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RESUMO 

AGUI.AR A F. S. - Sistemática de Seleção de Sistemas Computacionais para 

auxílio às Atividades de Engenharia. São Carlos, 1995. 139p. Dissertação 

(Mestrado)- Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

A proposta deste trabalho é apresentar uma sistemática que auxilie as 

empresas na seleção de sistemas CAD e CAPP que realmente sejam adequados às 

suas necessidades de informação. 

A sistemática de seleção apresentada está inserida em uma metodologia de 

integração, possibilitando que o processo de seleção seja iniciado pelo conhecimento 

da situação atual da empresa e que as suas necessidades de informação sejam 

extraídas de um modelo de referência (resultante da modelagem da empresa). 

Esta sistemática é composta por oito etapas, que englobam a escolha e o 

treinamento das pessoas que estarão envolvidas com o processo de seleção, a 

determinação dos principais requisitos (funcionais, técnicos e comerciais) que deverão 

ser atendidos pelos sistemas disponíveis no mercado, além do método de seleção 

adotado para formalizar todos estes requisitos em busca da escolha final dos sistemas 

analisados. 

Além disto, apresenta-se neste trabalho o desenvolvimento de uma ferramenta 

de modelagem que dá suporte computacional ao levantamento das necessidades de 

informação das empresas, auxiliando assim a realização de uma das etapas que 

compõem a sistemática proposta. 

Palavras-Chave: Seleção de Sistemas, Integração; CAD; CAPP. 
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ABSTRACT 

AGUIAR, A F. S. - Sistematics for the Selection oj Engineering Aid Computational 

Systems . São Carlos, 1995. 139p. Dissertação (Mestrado) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

The proposal of this work is to present a sistematics to help enterprises in the 

selection process o f CAD and CAPP systems really adequate to supply their needs for 

information. 

The selection sistematics presented is included within an integration 

methodology, enabling the selection process to start from the knowledge of the 

enterprise's current situation and allowing its information needs to be extracted from a 

reference model, to be defined from the modelling ofthe enterprise. 

The sistematics is subdivided in eight phases wich include the training of the 

personal to be involved in the selection process, definition of the main requirements 

(functional, technical and commercial) to be satisfied by the systems available in the 

market, besides the method used to formalize such requirements, in search for the 

final choice among the analised systems. 

Besides that, this work presents the development of a modelling tool in order 

to give computational support to establish the enterprise's information needs, in this 

way helping the accomplishment of one o f the proposed sistematics phase. 

Key words: System Selection; Integration; CAD; CAPP. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Justificativa do Trabalho 

Atualmente, as empresas de manufatura estão inseridas em um ambiente 

caracterizado por profundas alterações. Em busca de adequação a este novo ambiente 

industrial, as empresas procuram atingir seus objetivos de negócio através da 

implantação de novas filosofias e tecnologias de automação. Estas por sua vez, 

possuem cada vez mais um suporte computacional. 

Deste modo, as empresas deparam-se com uma grande quantidade de 

ferramentas computacionais disponíveis no mercado, tais como CAE, CAD, CAPP, 

MRPII, CAM, que devido ao apelo mercadológico realizado por seus fornecedores, 

acabam sendo adquiridas sem uma análise prévia que leve em consideração as 

estratégias da empresa e estabeleça alguma metodologia de integração 

(ROZENFELD & AGUIAR, 1994). É claro que, mesmo assim, ocorrem aumentos de 

produtividade e flexibilidade localizados, mas o potencial destas ferramentas acaba 

não sendo utilizado em toda sua plenitude. 

Observa-se, então, que uma das maiores dificuldades das empresas em busca 

de modernização está na falta de orientação e visão de como agir para incorporar 

novas tendências. Neste ponto aparece a grande importância em se desenvolver uma 

Sistemática de Seleção de Sistemas Computacionais, com o intuito de auxiliar as 

empresas de manufatura que pretendem adquirir novas ferramentas computacionais 

que realmente se adequem às suas reais necessidades e auxiliem a execução de suas 

atividades de engenharia. 

