
mercado, que muitas vezes não oferece pessoal rabi.lotado para dar

manutenção aos antigos si.stemas e equi.pimentos.
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11 .3 Recuperação de dados de sistemas legados

Estes antigos si-stemas, chamados de sistemas legados, armazenam

dados muitas vezes vi.tai.s para a empresa, e, em função de sua
arqui-tetura restrita, somente di.sponibili.zam os dados por meio de
arcaicos relatórios i.mpressos ou no máximo através de arqui.vos de
difíci.l conversão para softwares mais modernos.

O proa.ssi.onal de sistemas, tornou-se. portanto um poderoso

detentor das informações da empregar uma vez que ele pode defina-r
como emiti.r um relatório e quando disponi.bilizá-lo. Para os
i.nteresses da empresa esta situação é muito desconfortável, sendo
fundamental desi.gnar formas de tornar os dados mais facilmente
acessíveis.

11.4 DSS e EIS ("Decision-Support System" e "Executa.ve

Information Systems") -- Sistema de Suporte à decisão
e Sistema de Informação Executiva

Pri.mordialmente, o propósito do data warehousing são o DSS e o
EIS

O DSS prioriza os detalhes e é direcionado aos gerentes de níveis
médio e baixo, que lidam com mui-tos dados operacional.s da empresa,

enquanto o EIS fornece informação consolidada e visões multa
dimensionais e desta.na-se a altos níveis de gerência. Esta
di.stinção conceptual é meramente formal, uma vez que
operacionalmente tem-se apenas um único sistema e dentro deste,
através de níveis de segurança, os dados são ou não
disponi.balizados.

Algumas características destes sistemas são
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Os dados armazenados nestes sistemas tem formato descritivo e em

padrões estabeleci.dos pelas áreas de negóci.o ao i.nvés de campos e
códj.gos;

Os dados são geralmente pré-processados para serem adequados às
necessi.dades das visões de negóci.o;

Visões consolidadas por critéri.os como produto, cliente, períodos
e outros são disponibilizadas.

Segundo GUPTA (1997), favores i.mportantes na viabilização do data
warehousi.ng são:

© Redução progressiva dos preços dos equi.pamentos de informática;

e Aumento significativo da performance dos equipamentos do ti.po
"desktop";

e Aumento signifi.cativo da performance dos servi.dores de
softwares;

e Explosão do uso de Intranets e aplicações baseadas em

aplicati.vos Web.

Ainda acrescenta-se a esta lista o uso generalizado de pacotes de
gestão empresari.al uni.picados que centralizam os dados operacional
facili.tando sua captura e manuseio.
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Figura 12 : 1inpacto da revolução tecnológica (adaptado de GUITA

(1997) )

11.5 Requisitos do negócio

É claro, porém que, ai.nda que tenha havido toda a criação de um
ambi.ente tecnológico que propici.asse a formação do data
warehousing, o motor do surgi.mento do data warehousing foram os

requi.fitos de negóci.os das empresasf impulso.onados por mudanças

profundas advi.ndas de:

Fatores económicos dos ú].tidos anos: esta época marcada por
inúmeras crises i.nternacionais ocaso.onou fenómenos como a
"reengenharia de processos" e o "downsizi-ng", forçando uma

reanáli.se profunda das práticas de negócio.

Globalização: a derrocada do comunismo e a liberalização das
economias asi.éticas e latino ameri.canas abriram espaço para que
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empresas investissem em mercados novos e desconhecidos, causando
um crescimento muitas vezes inesperado e de difícil gerenci.cimento.

Pera.l do empregado: com a massiva populari-zação tecnológica, os
requisitos de perfil de um empregado mudaram muito, possibilitando
novos saltos tecnológicos que podem trazer benefíci-os ao negócio.

Maior uso de informação: cada vez mais a informação que antes se
restringia a altos nível.s gerenci.ai.s torna-se importante a baixos
nível.s de gerência, dando uma visão mais completa do cenário no
qual estes profissionais amuam e guiando a tra:jetóri.a dos mesmos.

11.5.1 Integração dos dados da empresa

Por ser uma entidade "autónoma"ts, o »Data warehouse" não se
restri.nge a áreas da empresa/ mas, ao contrário, ele agrega dados
de tantas áreas quantas forem possível.s, desde que os requisi.tos
de negócio demonstrem necessário. Assim, dados de áreas de vendas,
marketing, finanças e produção podem ser relacionadas, trazendo
indicadores de difícil captura quando estas áreas se encontram em
sistemas distintos .

Não há nos textos ci.tados, e também não tenho noticia de casos
práticos que incluam no data warehouse, dados de áreas de prometo.
Normalmente é criado um sub conjunto do data warehouse que
contempla estes dados, porém sem relaciona-los com os dados de
outras áreas. Mai.s adi.ante tentarei expli-citar algumas razões de

por que isto ocorre

15 Apesar de extremamente dependente dos sistemas operacional-s
transacionais, o "Data warehouse" tem existênci.a física
independente, ainda que sem senti.do prático.
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11.6 0 funcionamento do data warehouse

Na maiori.a dos sistemas de EIS ou DSS, as consultas e relatórios
são pré-defina.das por anali.star de negóci.os das áreas
interessadas, porém, é difíci.l prever o grau de utilização sob o
qual estará sujem.to o "Data warehouse", pois os sistemas anuais
perdi-tem consultas livres, ocaso-onando por vezes transações de
grandes volumes no banco de dados. Alguns produtos uti.lizam o
datawarehouse como uma camada intermediári.a, gerando novos
repositóriosi6 que são mais facilmente uti.lizados pelo usuário
fi.nal

Uma característica Importante do data warehouse é a não
volatilidade dos dados, ou seja, deve haver critéri.os para que os
dados sejam disponibili.zados no "Data warehouse"/ pois uma vez lá,
eles não podem ser alterados''

16 Um conceito que vem sendo uti.li.zado é o do cubo ou o da base
multidi.mensional, que copa.a dados do "Data warehouse" já em um
formato mais próximo daquele dese:lado pelo usuário fi.nal e
disponibiliza esta base ou em um servidor ou na própria máquina do
usuário.

17 É interessante notar como isto pode determinar diferenças de

avaliação. Por exemplo, uma empresa faz uma séri.e de vendas a

longo prazo/ com entrega para um ou dois meses depor-s do
pagamento. Este tipo de operação pode gerar um falso resultado de
vendas, uma vez que os pedi-dos podem ser cancelados futuramente. O
data warehouse não deve conter os dados destas vendas enquanto
elas não estiverem de fato concretizadas, ou seja/ o produto

entregue e a natura paga (pe].o menos para.aumente), a menos que
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Outra característica é o período abrangido pe].o data warehouse.

Este fatos depende mui-to do tipo de negócio (ver a respeito no
Capítulo Defina.ções Gerais, pági.na 24)

Na Figura 13 estão sintetizados alguns critéri.os de formação de um
"Data warehouse"

Sistema de
Entrada de
Pedidos
Volume diário muito alto

Histórico de 6 meses
Data
warehouse
5 anos de histórico
Resposta de 2s até Ih
Dados não voláteis

Controle de Estoques
Alta perfomlance

Amlazena 10 últimos preços

E 20 últimas transições

Dados de Fjlt3Óram Marketing

Marketing
Dados de
2 últimos anos

.Diferentes requisitos de performance
,Cruzamento de dados de diversas fontes
,Dados que não se alteram
Dados históricos

Figura 13: Critérios de formação de um "Data warehouse" (adaptado
de CAPTA (1997))

De acordo com os conceitos de modelagem de dados, o data warehouse
tem uma estrutura desnormalizadai8, diferentemente dos bancos de

ele contemple operações de cancelamento, porém/ i.sto já sai. fora
do escapo de um si.stema EIS ou DSS.

18 A modelagem normalizada é baseada na estruturação dos dados por
critérios de objetos, onde cada dado tem i.dentidade própria e
distinta. A modelagem desnormali.zada força a redundância de
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dados transacionai.s, i.sto porque a informação armazenada tem um

caráter mais completo, já sendo um resultado do cruzamento de
vários dados. Justifica-se i-sto pelo fato de o "Data warehouse"

refletir um modem-o de negócio e não um processo isolado (ver
Capítulo Dados e Informações dentro da Empresa página 79)

algumas informações para fao.lotar consultas específicas. Há 3
níveis de normalização descritos a segui.r:

8 Normali.zação pri.mári.a: descreve cada ente.dade unicamente e sem

nenhum tipo de repetição;

e Normalização secundári.a: quando em qualquer relação entre
diferentes entidades houver apenas chaves primárias e

e Normalização terciári.a: quando qualquer atributo não chave em

uma entidade é completamente independente de qualquer outro.

O processo de normalização geralmente quebra a tabela em inúmeras
outras tabe[as independentes. Se por um ].ado, um banco de dados
normalizado é extremamente flexível e fi.el ao modelo real, por
outro lado, tem uma performance que muitas vezes de.ixa a desejar e
é de difícil interpretação pela sua alta complexidade.
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12 Aspectos Gerais de Interfaceamento

Vários aspectos são relevantes na busca da corneta troca de
informações, dentre os qual.s ci.ta-se os segui.ntes:

Como se dá o iiluxo de informações desde o chão de fábri.ca até as
esferas de poder decisório, e como esta informação se traduz em

informação efeti.va de prometo;

/

Como são encarados processos cada vez mai-s automatizados, que
di.spensam em mui.to a i.nterferência de operári.os ou mesmo de
profissionais bastante capacitados e como estas pessoas podem ou
querem coJ-abonar na dinami.zação dos processos de trocas de
informações .