1.2. Objetivos do Trabalho 

Inicialmente, foram estipulados para o presente trabalho os seguintes 

objetivos: 
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• estudo de conceitos e ferramentas para levantamento das reais necessidades das 

empresas em relação a sistemas computacionais que auxiliem a execução de 

atividades de projeto e planejamento do processo; 

• levantamento dos sistemas CAD (Projeto Auxiliado por Computador) e sistemas 

CAPP (Planejamento do Processo Auxiliado por Computador) existentes no 

mercado, juntamente com o estudo de suas principais características, requisitos 

prévios para sua aquisição e impactos ocasionados com sua implementação; 

• estudo para seleção adequada de sistemas CAD e CAPP, levando-se em 

consideração as peculiaridades da futura empresa usuária, além de localizar os 

setores que se beneficiarão com a introdução destas soluções; 

• divulgação dos resultados finais da pesquisa, para auxiliar empresas interessadas na 

aquisição destes sistemas e possibilitar a realização de futuros trabalhos nesta área. 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, procurou-se adequar estes 

objetivos iniciais às mudanças ocorridas no ambiente onde estão inseridas as empresas 

de manufatura. Considerou-se então, aspectos ligados às novas tendências para 

estruturação organizacional, novos desenvolvimentos tecnológicos que influenciam a 

execução de atividades de engenharia e demais conceitos diretamente ligados ao tema 

central do trabalho. 

Deste modo, o principal objetivo deste trabalho é a concepção de uma 

Sistemática de Seleção de Sistemas Computacionais para auxilio às atividades de 

engenharia, especificamente sistemas CAD e CAPP que visam auxiliar atividades de 

projeto e planejamento do processo das empresas. 

1.3. Organização do Trabalho 

Na figura 1.1 podem ser visualizados os capítulos que compõem o presente 

trabalho. Deste modo, no capítulo 2 apresenta-se a revisão bibliográfica que foi 

realizada a respeito dos seguintes temas: 

• situação atual das empresas de manufatura e os principais problemas que estas 

enfrentam em busca de modernização; 

• definição dos principais conceitos relacionados com sistemas CAD e CAPP 

(ferramentas computacionais que auxiliam as atividades de projeto e planejamento 

do processo das empresas); 
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• importância do processo de seleção de sistemas computacionais, juntamente com 

a apresentação de metodologias de seleção existentes. 

No capítulo 3 são apresentados os principais reqms1tos que devem ser 

atendidos por uma Sistemática de Seleção de Sistemas Computacionais, mais 

especificamente sistemas CAD e CAPP. 

No capítulo 4 são apresentados todos os conceitos e parâmetros relacionados 

com a concepção da Sistemática de Seleção de Sistemas CAD e CAPP, juntamente 

com suas etapas e o modo de realização de suas atividades. 

No capítulo 5 apresenta-se a Ferramenta de Modelagem Assistida por 

Computador (FEMAC), desenvolvida para auxiliar as atividades da Sistemática de 

Seleção proposta. No capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho, 

identificando-se os beneficios e limitações da sistemática proposta. 

~--~J Revisão Bibliográfica 

• dificuldades das errpresas 
• conceitos CAD 
• conceitos CAPP 
• linitações r:etoc:lologias seleção 

J Concepção 

• rrétoc:lo adotado 
•MIM 
• detalhamento das etapas 

J Conclusões 

• linitações 
• dificuldades 
• trabalhos futuros 

I cap.2 

la. 
• 

1 cap.4 

I cap. s 

J Requisitos 

• síntese 
•identificação 
• aprésentação 

J FEMAC 

• auxílio à sisterrática 
• carcterísticas técnicas 
• fundonalidades 

J Anexos 

• critérios técnicos 
• critérios cornerdais 
• avaliação CAD 
• avaliação CAPP 

Figura 1.1- Organização do Trabalho 

1 cap. 3 

I cap.5 



4 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo apresenta-se uma visão geral da situação atual das empresas de 

manufatura, identificando-se os principais problemas que estas enfrentam em busca de 

modernização. A seguir, são descritas algumas ferramentas computacionais que 

auxiliam a integração das empresas. Dada esta descrição, são definidos os principais 

conceitos relacionados com sistemas CAD e CAPP, que são ferramentas 

computacionais que auxiliam as atividades de projeto e planejamento do processo. 