Como se efetua o interfaceamento de dados entre empresas ou

departamentos do ti.po cJ-i.ente/fornecedor, pri.ncipalmente no que
tange a projetos de produtos;

Qual-s os impactos de plataformas e protocolos tão di-versos como

uma máqui.na CNC e um coletor do ti.po "Handheld"

Cada um destes tópicos pode mui.to bem ser estendi.do
i.ndefinidamente, sendo impossível esgota-los em um trabalho como

SERVA (1992) coloca que "o conceito de organi.zação está
corre].acionado às i.déias de si.stema e de ordem. A organização é a
produtora de um si-stema ou uma unidade complexas pois se afirma
como disposição relaci.oral que liga, transforma, mantém ou produz
componentes, inda.víduos ou acontecimentos. Ela garante
solidariedade e solidez relata.va às ligações, cri-ando
posei-blli.dades de duração ao sistema. em face das perturbações
aleatóri.as."
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MORGAN (citado por SERVA(1992)) demonstra as vantagens auferidas
com o emprego de modelos circulares de interação para conceber as
relações organização-ambiente.

Revendo as teorias sobre a gestão da mudança organi-zaci.onal,
Morgan detecta que elas ou são puramente descrita.vas ou
caracterizam a mudança com termos abstratos, tais como incerteza e
instabi.lidade. Essas teorias permitem elaborar alternati.vas de
como a organização pode reagir di-ante de diferentes tipos de
mudança ambiental

A profunda complexa-dade presente no âmbi.to das i-nterações parte-
todo num sistema organizaci.onal dado não é devidamente abordada

pela teoria das organizações, talvez por questões ideológicas. E
inegável a preponderânci-a da idéia do todo sobre as partes da
organização, no paradigma funci-analista, o qual guia a teori.a
organi.zacional tradicional

Segundo SPINK (também ci.Lado por SERVA(1992)), "0 todo é menos que
a soma das partes (porque estas, sob o efeito das coações

resultantes da organi.zação do todo, perdem ou vêem i.ni.bir-se
algumas de suas qualidades ou propriedades); a consciênci.a-de-sí
só emerge nos i-ndi.víduos. Neste sentido: as partes são
eventual.mente mais que o todo. . ."

Já a visão sistêmica, ou de sistemas propriamente dita, consi.dera

que o todo é maior que a soma das partes individuais, numa

referênci.a clara à si.nergi.a gerada pela interação entre partes-
Tai.s interações só se concreta.zam positi.vamente se houver o
corneto interfaceamento e o entendi-mento mútuo e amplo entre as

vári.as partes.

No mesmo texto, o autor associa a idéia de evento ou acontecimento

ao acaso, afirmando que o paradigma da complexidade afasta-se do
determi.nismo que sempre predominou na ciênci.a clássica. Segundo
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esta óti.ca, sistemas de informações devem buscar uma abertura que
sobrepuja a especifi.cação simplista e abrace defi-ni.ções mais
genéri.cas e conceituais, passando por componentes de lógi.ca lusa e
inteligência artificial em si.stemas neurais, ou seja, tentando
aproximar-se o mais possível da forma de funci.onamento do cérebro
humano .

A união de vários sistemas de informação, levando em conta,
inclusive, o relaci.onamento dos operadores deste ti.po de sistema
com o novo paradigma da automação decisório, mostra o quão
abrangente pode ser a análi.se necessária para se atingir questões
centrais na estrutura desta interação.

Si.stemas de i.nformação armazenam dados provenientes não $ó das
linhas de produção (tanto manufatureira quanto de serviços) mas

também de sistemas contábei.s, de áreas de mercado, de recursos
humanos, de projetos, externas e tantos outros, e organizam estes
dados de forma a traduzi los aos níveis decisóri.os eficazmente.
Entenda se aqui, nível deck-dóri.o como sendo qualquer nível onde
pessoas recebem informações, as interpretam e as transferem em
forma de ação ou recomendação.

SALERNO (1994) cita uma exemplo de operadores de uma máquina CNC

onde ocorria um problema na programação da máquina. Pelo exposto.

os operadores tinham capaci.ração técnica para resolver o problema,
porém, por uma impossibil-idade de maior i.nteração com o
equi.pamento, a solução do probl-ema teve que ser postergado até o
momento em que o programador pode verifica-lo. Si.stemas que
comportam uma maior interação poderiam contornar tais situações
através de por exemplo uma lista de possível.s procedi.mantos

aceitáveis di-sponível aos operadores da Daqui.na CNC (uma espéci-e
de "helpdesk"), ou através do contado "real time" com os
detentores do poder decisório.
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Quanto ao relaci.onamento das pessoas com esta nova realidade.
algumas situações reais têm sido estudadas nos últi.mos anos,
porém, a grande mudança, e em uma escala abrangente, ainda está
por vzr

MARX (1992) cita o exemplo de palmar para descrever a experiência
de Grupos gemi.-Autónomos (GSAs) naquela montadora da Volve. No
caso descai.to, os trabalhadores se defrontam com novas situações
corno:

Substituição da estratégia de economia de escala pela economia de
escopo ou forma;

e Uso intensivo de microeletrõnica;

e Uso crescente do trabalhador como recurso "inteligente" ;

e Terceirização e foco no negócio;

e Reuniões de empresas em redes

Que relaci.onam-se di-retamente com o implemento da comunicação

enter. e extra empresa. A coleta de dados torna-se fundamental e
será tanto mais eficiente quanto mais comprometidos e esclarecidos
estiverem os níveis operaci-onai.s. Em pri.ncípior os GSAs propi.ci-am
um ambiente favoráve]. ao melhor entendimento de suas
responsabili.dades, ainda que nada garanta que isto aumente o
entendimento de cada um dos objetivos corporati.vos.

Assim, deve-se dimensionar o nível de informações obtidas à
abrangência do entendimento dentro do grupo ou dentro da empresa

de maneira geral. Pode-se i.dente.ficar "graus" de i.nformaçãor como

por exemplo, informações para projetos, para planejamento de
produção, para logística, para planejamento de vendas, para
planejamento estratégico corporativo, etc.
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Isto não signifi.ca que as divisões ou os grupos de trabalho geram

compartimentos i.selados de i.nformações, mas, ao contrário, faz com

que aquelas informações pertinentes ao escopo do trabalho de cada
um cheguem mai.s rápido e mais prece.samente ao seu desci-no. Isto
também não quer dizer que, por exemplo, um admi.nistrador de
recursos humanos não poderá ver os dados referentes ao prometo de
um produto no departamento de projetos, mas ele os verá da forma
como ele (admi.nistrador de recursos humanos) é capaz de entendê-
[os ou como ].he i.nteressa .

De qualquer forma, o que se tem visto no relacionamento
trabalhador/máqui.na é o padrão normal do que sempre ocorreu em
mudanças de paradigmas, ou seja, o paradoxo do acei.tar negando os
benefícios. Estas novas mudanças são cercadas por um "medo" e por
uma i-nsegurança pessoal perfez-temente aceitável para um ser cuja
complexa.dade desafi.a a ci.ênci.a

O novo concei.to de trabalho que vem se traduzindo cada vez mais no
não emprego (pelo menos da forma como o conhecemos) é apor.ado nas
comunicações e trocas de dados otimi.zadas. O trabalho virtual ou a
empresa vi.rtual são concei.tos totalmente dependentes da i.nformação

automatizada. O que antes parecia inviável por custos elevados e
por tempos altíssimos hoje traduz-se em uma palavra conhecida .por
cri.onças de jardi.m cla infância; INTERNET...

A junção e o relacionamento de universos tão díspares que cobrem

do lapão ao Brasil, passando por lugares ermos e por megalópoli.s
parece/ à pri.beira vi.sta, absurda. Não se pode uni-r dados de um

hábil mini-pulados de um "sorubá" na Malária com a informação de um
medidor de abalos sísmi.cos no polo sul, e nem é este o intui.to de
sistemas de informação, porém, o entendimento de di.gerentes
protocolos de comunicação, de diversas formas de armazenagem

"magnética" de dados e de si.stemas operacional.s distintos tem se
tornado um desafio àqueles que antes di.sseminaram

indiscriminadamente tai.s plataformas. A ânsi.a de ganhar mercados
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jum mercado emergente) fez com que fabricantes, analistas e
projetistas lançassem segui.demente produtos, cada um prometendo

ser o melhor. porém nenhum oferecendo soluções realmente
integradores.

Existem hoje no mercado produtos específicos para EIS de que se
di.zem "multa.-plataforma", alguns vêem bancos de dados di.gerentes e
funcionam sob sistemas operacional.s em PCs e em Mainframes;
comunicam-se por X400, por Internet, por correio eletrânico ou por
cabos telefõni.cos diretamente. Mas, mesmo que seja possível uma

solução que se encai.xe em qualquer cona.duração técnica, não se
tem garantia alguma de que as informações trocadas são úteis, ou
pior, de que elas não são prejudica.ai.s.

As organizações precisam passar por um processo de "auto-análise"
que se reverte num conheci.mento não só de seus processos como

pregava a reengenhari.a. mas fundamentalmente de suas estruturas de
dados, ou seja, aquilo que há de concreto (mesmo que se esteja
falando de empresas virtuais) e de seus relaci.onamentos com o
ambiente que a cerca .

Não há dúvidas de que empresas envoltas pelo parada-gma vigente nas
últimas décadas não vê com bons olhos a troca de alguns tipos de
dados com seus fornecedores ou mesmo com parceiros, muito menos

com concorrentes seus. Aos poucos/ porém, percebe-se que a
agili.dado gerada por estas trocas sobrepõem o que muitas vezes se
encara como "segredos" organi-zacionai.s, mesmo porque, i.nformações
cona.denciais são perseguidas incansavelmente por espiões
industriais que sabem muito bem quais são suas fontes.

O "auto-conhecimento", asse.m como no caso dos seres humanos, vem
se tornando também para a empresa/ uma opção de sabedoria, pois
permite a abordagem e resolução de forma mais rápida e si.mples não
só de problemas de comunicação mas de muitos outros tipos de
problemas estruturais .
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12 .1 Análise do Universo de Dados Corporativos

Um ponto de parti.da para o corneto i.nterfaceamento e a troca de
informações é a análi.se da empresa como um todo.

LAUDON; LAUDON (1994) cita duas metodologias pri-ncipais para
estabelecer os requisitos essenciais de informações da
organização, que seriam: a análise da empresa como um todo e a
análi.se dos fatores críticos do sucesso:

12.1.1 Análise da empresa como um todo

Prega que as necessidades de informação podem ser compreendi.das
através da visuali.zação da empresa como um todo em termos de suas
uni.dades, funções, processos e dados. Esta análi.se pode ajudar a
identificar as entidades e atributos chave dos dados

organizaci.orais. O método começa com a noção de que os requisitos
de informação de uma firma ou divisão só pode $er adquirida
através do estudo da organização como um todo. O método foi
desenvolvido pela IBM nos anos 60 e tem, hoje em dia, um caráter
mai.s históri.co do que práti-co.

Convoca se uma grande parceJ-a de gerentes para saber deles como

uti.lizam as informações, onde eles as conseguem, como é o meio
ambiente no qual eles atuam, qual.s seus objetivos, como eles tomam

as deck.iões e quais suas necessi.dades de dados.

Com os dados obtidos, monta-se matrizes de apoio

A matei.z de processos versus organizações identifica as pessoas

que participam de processos específicos tai.s como planejamento,
prometo e produção. A matriz de processos versus classes de dados

destaca quais informações são necessárias no desempenho de
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processo em particular, quais processos geram dados e qual.s os
uti.lizam. Desta forma, pode-se i.dente.fi.car grupos de dados que
concorrem para o desempenho de um conjunto de processos:

A matriz Processos/Organi-zação identifica as pessoas na
organi.zação que participam de processos específicos tais como

planejamento, administração, etc. Já a matriz Processos/Dados,
expli.ci.ta qual.s i-nformações são necessárias para sustentar um
processo particular, qual-s processos geram dados e informações e
quais consomem. Pode-se identifi.car, então, grupos lógicos de
aplicações, ou seja, grupos de dados que sustentam um con.junto de
processos organi.zacionais correlatos .

Por se tratar de um método "botton-up"/ mostra de forma detalhada
e as vezes redundante como surge e como é usada a i.nformação na
organxzaçao.

Este método, incontestavelmente, gera mui-to materi.al para ser
ana].içado, não oferecendo facilidades de visualização de um
contexto mais global do que é realmente a empresa. Torna se
difícil e cara sua utili.zação, i.aplicando em demora até se
conseguir os pri.melros resultados. Em contrapartida, uma vez
compreendido, dá uma visão detalhada da empresa.

12.1.2 Análi.se dos Favores Críticos do Sucesso (FCSs)

Baseado no modelo de PORTAR (1991) e nas propostas de Rockart
descai.tas por LAUDON; LAUDON (1994)/ este método di.verde
frontalmente do anterior. Pressupõe-se que os requisi.tos de
informações são definidos por um pequeno número de FCSs da
gerencza.

FCSs definem metas organizacional-s que, se seguidas (perseguidas),
asseguram, segundo Rockart, o sucesso da organi.zação.
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Os FCSs são moldados peia i.ndústri.a, pe].a empresa/ pelos gerentes
e pelo ambiente de forma geral. Trata-se poi-s de uma técnica
estratégica, e, uma das premissas fundamentais é que se li-mate o
número de FCSs para que o sistema de informações seja o mai-s

focado possível nos real.s interesses corporati.vos.

Operaci.onalmente, também se dá por entrevistas, porém em um nível
de alta gerênci.a, identificando as metas individuais e os FCSs na
visão de cada um. Através da agregação consensual dos FCSs

inda.viduai.s, determina-se os FCSs corporativos, e o si.stema de
informações contemplará estes FCSs.

A segui.r, mostra-se graficamente o modo como se desenvolve este
método:
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Gerente A
FCSs

Gerente B
FCSs

Gerente C
FCSs

Gerente: D
FCSs

Agregação + Análise
dos FCSs individuais

Desenv.concordância
sobre FCSs da companhia

Definição dos FCSs
organizacionais

Usodos FCSs
para

desenvolvimento

das prioridades
do Sistema

de Informações

Definição
do:SAD

e da
base dedados

Figura 14: Fluxograma do método de análise dos FCSs. (LAUDON;

IAUDON (1994) )

A grande vantagem do método, segundo uma visão mais contemporânea
do planejamento estratégico, é a vi.são do todo através de uma

análise de cima para baixo, onde se parte de posicionamentos
verdades.lamente estratégi.cos e amplos para então se chegar a
detalhes (i.mplementações). Em termos de custos,-- do método, é
nitidamente mai.s barato que o método anterior. além de envolver
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executa.vos e gerentes com IDm assunto que defi.nltivamente lhes diz
respeito.

Por outro lado, não existe um rigor particular na forma como os
FCSs individual.s possam ser agregados em padrões claros da
companhia. Há frequentes confusões entre os entrevistados na
definição do que são os FCSs indivi.duais e os FCSs organizacionais
(que não são necessariamente os mesmos)

Na tabela a segui.r, exemplo.fica-se como são defina.das algumas

metas. em função da identificação de FCSs, para dois casos
distintos de indústrias;

Tabela 5 Metas em função dos FCSs (ROCKART (1979))

Um tercei.ro método, baseado no segundo, é mostrado por KAPLAN;

NORTON (1992) e conta, atualmente com um respaldo respeitável pela
adoção em inúmeras corporações bem sucedidas em matéri.a de EIS. É
o chamado método do "Balanced Scorecard"

12 . 1 . 3 Método do WBalanced Scorecard//

Trata-se de um conjunto de medições (índices) que dão aos gerentes
ou executa.vos segundo KAPLAN; NORTON (1992), uma rápida, porém
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Exemplo Metas FCS

Orientada a lucro (Indústria Ganhos/participação Estilo

automotiva) Retorno sobre invest. Controle de qualidade
  Fatia de mercado Controle de custos

  Novos produtos Padrões energéticos
Não orientada alucro Excelência em atendimento Integração regional com
(hospital) médico outros hospitais

  Concordância com Uso eficaz de recursos

  disposições do governo Monitoramento das

  Necessidadesfuturas para disposições
  saúde  



compreensível- visão dos negócios. O "Balanced Scorecard" i.nclui.
indicadores financeiros de ações já tomadas, e, complementa-as com

medidas operacionais sobre :

e Satisfação do consumi-dor;

e Processos internos e

e Inovações e implementações na organização

Tai.s indicadores direcionam a performance financeira futura

O "Balanced Scorecard" permite aos gerentes vi-iões de negócio a
partir de importantes perspectivas, fornecendo respostas à
perguntas colocadas na fase de defi.ni.ção de necessidades.
Resumidamente, coloca-se as quatro perspectivas:

Perspectiva do consumidor Como os consumidores nos vêem?

Perspecti.vas internas No que devemos nos sobressair?

Perspectiva da inovação e do aprendi.fado: Podemos conta.muar a
apertei.çoar e cri.ar valor?

Perspectiva financeira Como os nossos acionistas nos vêem?

O "Balanced Scorecard" força o gerente a ater-se àquelas
i.nformações realmente importantes, focando nas medidas mai.s

críticas tal como no método de análise dos FCSs.

Assim. usa-se dados relativos a tempo/ qualidade, performance/
serviços, "core competence", produtividade, capacitação dos
emoreaados, tecnologias críti.cas, custos, etc
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Na Figura 15, um exemplo genérico mostra como / a partir de metas
estabelecidas, defi.ne-se medidas (ou indicadores) que sustentação

as respostas às perguntas formuladas

Perspectiva

l Financeira
METAS." MEDIDAS

Como nossos acionistas
nos veêm?

gobréviVên(iia lê l Fluxo' de êai)ia

Ter :éÜceséo âgl; {: Crescjoento da$ :vefldas
quadriMestíal QI lçntabilF
.dadejidr:,diYisãQ

,plo$peípr@:$jAufnento da partkjpãção
de merêádo e retomo se:

bre::o inveétimé.ntó: It©í6 :

:lÉ ++do:.}'lÇ'

Coma os Cansumí
dores nos veêm?

No que devemos
nos sobressair?

Perspectiva
do Consumidor

F:$; MEDIDAS

:1

produtos
PórT;éhtàgeM Idg \rehdaÉ l

l ®Vçi$ bq3dutóé ê'doê;
Ú'Ç$qo9 àhtlgç$
: E)iébónibil@adé:t qd$ p r+: i
Idut(js. :íàdicé$i dér aüéttdl-

hentó:
í,Tn4lcês dé $aüsfaç®;dci:
éoh$üdidof

IPés4bim.dé bipiãÕ,::
}'àteíldímentó áo éonéuhb
lü&;bÓõudsõàój

Sgp$@ehto Podemos continuar a aperfeiçoar
einovarcriando valor?