Por fim, discute-se a necessidade da seleção correta destas ferramentas, juntamente 

com a apresentação de metodologias de seleção existentes e suas principais 

limitações. 

2.1. Situação Atual das Empresas de Manufatura 

Na última década observou-se uma evolução significativa no setor industrial. 

Essa evolução pode ser explicada pelas diferentes exigências que são impostas às 

empresas, como evidencia a afirmação feita por MOREIRA (1994): 

" ... sempre existirá uma hierarquia daquilo que se exige da empresa moderna, em 

função do momento histórico, dos mercados de atuação, do estado da tecnologia e 

da movimentação mais ou menos agressiva dos concorrentes no sentido do domínio 

dos mercados". 

Neste sentido, até pouco tempo atrás, as principais exigências impostas às 

empresas em busca de competitividade, relacionavam-se com os seguintes aspectos 

(EIDENMULER, 1990; COHENDET & LLERENA, 1989): 

• aumento da produtividade; 

• aumento da flexibilidade; 

• aumento da qualidade dos produtos; 

• redução dos prazos de entrega dos produtos; 

• diminuição dos custos de fabricação. 
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Com a globalização da economia foram acrescidos às empresas novos 

desafios. Segundo BREMER (1995), isto aconteceu porque a globalização propiciou 

a oferta e a comercialização de produtos em diferentes países, aumentando assim o 

número de concorrentes. Consequentemente, ocorreram grandes mudanças nos 

critérios de competitividade, que passaram a ser definidos por parâmetros mundiais. 

2.1.1. Mudança dos Critérios de Competitividade 

Atualmente os critérios de competitividade podem ser traduzidos por três 

tipos de pressões que afetam intensamente as empresas de manufatura 

(AGOSTINHO, 1994): 

• pressões advindas do ambiente externo; 

• pressões advindas do ambiente interno; 

• impactos ocasionados por novos desenvolvimentos tecnológicos. 

As pressões advindas do ambiente externo, segundo HAMMER & CHAMPY 

(1994), podem ser representadas pelo novo papel assumido pelo cliente ou mercado 

consumidor e pela acirrada concorrência que se estabeleceu no mundo dos negócios. 

Observa-se que desde os primórdios dos anos 80, principalmente nos países 

desenvolvidos, a força dominante da relação fornecedor -cliente tem se deslocado para 

o cliente (MOREIRA, 1994; MORRIS & BRANDON, 1994; DAVENPORT, 1994). 

Isto significa que os clientes passaram a ditar as regras ao fornecedor, ou seja, eles 

passaram a informar o que desejam, quando desejam, como desejam e quanto estão 

dispostos a pagar. Deste modo, os clientes passaram a exigir um tratamento 

individual, deixando bem claro que só irão adquirir um produto se este atender as suas 

reais necessidades e expectativas (HAMMER & CHAMPY, 1994). 

Quanto à concorrência, pode-se dizer que seu aumento foi originado por 

vários fatores, podendo-se destacar (MORRIS & BRANDON, 1994): 

entrada de novas empresas no mercado devido a globalização da economia; 

mudanças nos hábitos de compras dos clientes; 

aumento da demanda por produtos com qualidade; 

diminuição do ciclo de vida dos produtos; 

- modificações da política monetária; 

modificações da política fiscal (impostos e tarifas); 
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modificações das formas de controle do mercado (importação e exportação); 

utilização de novas práticas competitivas pelas empresas. 