SêüsÍàção

Par)eriàlg
3

Perspectiva dainovação

e do aprendizado

METAS

Tehtb neçéssáíb pam

q:e$ér,v. .:l®«+ 9:Úà$+

.da:®ahüfât

produto
bme tol htrod
Market

]
B

H

qç:;btÚÚõi$:i: #Úêõtó$ i }léàlbàdo:
Réciêláge© l j::jãMatérias pHhàs ç.opas

foht$:: fêPitos:

E'igura 15: Defina.ção de i.ndicadores através de metas (KAPLAN;

NORTON (1992))

Há um relacionamento entre as perspectivas, de modo a integra-las

e expli-citar suas interdependências .
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Para $e "construir" um "Balanced Scorecard", é sugerida uma

sequência de passos que será descrita a seguir:

© Preparação: i.dentificação da uni.dade de negócio a ser medi.da ou
monitorada;

e Rodada inicial de entrevistas com de 6 a 12 executivos a.Ltamente

envolvidos com a uni.dade. Cada um recebe um materi.al descrevendo

as visões , mi.ssões e estratégi.as corporativas. São conduzi-das
entrevistas com cerca de uma hora e meia, para serem
identi.fi.cadas as visões individual.s e propostas para a
formulação do "Balanced Scorecard";

e Rodada i.ni.cial de um "workshop" dos executivos, com discussões
em grupo sobre as missões propostas até se chegar a um consenso,
para a seguir responder à pergunta: Se minha visão e estratégia
funcionar. como minha performance vai se diferenciar para os
acionlstas, consumi-dores, processos internos e na habi-lidade de
aperfeiçoamento e i.novações?

e Nova rodada de entrevi.star para promover a consolidação e a
documentação do que foi elaborado até o momento;

e Novo "workshop" envolvendo desta vez uma média gerência e
colhendo novas informações, na expectativa de cona.rmação do
consenso;

© É feito um terceiro "workshop" entre todos os envolvi.dos;

© Implementação, com a defi.nação dos índi.ces, das medidas, das
bases de dados, as divulgações do sistema, etc.;

e Revisões pedi.ódicas

Todas as fases mostram grande importância e envolvimento dos
executivos. Não havendo consenso inicialmente. o método mostra-se
importante inclusive por forçar envolvimento, di.scussões e o fato
de se pensar estratega.comente.
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Figura 16 Diagrama de Henderson (KAPLAN; NORTON (1992))

A Figura 16 mostra o diagrama de Henderson, que ilustra
sinteti.comente o fluxo usado na definição e planejamento de
sistemas do ti.po EIS. Nota-se que todo o planejamento é
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estabelecido a partir da premissa da missão e das estratégias da
empresa/ para só nos níveis mai-s deta].hados se chegar a dados

operacionaxs.
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13 Sistema de Informação para Projetos

13 . 1 Particularização do Método "Balanced Scorecard"

Como já citado anteriormente, a área de projetos (ou de engenharia
se quisermos abri.r um pouco o contexto) costuma ficar à parte nos
processos de definição das bases de dados informacionai.s, ou seja,
no desenho do "data warehouse", na estruturação dos fluxos intra-
companhia e extra-companhia .

Os fatores que levam a i.sto podem ser di-versos. Na verdade depende

muito do tipo de funci-onamento da empresa. Hoje, é muito comum

haver i.nclusive a terceirização da área de engenhari-a - não que
isto a exclua da necessidade de interagir no fluxo de informações.

O que se propõe aqui, é a utilização da metodologia de David P
Norton e Robert S. Kaplan (KAPLAN; NORTON (1993)) tomando-se a
área de projetos (ou engenharia) como sendo uma empresa em si. Ou
se:ja, é proposta uma parti.cularização da metodologia para uma

determinada área da empresa, tendo em vi.sta que a empresa (ver
9.3) é um conjunto de operações, desempenhadas por áreas que se
i.nter-relacionam, e que tais áreas podem ser vistas como empresas

distintas. Aliás, é comum na estrutura das empresas que i.sto
ocorra, ou seja, cada área tem autonomia suficiente para defi-nir
seu orçamento, para planejar suas atividades, para contratar
outras áreas, enquanto não i.nterferir na estratégia global da
empresa. É comum exemplos de áreas cle destaque que acabam se
desmembrando da empresa e formando novas empresas total-mente
alinhadas com os objetivos daquelas que as origi.nadam.

O "Balanced Scorecard" permite, então, à área de projetos, visões
da $ua atividade fim (projetar) a parti.r das mesmas perspectivas
anteriormente vi.smas .
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Analogamente. as perguntas a serem colocadas são

Perspectiva financeira: Como os nossos acionistas nos vêem? Neste
caso, como a empresa nos vê, ou seja, como a área financei.ra da
empresa enxerga os custos demandados pela área de projetos, como a
área "cliente" absorve o custo do prometo e, indiretamente, como

os acionistas vêem estes custos?

Perspectiva do consumidor: Como os consumidores nos vêem? Neste
caso, o consumidor é tanto o consumidor de fato (consumidor

fi.nal), ou se:ja, a área de projetos deve estar consciente daquilo
que o mercado, expresso pelo comprador do produto deseja realmente
obter, mas também é a empresa/ representada por algumas áreas que
demandam o prometo do produto. Asse.m, há dois nível.s de
consumidores: o intermedi.alto ou direto que é a própria empresa. e
então o produto é o prometo em si. e o consumidor de fato, vendo o
produto como o resultado do prometo.

Perspecti.vas i.nternas: No que devemos nos sobressair? A área de
projetos deveria ter sempre ferramentas para se tornar mai.s

eficiente. Como característica intrínseca da atividade de
projetar, deverá.a ter especi.ai-s cuidados no planejamento do
prometo, na definição cronológica, na organi-zação das etapasr na
quali.dade da execução, e no resultado fi.nal. Fi.ca claro que i.sto
não ocorre sem um custo (elevado), porém, em indústrias
extremamente dependentes da área de projetos, um investi.mento cada
vez mai.or está sendo feito na nesta área, poi.s é nela que reside
um dos pontos mai.s estratégicos, que i-nflui. na qualidade dos
produtos oferecidos ao cliente, e portanto, diretamente nas metas
da empresa .
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Melhoria:da

toda capacidade produüya

Figura 17: Algumas metas para a área de projetos (modifi.cada de
KAPI.AN; NORTON (1992)

Perspectiva da inovação e do aprendizado: Podemos conta-muar a
aperfeiçoar e criar valor? Este "cartão" do método "Balanced
Scorecard" perde um pouco de seu sentido original na aplicação do
método à área de projetos. Não que não deva ser uma meta da área
de prometo i.novas e criar opções vantajosas, porém/ isto é e
sempre foi também inerente ao ato de projetar. Não é concebível
(ai.nda que exi.soam infi.ndávei.s exemplos) que se despenda um enorme

esforço na atividade projetual para se perpetuar o "status-que". A
demanda do prometo é em função de melhoriasr seja reduzindo
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custos, se:ja aumentando o conforto, a ergonomi-a, seja ampliando
volumes produtivos, etc. Há, por outro lado, neste "cartão" a
faceta da i.novação nos métodos projetuais e no aprendizado dentro
da própria área

Asse-m, de uma forma simplifi.cada, é possível mapear necessidades
de informação já com um di.recionamento, ou seja, em concordância
com os objeti.vos da empresa .

13.2 Fatores Específicos da Área de Projetos

Segundo KAMINSKI (2000) (ver 9.4), há sei.s principal.s aspectos a
serem considerados no desenvolvimento de um novo produto:
a(iministrati.vos, técni.cos, fi.nancei.ros, económicos, jurídicos e
legal-s e de meio ambi-ente

Comparativamente, falta o item "perspectivas do consumidor", e os
demais itens podem ser reagrupados cie forma a atenderem ao método

do "Balanced Scorecard". Porém, no texto referido, na verdade, o
"ouvir o consumidor" precede os aspectos de desenvolvimento, ou
seja, para se levar a cabo um determi-nado prometo, parte-se da
premissa de que a demanda do mercado, ou o anseio do consumidor já
foi. identifi.cedo.

Quanto aos demais itens, como aqui se trata de uma parte da
empresa que assume o papel de uma empresa per si., é interessante
colocar sob o "cartão" "perspecti.va interna do negóci.o" o sub-
item: admiti.strati.vo e sob o "cartão" "perspectivas do consumi.dor"

os sub-i.tens: :jurídicos e legais e de meio ambiente, entendendo
que estes representem lei.tunas de anseios do consumidor

Também é muito particular o desenvolvimento do prometo em etapas,
classe.camente di.vididas em:
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e Estudo Pre]. iminar ;

e Ante-Prometo e

B Prometo Executivo

Esta divisão pode assumir outros nomes ou desdobramentos, mas no
di.a a dia da área de projetos, o que se veria.ca são estas três
grandes fases que possuem características bastante definidas.
Asse.m, no estudo prelo.minar, é predomi.cante a ati.vi.dade de "ouvir
o consumi.dor" de identificar seus andei-os, já no ante-prometo, há
um balanceamento entre o atendimento de requisitos de custos,
legais, ambientais, simulações de retorno sobre o investimento e
outros. O prometo executivo detalha tudo o que foi levantado
anteriormente, sempre levando em conta as perspectivas abordadas
no método "Balanced Scorecard", porém, a "perspectiva financeira"
é a predomi.nante

Estudo de Viabilidade
W

Projeto Básico

Prometo Executivo

Produção
.I':j F :lX

Distribuição

Abandono ou reaproveltamento

Figura 18 Fases de desenvolvimento de um prometo (ASIMOV (1962))

ASIMOV (1962), entre outros, especifica sete fases que podem ser
vistas na Fi.gula 18. onde o estudo de viabilidade pode ser
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equiparado ao prometo preliminar e o prometo bási.co ao ante
prometo.

Levando em conta o escopo abrangido pelo presente trabalho,
"Produção", "DI.atribuição", "Consumo" e "Abandono ou

reaproveitamento" são fases do desenvolvimento do produto, ou
componentes de seu ci.clo de vida, e não fases do prometo, ou da
atividade de projetar propri.amente dita, uma vez que cada um
destes itens passa por um estudo de viabilidade, um prometo bási-co

e um prometo executivo. Isto não exclui. de forma alguma a
necessi.dade da área de prometo estar completamente envolvi.da com

tais itens. Todas estas fases são defi.nidoras inclusive do
"design" do produto, ou seja, a área de pro:feto, bem como a
empresa como um todo, vão definir o produto em função de como ele
será utilizado, de como será sua logística, a cadeia de
distribui.ção, qual o impacto na área de produção (traduzido em

necessidades de cona.gerações de máqui.nas ou mudanças em linhas de
montagem entre outras), como será o abandono do produto
(ref].etindo na escolha dos material.s: reco.dáveis, blodegradávei.s,
reutili.závei.s, etc.) ou na previsão de formas de se recolher o
produto, armazena-lo quando não mais utili.zável:', etc.

i9 Recentemente, as empresas produtoras de herbici.das se viram
obrigadas a rever o prometo de suas embalagens. Consideradas
perigosas por conterem resíduos quími.cos, as embalagens foram alvo
de lei federal que obriga as empresas enquadradas neste caso a
recolherem as en\balagens utilizadas e as depositar em locais
adequados. Estas embalagens não podem ser re-utilizadas,
reco.dadas ou di.spostas em locais de uso humano. Cabe ao
departamento de projetos colaborar na resolução deste problema.
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Em OGLIARI (1999) é feito um estudo comparativo entre metodologias

de prometo de vários autores. A Fi.gula 19 mostra a síntese da
comparação entre as metodologias de quatro autores.

Ao final da comparação, Ogliari. chega ao que ele chama de "Modelo
de Consenso", no qual prevalecem as quatro etapas a seguir:
"Prometo Informacional" , "Prometo Conceptual" , Prometo Prelimi.nar"
e "Prometo Detalhado"

BACK Zn.,....
Prírdiws

HllJBKA & EDER i

ULLMAN t "'' }"-q ==i=:
Plmd

Figura 19: Sá.ntese comparativa entre metodologias de Prometo
(OGLIARI, 1999) :'

20 As metodologias ci-todas constam da seguinte bibliografia: BACK,

N. Metodologia de Prometo de Produtos Industriais, Ed. Guanabara
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Interessante de se notar no "modelo de consenso" a inclusão do
"Prometo Informacional" como uma das etapas do prometo. Ogliari.
defina. "Prometo Informacional" como o conjunto de informações de
mercado tais como "os i.nteresses ou as manifestações dos c].lentes
de prometo, ou seja. daquelas pessoas ou organizações que se
relacionam, direta ou i.ndiretamente, com o prometo ou produto em
questão. Tais informações, geralmente genéricas e quali.tativas,
são transformadas em especi.ficações de prometo, ou seja, em
requisitos qualifi.cabos, que estabelecem os principal.s problemas
técnicos a serem resolvi.dos e as restrições de solução.

Portanto, na análi.se de Ogliari., a informação de mercado

cona.aura-se como uma entrada ini.ci.al no processo. É bem verdade
que neste momento ini.cial, o volume de informação de mercado é
muito maior quando comparado com o decorrer do processo,
entretanto, em vários momentos, torna-se necessári.a a consulta de
informações mercadológicas, num processo dinâmico de adequação do
prometo às necessidades mutantes do mercado. Além disso, o termo
"i.nformação" traduz-se num signo.ficado bem mais amplo do que
simplesmente dados de mercado, e. desta forma, em todas as etapas
do prometo ocorre uma constante lei.tuna, análise e uti.lização das
informações concernentes ao prometo.

Dois, Rio de Janeiro, 1983; PAHL, G.; BEITZ, W., Engineering
Design: A Systematic Approach, Springer Verlag London Li.mi.ted,

London, 1996; HUBKA, V. EDER, E. W. Design Science: Introduction
to Needs, Score and Organization of Engineering Design Knowledge,

Spri-nger-Verlag London Limited, London, 1996 e ULLMAN, D. G., A
New Vi.ew on E'unction Modela.ng, in: International Conference on
Engineering Design - IDEC93. Nether]ands, ].993.
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Comparando autores, portanto, pode-se assumir como no mínimo
suei.ciente a classifi.cação composta . de três etapas como proposto
anteriormente

Na Tabela 6, adaptada de KAMINSKI (2000), há uma exemplo.ficação do
p].anejamento operacional do desenvolvimento de um determinado
produto. Tal classifi.cação é extremamente útil no processo
identificador de fontes de dados.
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Tabela 6: Exemplo de setores envolvidos e responsáveis pelas
atividades de desenvolvimento de um produto .

© .w

l g .3 8 8 ã Atividades
C
0>

a)
tO

CD

0

Os quadrados em cinza indicam envolvimento da área e os com um
quadrado preto indicam o setor responsável pela atividade.

Além disso, a tabela se divã.de em fases do desenvolvimento,
indicando os pontos de i.nteração mais i.ntensa em cada uma das
fases. Note-se que o setor de engenharia aparece frequentemente
como responsável por ativi.dades. Isto mostra a importânci.a da área
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Captação deldéias  
Análise de Idéias  
Dados de Mercado  
Características Técnicas do Produto  
Aderência ao Planejamento Estratégico e
Análise de Viabilidade Técnica  
Análise Económica/Financeira e

   

Planejamento do Desenvolvimento do Produto  
Projeto do Produto e
Protótipos/Amostras/Testes  
Análise Crítica do Prometo  
Desenvolvimento de Fornecedores  
Desenvolvimento do Processo  
Análise Crítica do Processo  
Definição da Embalagem  
Solicitação de Marcas e Patentes  

   
Aquisição dos Meios de Produção 8

Try-out/Lote Piloto  
Validação do Processo 8

Elaboração da Norma Técnica (NT)  
Validação do Produto  

  F
Estratégia de Marketing para o Lançamento e

Elaboração da Documentação Externa  
Definição do Preço de Venda  
Teste de Mercado  
Definição da Logística de Produção e Distribuição  
Validação Final do Desenvolvimento ©



no desenvolvi.mento do produto. Numa primeira aproximação feri-a
conveniente e extremamente slmplifi.cador considerar como

atividades demandadoras de i.nformação para a área de projetos
apenas aquelas nas quais as áreas técnica e de engenharia aparecem

como responsáveis. Entretanto, esta simplificação é na verdade
simplista. e eli.mina subsídios crua-ais no decorrer do
desenvolvimento do produto. Assim/ qualquer proposta de
identi.ficação de fontes de i.nformação e organização das mesmas

deve preferencialmente levar em conta todas as etapas abordadas na
Tabela 6.

Das atividades ]istadas na Tabe].a 6, apenas não serão
consideradas, nesta propostas 3 que constam da fase de ].ançamento,

que são: "Estratégia de Marketing para o Lançamento", pois esta
ati.vidade será feita pela área de marketing pri.ncipalmente e
utili.zará dados gerados pela área de Engenharia no decorrer do
desenvolvi.mento do produto; "Defi.ni.ção de Preço de Venda", que
também será feita considerando dados de saída da área citada e
"Teste de Mercado", que poderá ter o envolvimento da área de
Engenharias mas não dentro desta atividade. mas como uma

retroalimentação em etapas anteri-odes.

Asse.m, consi.derando as áreas descai.tas na Tabela 6. que podem

variar de empresa para empresa/ foi- feito um levantamento dentro
da empresa na qual trabalho2i, bem como observando o que comumente

acontece em empresas de grande porte (onde normalmente todas ou a
maioria das áreas di.apõem de sistemas automati-zados)

Este levantamento não é defi.nativo, no senti.do de que nada i.mpede

que os sistemas aqui listados sejam uti.lizados em áreas não

zi Monsanto do Brasil - parte de pesque.sa vi.sando o planejamento

estratégico da área de sistemas da empresa fei.ta em :julho de 2000.
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listadas na Tabela 7. Apenas trata-se de uma recomendação

lbastante ampliada, diga-se de passagem) para eventuais
disponibi.lizações de li.cenças de sistemas ou como base para a
cona.duração dos pera.s de utilização para os módulos de um

s i. stema

Tabela 7: Sistemas envolvidos nas atividades de cada área da

empresa (levantamento de sistemas dentro da empresa na qual o
autor agua)

Sistemas Envolvidos
Comercial Finanças Manufatura Intelígencia da

Empresa

Relaciona
mento

Vendas

Marketing
Engenharia
Manufatura

Logística
Suprimentos
Controladoría
Diretoria

Na Tabela 7. os si.stemas estão divida-dos em módulos, segui.ndo

aproximadamente a modulari-zação feita pelos pri.nci-pais
fornecedores de sistemas ERP (ver Figura 4)

É importante deixar claro que o método do "Ba].anced Scorecard" não

impõe qualquer forma de controle, mas apenas define uma vi.são ou
uma estratégi.a. Como já foi apresentado, o método estabelece as
metas, mas assume que as pessoas poderão adotar qualquer
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comportamento ou ação para atingi.-las. As medidas detectadas pelo
método são formas de direcionar as pessoas.

Aqui, então, igualmente, não se pretende inda.car formas de se
atingi.r as metas identi-bicadas, mas apenas trazer ao conhecimento
das pessoas envolvidas com a atividade de projetar e
especificamente à área de projetos, i-ndicadores que suportem as
ações a serem tomadas. Trata-se de uma forma de tentar melhorar o
nível de informação disponível dentro da área de projetos. Se esta
informação vai ser bem uti].izada, isto está fora do escopor
entretanto, quero crer que uma empresa que atinge um certo grau de
maturidade e se preocupa com a quali.dade de sua própri.a i.nformação
estará plenamente rabi-latada para traçar planos e ati-agir suas
metas.

13.3 Definição dos conteúdos de cada cartão do método
"Balanced Scorecard"

Fazendo um cruzamento entre a Tabela 7 e a Fi-gula 17, é possível
identi.fi.car qual.s sistemas em quais áreas são de fato relevantes
na metodologia do "Balanced Scorecards" e em que "cartões" seria
possível enquadrar cada um deles.