6 

As pressões advindas do ambiente interno, segundo SKINNER (1985), são 

traduzidas pelas inadequações dos sistemas administrativos e da 9!1~~o do ~ 

trabalho, além da qualificação da mão-de-obra que ainda é bastante~pecialiiâd~,~ -= 
0 

'-----~·--·-"'_.., 

Em outra abordagem, segundo ROZENFELD et ali (1992), a maioria das 

empresas apresentam o seguinte quadro interno: 

baixos níveis de qualidade do produto; 

baixos níveis de produtividade, culminando em altos custos para o produto final; 

baixos níveis de flexibilidade, ou seja, pouca capacidade de adaptação à novas 

situações num determinado espaço de tempo; 

longos prazos no atendimento aos clientes quanto a entrega de produtos e 

serviços. 

Essa situação interna advém de uma sene de problemas, tais como, 

estruturação de trabalho departamentalizada~ de qualificação da mão-de

obrª' problemática em relação aos operários que nao "vestem a camisa da empresa" 

devido a falta de segurança e incentivo (propiciadas pela situação do país), além de 

pouca utilização de modernas tecnologias e novos conceitos existentes 

(ROZENFELD et ali, 1992). Na figura 2.1, apresenta-se uma visão geral da situação 

atual das empresas de manufatura com este perfil interno. 
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mentalidade 
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Figura 2.1 - Situação Atual das Empresas de Manufatura 

(ROZENFELD et ali, 1992) 
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Em relação aos impactos causados pelos novos desenvolvimentos 

tecnológicos, estes podem ser traduzidos pelas seguintes mudanças (MARTINS, 

1993): 

materiais: desenvolvimentos de novos materiais tais como ligas leves, plásticos e 

materiais compostos, que abriram inúmeras possibilidades de reduções de custo e 

desenvolvimento de novos produtos; 

processos produtivos: novos materiais passaram a extgrr novos processos 

produtivos e as tecnologias emergentes possibilitaram novas formas de produzir, 

(por exemplo a tecnologia do laser). Além disto, a incorporação de outras 

tecnologias em antigos equipamentos inovaram os processos produtivos (como a 

introdução da microeletrônica em máquinas-ferramentas, propiciando o 

surgimento das máquinas CNC); 
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informação: grande desenvolvimento da tecnologia de informação e 

comunicação, representada pelos computadores e pela telemática. Estas 

tecnologias conjuntamente aplicadas representam a segunda Revolução Industrial, 

dado seu impacto no processamento, armazenamento e transmissão de 

informações. 

As pressões descritas anteriormente, afetam as empresas e muitas vezes 

exigem restruturações de seus sistemas de manufatura. Além disto, as empresas tem 

que modificar sua estrutura organizacional, buscando as seguintes características 

(DA VENPORT, 1994): 

• Flexibilidade: a organização tem que ser flexível para que a empresa possa se 

ajustar as condições mutantes do mercado; 

• Simplificação: a organização deve ser o mais enxuta quanto possível para que a 

empresa possa concorrer com os preços dos concorrentes; 

• Visão inovadora: a organização deve estar atenta a todas as novas tecnologias 

presentes no mercado para que a empresa se mantenha atualizada 

tecnologicamente; 

• Visão voltada para a qualidade: a organização deve se preocupar com a 

qualidade de seus produtos e/ou serviços para que a empresa atinja um alto 

padrão de qualidade e para que consiga incorporar a seus produtos às reais 

necessidades e expectativas do consumidor. 

2.1.2. Dificuldades em Busca de Modernização 

O novo ambiente industrial, originado pelas mudanças dos critérios de 

competitividade, faz com que as empresas sejam pressionadas pela necessidade de 

modernização. Assim elas procuram se capacitar através da implantação de novas 

tecnologias de automação e filosofias organizacionais (AGUIAR et ali, 1994). 