Nas tabelas a seguir. é feito um mapeamento, omitindo os sistemas
que não tem relaci-onamento com o processo de desenvolvi.mento do
produto.

A Tabela 8 mostra o cartão da perspecti-va financeira. Assim. a
maiori.a dos sistemas contribui no fornece.mento de dados de custos,
pois são estes dados que permitirão tanto a previsão dos custos
futuros, quanto a auditoria dos mesmos. Uma vez definidos os

101



cartões, é possível acompanhar o desempenho dos itens, através de
ferramentas ligadas a bancos de dados de i-nformações''

Tabela 8: Análise do cartão da Perspectiva Financeira no método do
"Balanced Scorecard" para o desenvolvimento de prometo de produto
em uma empresa comercial

22 A. pilot Software, por exemplo, comerczalxza um apJ-zcatzvo
denomi.nado "PI.lot Balanced Scorecard" que, a partir de uma base de

dados do tipo "infocubo"r Cujos parâmetros de visões são
criteriosamente estabelecidos de acordo com o método do "Balanced
Scorecard", é capaz de exi-bi.r medi.dores bastante fáceis de serem

lidos (batizados de "speedometers" ou velocímetros) e que podem

ser detalhados, mostrando dados de análises de tendências/

comparativos com o mercador análises de desvi-os e diversos
relatóri.os. Evi.dentemente. tais informações tem que ser modeladas

cautelosamente, uma vez que o aplicativo não passa de uma

interface configurável entre a fonte de informações e o receptor
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Per!
Área Módulo de Sistema  
Vendas Vendas e Distribuição

Custos referentes ao material necessário à venda doGerenciamento de
Materiais

 
Gerenciamento de
Materiais

custo ae material proíítuçtuí ltji

Custo da aquisição do conhecimento sobre
concorrentes

Soluções dalndústria

Workflow Custo da definição (lo worKílow para aienanlleí ILU au

Atendimento ao
Cliente

Custo do atendimento ao cliente

Database Marketing [es



Na Tabela 9 é vista a perspectiva do consumidor. ou seja, alguns
aspectos que podem ser levantados a partir dos diversos sistemas
ou módulos de sistemas di.sponívei.s na empresa.
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Perspectiva Financeira
Área Módulo de Sistema Como a Empresa vê os custos do Projeto?

 
Soluções da Indústria Custo da aquisição do conhecimento sobre

concorrentes e do estado da arte. inclusive de
pesquisas tecnológicas

Workflow Custo do fluxo de informação de projeto
Sistemas de Projetos Custo da definição e do desenvolvimento do projeto

Manufatura Gerenciamento de
Materiais

Custo da matéria prima e de seu gerenciamento

Planejamento da
Produção

Custo do planejamento da produção

Gerenciamento da
Qualidade

Custo da qualidade do produto em seu processo
produtivo

Manutenção da Planta Custo das alterações requeridas na planta e das
manutenções previstas

Soluções dalndústria custo da aquisição do conhecimento da indústria. bem
como da análise e aquisição de novas tecnologias

Logística Gerenciamento de
Materiais

Custo do transporte, armazenagem e manuseio dos
produtos, matérias primas, produtos semi-acabados.
etc., durante a produção, armazenagem e distribuição
Custo do planejamento da produçãoPlanejamento da

Produção
Soluções dalndústria Custo da aquisição do conhecimento da indústria, bem

como da análise e aquisição de novas tecnologias
Workflow Custo do fluxo de informação de logística
Atendimento ao
Cliente

Custo do atendimento ao cliente

Suprimentos Gerenciamento de
Materiais

Custo da matéria prima e de seu gerenciamento

Planejamento da
Produção

Custo da manutenção do estoque de forma adequada ã
demanda de produção

Gerenciamento da

Qualidade
Custo da verificação da qualidade da matéria prima

Manutenção da Planta Custo da manutenção do estoque de reposição e
reparos na planta

Controladoria Contabilidade
Financeira

Custo da adequação do produto aos requisitos
contábeis da empresa

Controladoria Definição de formas de análise de desempenho para o
novo produto



Note que a tabela mostra aspectos subjetivos, tais como "vi.iões",
"posicionamentos", "definições" e outros, que são na verdade
interpretações dos dados disponivei.s nos bancos de dados da
empresa

Tabela 9: Análise do cartão da Perspectiva do Consumidor no método

do "Balanced Scorecard" para o desenvolvimento de prometo de

produto em uma empresa comercial.
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Perspectiva do Consumidor
Área Vlódulo de Sistema ;onnecel' o consumluor iiiial, \ uliiiuçei v

30nsumidor intermediário

Vendas «endas e Distribuição «lsão aa aDrangencla ao escupu uu pl UJutu t;i l l ltn l l lui'
geográficos, Medida da demanda proletada para o
mercado.

[)imensiona esforços da área de vendas para a inclusão
:lo novo produto, Mostra o impacto (por projeção) da
introdução de novas produtos

3erenciamento de
Materiais

Atendimento ao Cliente visão do Consumi(]or oe como aeve ser o prucessu uu
projeto, Visão do consumidor de como deve ser o novo
produto

Database Marketing Informações especificas sobre a visão ao ciierlle qual ilu
ao projeto e ao produto podem ser armazenadas

Marketing Soluções dalndústria Permite a conTrontaçao corri us çuli lptsuuvt t;õ ua
Indústria

visão ao consumlaor de como deve ser o processo do
prometo e o novo produto

Atendimento ao Cliente

Database Marketing Informações especificas sopre a visão ao çiiei ile qual llu
ao prometo e quando ao produto podem ser
armazenadas

Engenharia Gerenciamento da
Qualidade

postctonamerllo ao nível ue quaiiuuuc ul li ltnayav av
desejado pelo mercado, Adequação da qualidade aos
anseios do consumidor, Definição das possibilidades
quanto ao
visão QO consumiaor aecomo deve ser o processo de
produção go produto

Manutenção da Planta

Soluções dalndústria Definição do grau ae tecnoloaia a ser auulauu
Sistemas de Projetos Visão do Consumlclor ae como aeve ser Q píuçebõu uu

projeto
i/ ...n:nn=.\ .IA :n+.A,qiin;\n fln nnvr\c



os dois últimos cartões (Tabela 10 e Tabela 11). Perspectiva
Interna do Negóci.o e Perspecti.va da Inovação e do Aprendizado, tem

uma aspecto bem mai.s subjetivo, e a utilização de dados de
sistemas torna-se mais di.fíci.l, ou menos imedi-ata. Ai.nda asse.m,

vale a pena um esforço para agregar algumas informações
transacionais a outras fontes de dados exi.utentes na empresa/ tais
como planos de metas, di-retrizes de atuação, relatórios fornecidos
por terceiros, pesque.sas de mercado e outras.

Tabela 10: Análise do cartão da Perspectiva Interna do Negócio no
método do "Balanced Scorecard" para o desenvolvimento de prometo

de produto em uma empresa comercial

Módulo de Sistema éjãmento do
jprojeto, Definição Cronológica, Qualidade da
Execução. Resultado Final

atividades de vendas e distribuição
IQual o comprometimento no mercado do
posicionamento da atual linha de produtos

Vendas IVendas e Distribuição

Gerenciaménto de
Materiais
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Perspectiva do Consumidor
Área Módulo de Sistema Conhecer o consumidor final, Conhecer o

consumidor intermediário

 
Gerenciamento da
Qualidade

Visão do consumidor de como deve ser o processo de

produção do produto
Visão do consumidor de como deve ser o processo de

produção do produto
Manutenção da Planta

Soluções da Indústria Definição do grau de tecnologia g ger adotadoraaoLaao

Logística Gerenciamento da
Qualidade

Definição de como o cliente espera ter acesso ao
produto

Suprimentos Gerenciamento de
Materiais

visão da preocupação do mercado quanto a materlap-
rima utilizada, como por exemplo, se são usados
materiais recicláveis, se não agride ecologicamente o
meio, etc.; Verificação da possível utilização de
recursos já existentes ou resultantes de outros
processos implantados na empre$g
Visão das preocupações do mercado quanto à
procedência da matéria-pl.iglg

Gerenciamento da
Qualidade



Finalmente, no cartão referente à Perspectiva da Inovação e do
Aprendizado, os dados existentes nos si.stemas transacionais servem
mais como uma base sobre a qual é possível se fazer projeções ou
extrapolações, mas di.fàcilmente o dado pode ser usado como ele é
originalmente, a menos que se trate de um si.stema de
"inteligência", ou um banco de dados de conhecimento, como é o
caso do i-tem "soluções da i.ndústri.a"
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Perspectivalnterna do Negócio
Área Módulo de Sistema Ferramentas mais Eficientes, Planejameiito do

projeto, Definição Cronológica, Qualidade da
Execução,Resultado Final

  Planejamento da
Produção

Como gerar melhores resultados através de um
planejamento mais direcionado à melhoria dos métodos

Marketing Vendas e Distribuição Indicativos de mercado referentes à demanda por
qualidade,rapidez, etc.

Soluções da Indústria Avaliação da concorrência e das vantagens que
poderiam ser obtidas utilizando-se tecnologias de ponta

Atendimento ao Cliente Como o atendimento pode ser direcionado para coletar
informações mais úteis no desenvolvimento do prometo

Database Marketing Qual a necessidade temporal e geográfica do produto
por parte do cliente

Engenharia Gerenciamento da
Qualidade

De que forma o controle de qualidade pode ser mais
eficiente e racional

Manutenção da Planta Como organizar as iniciativas de manutenção de forma
a otimizar a produção do novo produto

Soluções dalndústria Conhecer o estado da arte no campo da pesquisa e as
melhores soluções da indústria

Workflow Como o fluxo interno de informações entre níveis
hierárquicos pode facilitar o processo de projetar

Sistemas de Projetos Extrair o máximo de recursos possíveis oferecidos
pelos sistemas de projetos

Manufatura Gerencíamento de
Materiais

Otimízar utilização de recursos, Gerar
reaproveítamentos internos

Logística Gerenciamento de
Materiais

Otimizar utilização de recursos

Planejamento da
Produção

Utilização de baixos estoques, Métodos inovadores e
eficientes

Gerenciamento da
Qualidade

geriflcar formas de melhorar a qualidade nos processos
'eferentes a logística, visando a obtenção de um
produto final de melhor qualidade

Suprimentos 3erenciamento de
\materiais

=)timizar utilização de recursos

'lanejamento da
produção

Jtilização de baixos estoques, Métodos inovadores e
eficientes



Tabela 11: Análi.se do cartão "Perspectiva da Inovação e do

Aprendizado" do método "Balanced Scorecard" para desenvolvimento

de prometo de produto.
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Perspectiva da Inovação e do Aprendizado
Área Módulo de Sistema Inovar e Criar Opções Vantajosas, Redução do

Custo Final do Produto, Melhoria do Conforto,
Melhoria da Ergonomia, Aumento da Capacidade
Produtiva, Inovação nos métodos projetuais

Vendas Vendas e Distribuição Análise dos métodos de vendas e visão da aderência
aos requisitos do novo produto

Marketing Soluções da Indústria Comparação com a concorrência, visão dos anseios
dos consumidores

Atendimento ao Cliente Busca de interação com o consumidor e utilização de
suas expectativas como contribuição na melhoria do
produto/serviço

Database Marketing Capacidade de análise e interpretação do perfil do
consumidor, bem como das vontades destes

Engenharia Gerenciamento da
Qualidade

Medição dos níveis de qualidade e análise dos pontos
críticos

Manutenção da Planta Avaliação do desempenho da planta, dos pontos
críticos da manutenção e dos custos envolvidos

Soluções da Indústria Análise das possibilidades disponibilizadas pelos
avançostecnológicos

Sistemas de Projetos Aumento da qualidade do prometo, resultando em
melhoria do produto

Manufatura Gerencíamento de
Materiais

Otimizar utilização de recursos, Gerar
reaproveitamentos internos

Planejamento da
Produção

Avaliação de formas de melhorar a resposta da
produção às necessidades da empresa e do mercado,
possibilitando programações em função da demanda
medida instantaneamente

Gerenciamento da
Qualidade

Medição dos níveis de qualidade e análise dos pontos
críticos

Manutenção da Planta Avaliação do desempenho da planta. dos pontos
críticos da manutenção e dos custos envolvidos

Soluções da Indústria Análise das possibilidades disponibilizadas pelos
avanços do setor



Não se tem aqui. a intenção de se detalhar ou de se justificar cada
uma das fontes de informação (ori.undas dos si.stemas corporati-vos).
mas apenas dar uma sugestão de escopo para cada uma delas. O
método utilizado na elaboração das tabelas casei.a-se tão somente

na percepção dentro da empresa/ tendo sido vários itens, validados
junto às áreas aqui citadas, porémr do ponto de vista de
implementação do modelo, este materi.al é apenas uma pequena base.

Poder-se ia ainda descer a mais um ti.po de detalhamento, que será.a

especificar, dos sistemas listados e dos dados utilizados, quais
seriam pri.mordialmente uti.lizados em cada fase específica do
prometo, ou seja. quais seriam destinados ao estudo preliminar,
quais seriam da fase de ante-pro:feto e quais entrariam na fase de
detalhamento. O mota.vo que me leva a não fazer essa separação é o
fato de as tabelas: Tabela 8, Tabela 9. Tabela 10 e Tabela ll,
mostrarem as informações já de uma forma bastante subjeti-va,
podendo as mesmas terem graus diferentes em função da fase do
prometo onde elas são utilizadas, ou seja, uma mesma i.nformação

pode ser vista durante todo o desenvolvi.mento do prometo, porém

com enfoques diferentes. Em termos de custos, por exemplo (que é
um dado mai.s fáci-l de li.dar), pode-se utilizar uma vi.são mai.s

macro (com filtros de i-nformação mais genéri.cos) no iníci-o do
desenvolvi.mento do prometo e uma vi.são bastante detalhada conforme
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Perspectiva da Inovação e do 4pl.g!!dizado
Área Módulo de Sistema Inovar e Criar Opções Vantajosas, Redução do

Custo Final do Produto, Melhoria do Conforto,
Melhoria da Ergonomia, Aumento da Capacidade
Produtiva, Inovação nos métodos projetuais

 
Soluções dalndústria Análise das possibilidades disponibilizadas pelos

avanços do setor
Busca de interação com o consumidor e utilização de
suas expectativas como contribuição na melhoria do
produto/serviço

Atendimento ao Cliente

Suprimentos Gerenciamento de
Materiais

Otimizar utilização de recursos, Gerar
reaproveitamentos internos

Gerenciamento da
Qualidade

Medição dos níveis de qualidade e análise dos pontos
críticos



se chega ao final do desenvolvimento, desmembrando os custos até
$e ter o grau de acuracidade desejado. Mas nada impede de no
decorrer do processo de i.mplantação de um recurso de
di-sponiblli.zação de informação utili-zando o método "Balanced
Scorecard", sejam feitas formas seletivas de se visualizar a
informação, não no sentido de se limitar a informação di-sponível,
mas no sentido de se disponibilizar uma informação mai.s focada
para cada momento do desenvolvi.mento.
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14 Conclusão

Não há aqui a presunção de se chegar a uma resposta definitiva ao
problema de se obter subsídios ao desenvolvi-mento do prometo em
termos de i-nformações vi.ndas do banco de dados corporativo.

Trata-se de um ].evantamento baseado em métodos, e pautado em uma

experiênci.a proa.ssi.onal e acadêmica, que tenta mostrar alguns
direci.onamentos, sempre com a vi.são da área de projetos e levando
em conta os processos envolvidos no desenvolvi-mento de projetos.
Teve-se o i.ntui.to de destacar a importância da uti.li.zação de
métodos de análi.se e de tentar posicionar a área de projetos - com
relação ao grau de informações ofereci.do - em um patamar no mínimo
equivalente aqui.lo que é ofereci.do às demais áreas estratégi-cas da
empresa/ e com certeza, com característi.cas de mai.or uti.li.jade do
que si-mplesmente oferecer um acesso li.vre aos bancos de dados

exi.utentes na empresa .

Essa tentati.va de romper barreiras enter departamentais, através
do acesso aos dados corporati.vos, é uma forma de se dar essa visão
mais abrangente da empresa. Utilizando o método do "Balanced
Scorecard", esse rompi-mento é facili-tado, na medida em que
está.mu].a a troca de conhecimento mútuo para que seja possível uma

defi.feição mais clara das metas. Com i.sso, a área de projetos fica
exposta à companhia, com seu real valor estratégico, e não
relegada a uma área executou, como ocorre em muitas estruturas
organi.zacionais ai.nda ho:je

Não se trata de algo trivial, poi-s exi.ge uma abertura clãs áreas da

empresa que nem sempre é vista com bons olhos. Também é importante
formar um ti.me, ou uma equipe que se envolva diretamente com esse

processo, buscando a si.nergia das várias áreas, tratando de
quebrar algumas barreiras e fazendo as li.cações necessári.as entre
pessoas, áreas e si.stemas .
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Não é fáci.l também a formação deste tipo de equipe: o proa.ssional
envolvi.do deve ter um perfil di.ferenciado, bastante multa.

di.scipllnar. Deve ter a habilidade de tratar com assuntos desde os
mai.s técnicos até os mai.s humanistas e ter uma capacidade de

síntese elevada. A utilização de consultorias, ou pessoas com a

visão de fora da empresa também pode ser bastante recomendada,

desde que a mesma não imponha metodologi.as muito regi.das, mas sim
técni.cas mais flexíveis que levem em consideração o ambi-ente

específico da empresa .

Desta forma. o si.mples fato de se fazer a auto análise da empregar

já gera um resultado efetivo, uma vez que as pessoas envolvidas no
processo ganham todo um conhecimento que pode ser estendido aos
demais funcionários da empresa. Como consequência, surgem também

os questi.onamentos sobre pontos falhos ou pontos críticos dentro
da empresa (no caso específico, dentro da área de projetos)

E fi.nalmente. ressalto que a opção pela uti.lização do método

"Balanced Scorecard", não exclui o conhecimento de outros métodos

(como o "Análise dos Fatores Críticos do Sucesso (FCSs)") ou mesmo

um método composto a ser proposto. . Tal conhecimento acaba
adregando fundamentos ao método do "Balanced Scorecard" e até
mesmo apontando eventuais falhas que podem ser abrandadas. Porém.

para a abordagem deste trabalho/ o método "Balanced Scorecard" me

parece bastante adequado, uma vez que oferece a visão das metas,
sendo esta a princi-pal colaboração, ou seja. uma forma de
di.reco.onar os esforços de qualquer especi.ficaçãor respondendo a
algumas questões bastante fundamental.s.

A partir destas perguntas, pode'se procurar algumas respostas,
baseadas sempre nas informações (tanto i.eternas quanto externas),
e. em conjunto com uma vi.são organizacional da empregar de sua
estrutura funcional e do conhecimento das características dos
dados que pertencem à empresa(ou que constituem a empresa) passa a
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ser possível uma sinergi-a interna e uma otimização na utilização
de tais informações .

Para um resultado mais efetivo, fatores relevantes, segundo

entendo, são:

e Pessoal qualificado envolvido;

e Disposição da empresa em gerar melhora.as e

e Comprometa-mento com o consumidor do produto da empresa.

Atendendo a estes requi-silos, os demais são apenas formas
operacionalizar o processo.

de

Este trabalho - repetindo não se esgota aqui. Na verdade, do
ponto onde se chegou, alguns caminhos podem ser seguidos. O mais
natural, e que poderia ser explorado em futuros trabalhos, seria a
aplicação prática do método, uti-li.zando-se uma situação real, ou
seja, uma empresa com algum tipo de produto específico e com um

ambiente de dados específico e passível de ser analisado.

Tendo o caso prático, tornam-se possível

1. A validação de toda especi.fi-cação feita neste trabalho;

2 detalhamento por fases do prometo;

3. desenho de meios de acesso às i.nformações especifi.cadas;

4. A avaliação do i.ncremento na qualidade do prometo em função da

utili.zação da metodologi.a proposta.

Há portanto um longo cama.nho a ser percorri.do ainda. mas talvez
uma das partes mais importantes do processo, que é a do auto-
conheci.mento da empresa e de seus objetivos junto aos seus
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consumidores, e do enter-relacionamento das áreas, seja cumprido
até onde este trabalho pára
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15 Anexo

15 . 1 Exemplo de aplicação de Engenhari.a Simultânea

Este exemplo extraído de KANNAPAN; MARSHEK (?) aborda dois
aspectos bastante relevantes dentro do prometo de produtos
mecâni.cos: o primeiro é concei.tual e relacionado especifi-comente à
função do produto e o segundo di.z respei-to ao prometo de elementos
de máqui.nas para que se possa conseguir a funci-onali.dade da mesma.

O uso da Engenharia Simultânea, de acordo com os autores, pode

gerenciar várias fontes de conheci-mento projetual de forma a
reduzir o "time-to-market" dos produtos além de propici.ar um

aumento signo-ficativo da qualidade

15.1.1 Prometo Paramétrico de Elementos de Máquinas

Muitos elementos de máqui-nas possuem parâmetros projetuai-s
conhecidos e controláveis. Tai.s parâmetros podem assumi-r valores

específicos tais que satisfaçam conde.ções de um problema ouf por
outro lado, podem variar (dentro de um intervalo) de forma a
satisfazer condições inda.viduais requeridas por uma gama de
problemas. Quando os parâmetros são independentes uns dos outrosr
seus valores podem ser defi.nados a esmo, entretanto, normalmente

os parâmetros são correlacionados através de princípi-os físicos,
de geometria, de mecânica. etc.

são sugeri.dos doi-s passos a serem observados no prometo de
elementos de máqui.nas uti-lizando prometo paramétri.co:
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e

determinar parâmetros de estrutura e de comportamento que possam

vara.ar para o elemento, dera.vando a seguir relac.ionamentos
equaci-orai.s entro os vári-os parâmetros e

para um dado problema específico, determinar os valores de
parâmetros não conhecidos a parti.r dos valores de parâmetros
conhecidos envolvidos em relaci.onamentos derivados

Para que a metodologia seja melhor vi-sualizada. é introduzido um

gráfi.co de prometo que contempla os parâmetros e seus
relaci.onamento. É exemplo-ficado o caso de uma barra sujeita a uma

carga. explicitando o relacionamento:

A = (PL3) / (3EI)

Que expressa a deformação causada por uma força P na extremidade
livre da barra que tem comprimento L, momento de i.nércia l e
módulo de elastici.dade E. São separadas categorias da seguinte
forma :

A é um parâmetro de deflexão,

E é um parâmetro de materi.al,

L e l são parâmetros de geometri.a e

P é um parâmetro de carga

Ao di.agrama de prometo são adi.clonados novos relaci.onamentos

amar ' Mc/l,

PL.

bh3/12,

h/2
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Onde b.é a base da secção da barra, h é a altura da secção da
barra. a.á* é a tensão máxima no engastamento e M é o momento

fletor aplicado à barra no engastamento.

Estes parâmetros e relaci.onamentos, uma vez sendo conhecidos,
permitem a construção de um diagrama completo. O passo segui.nte é
a utilização deste di.agrada na resolução de problemas. Para tanto,
os autores indicam os seguintes passos:

Tabela 12 Passos para resolução do problema da barra

15.1.2 Engenharia Simultânea com Negociação Utilizando
Diagramas de Prometo

Em um esquema típico de engenhari-a si.multânea. vários projetistas
interagem compartilhando i.nformações. Os autores propõem um
esquema de engenharia si.multânea baseado no diagrama de prometo,
onde agentes de prometo representando diferentes assuntos dentro
do ci.clo de vida do produto, negoci-am para resolver confli.tos nos
valores de parâmetros comuns. O método utilizado pelos autores é o
estabelecido por Kalai-Smorodi.nsky e Nash.

O exemplo uti.lizado é o do prometo de uma válvula de controle de
pressão como visto a seguir:
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assinalar os parâmetros co]]
marcar setas saindo dos parâmetros assinalados e apontando para os relacionamentos nos
quais eles estão enygl
para os relacionamento que possuam ainda apenas uma linha não marcada como seta, marcar
esta linha como uma seta saindo. Quando um relacionamento fica sem nenhuma linha que não
seja uma seta, ele deve !ç
os parâmetros que receberam uma seta de um relacionamento passam a ter uma linha como
uma seta saindo;
Kõi;ãiiib jiasso g
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Fi.gula 20 Válvula de controle de pressão

Esta vá].vula é submetida a uma pressão (do lado esquerdo) de um
flui.do em um reservatóri.o, que ao aumentar num ponto que
ultrapasse a regi-stência à pressão da mola interna. aci.ona a
vá[vu[a, abrindo a passagem do f].ui.do e equi]ibrando novamente a
pressão. Trata-se pois de um purgador de flui-dos.

No prometo da válvula, os vários agentes de prometo li.dam com três
tipos de parâmetros:

parâmetros dados ;

e parâmetros de deck.são e

e parâmetros de confli.to

O pri-melro tipo é aquele inerente aos materi.ai.s e às i.mposi.ções

externas do prometo, o segundo é o que depende exclusivamente do
agente de prometo e o terceiro é comparei.Ihado entre vários
agentes, gerando necessi.dade de negociação.

No prometo deste pequeno elemento foram computados os parâmetros

A área da secção transversal da tubulação

AI resistência a corrosão permiti.da na casca
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A2

Acl

C

Cv

cll

C12

cf

d

dh

deo

do

ds

dl

D

Di

Do

Dv

Fe

Fd

Ft

g

G

ks

kact

K

resistênci.a a corrosão permi.tida no corpo

taxa de choque permiti-da

índice da mola helicoidal

fatos de configuração da vál

i.ntervalo entre mola e cas ca

intervalo entre mola e corpo

coeficiente de orifíci.o

diâmetro do perfil da mola

diâmetro do furo da mola

diâmetro do ori.vício equivalente

diâmetro do orifício

di. âmetro do zelador

diâmetro da tubulação

diâmetro principa]. da mola

diâmetro interno da casca da mola

diâmetro externo da casca da mola

diâmetro externo da vá]vu].a

força de abertura na moJ-a

força dinâmica do fluido

força total sobre a mola

gravidade

módulo de ruptura do material da mola

taxa computada da mola

taxa corrente da mola

coefici.ente cie fluxo

vula
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Kw fatos Wahl da mola

Lf comprimento livre da mola

Li compra-mento i.nstalado da mol

Ls compra-mento sob.do da mola

n fatal de segurança da mola

N número de voltas da mola

P pressão máxima interna no tubo

Pmatl material da casca

Pc pressão de abertura

AP diferença entre pies

Q fluxo do fluido

rl razão da vara-ação da área de escoamento

r2 razão de redução da mo].a

rcl razão da variação do diâmetro externo

rc2 razão da variação do diâmetro interno

rh vara-ação do tamanho do ori-fíci.o da válvula

S gravidade específica do flui.do

Smatl materi.al da mola

Sp fadiga admissível para o material do tubo

te grossura do tubo

ts grossura do selados

tv grossura daválvula do ci-líndro

õ deflexão maxi.ma da válvula e mola

pw densa-dade da água

T fada.ga máxima da mola

a

externainterna esao
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rali fadiga admissível do material da mola

Para o processo de negoci.ação são sugeridos os segui-ates passos

Determinar o conjunto de parâmetros exclusivos que afetam

parâmetros de conflito;

Do conjunto determi.nado no passo anteri.or, seleci.onar um parâmetro
de decisão por agente de prometo, que não afete nenhum outro
parâmetro de confli.to;

Através da negoci.ação, computar as soluções para os parâmetros de
confli.to das relações do passo anteri-or;

Propagar as soluções de confli.to aos agentes de prometo para
determinar os valores dos parâmetros defi-ni.dos no passo 2

No diagrama a seguir é vi-sto o relacionamento dos parâmetros para
o caso exposto. Uti.lizando Nash e falai.-Smorodi.nsky para achar os
pontos ótimos, chega-se à solução do prometo.
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Figura 21 : Relacionamento entre parâmetros para cálculo da
válvula.

O método de Nash e Kalai-Smorodinsky usa funções de variação dos
parâmetros e con\bi-na-as de forma a encontrar o ponto ótimo para
doi.s ou mai.s parâmetros de conflito. Os autores não descrevem

neste texto pormenori.zadamente a forma de cálculo, mas deixa claro
que exi.ste de fato um processo de negociação.
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Por seu caráter genérico, esta metodologia pode mui.to bem ser
apli.cada em uma grande variedade de pro.fetos mecâni.cos, fornecendo
subsídios para, entre outras coi-sas, a padronização, o aumento da
qualidade e a rapidez do prometo.

Além disso, no uso do CAD ou CAE, torna-se uma ferramenta

poderosa, com alto grau de apli.cabilidade.
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