Em busca destas novas soluções, as empresas deparam-se com uma grande 

quantidade de opções disponíveis no mercado, não sabendo quais as mais adequadas 

às suas reais necessidades (figura 2.2). 
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Novos Materiais, 
CNC,FMS,Robôs, 

CLP,AGV 

Figura 2.2 - Filosofias e Ferramentas Computacionais existentes no mercado 

(ROZENFELD & AGUIAR, 1994) 
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Neste cenário, as empresas acabam adquirindo novas filosofias e ferramentas 

computacionais, influenciadas pelo apelo mercadológico realizado por seus 

fornecedores . Esta aquisição na maioria das vezes ocorre de maneira isolada, 

propiciando várias ações concorrentes e superpostas devido à falta de conhecimento 

das estratégias da empresa e à falta de uma metodologia que promova integração das 

ferramentas adquiridas (ROZENFELD & AGUIAR, 1994). 

Mesmo assim ocorrem aumentos de produtividade e flexibilidade localizados, 

mas o potencial destas filosofias e ferramentas computacionais não é utilizado em 

toda sua plenitude. 

Neste sentido, pode-se observar que uma das maiores dificuldades das 

empresas em busca de modernização está na falta de orientação e visão de como agir 

para incorporar novas tendências (AGUIAR, 1993). 

2.1.3. Visão Geral de Soluções Existentes 

Como visto na figura 2.2, atualmente existem no mercado várias soluções 

(filosofias e ferramentas computacionais) que procuram auxiliar as empresas em busca 

de adequação às novas condições do mercado. 
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Dentre estas soluções, a filosofia CIM (Manufatura Integrada por 

Computador) tem sido aplicada com bastante frequência pelas empresas dos centros 

industriais mais desenvolvidos, apresentando resultados positivos (SOOYOUNG et 

ali, 1992). Existem na literatura várias definições de CIM. Normalmente estas 

definições são classificadas a partir de diferentes abordagens, tais como, abordagem 

estratégica, organizacional, tecnológica, sistêmica e mercadológica, como sugerido 

por BREMER (1995). 

Simplificadamente, CIM pode ser definido como uma estratégia de manufatura 

que utiliza várias tecnologias auxiliadas por computador, para realizar a automação 

do sistema de manufatura como um todo (AGOSTINHO, 1993). Estas tecnologias 

são entendidas como funções administrativas ou técnicas do ambiente de uma 

empresa de manufatura, para as quais foram desenvolvidas ferramentas 

computacionais que as assistem e suportam (SCHEER, 1993). 

Segundo BREMER (1995), estas ferramentas computacionais são chamadas 

de componentes do CIM, atualmente divididos em componentes aplicativos (que são 

direcionados a determinadas atividades de um departamento da empresa) e 

componentes de infra-estrutura de integração (que prestam semços comuns aos 

componentes aplicativos). 

Os componentes de infra-estrutura de integração não serão discutidos no 

presente trabalho pois não fazem parte de seu escopo. Quanto aos componentes 

aplicativos, observou-se que os principais são (AGOSTINHO, 1993): 

- Projeto: CAD (Projeto Auxiliado por Computador), CAE (Engenharia Auxiliada 

por Computador); 

- Planejamento do Processo: CAPP (Planejamento do Processo Auxiliado por 

Computador); 

- Manufatura: CAM (Manufatura Auxiliada por Computador), compreendendo 

máquinas CN (Comando Numérico) e máquinas CNC (Comando Numérico 

Computadorizado); 

- Planejamento e Controle da Produção: MRP (Planejamento das Necessidades de 

Materiais), MRP TI (Planejamento das Necessidades de Manufatura); 

- Garantia e Controle da Qualidade: CAQ (Qualidade Auxiliada por Computador). 

Por fim, vale ressaltar que a maioria das publicações relacionadas com a 

filosofia CIM deixa bem claro que a implantação destes componentes aplicativos deve 

acontecer de forma integrada. 
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Limitando-se ao objetivo do presente trabalho, serão apresentados a seguir os 

principais conceitos relacionados com sistemas CAD e CAPP, que são responsáveis 

pelo auxílio às atividades de engenharia, mais especificamente atividades de projeto e 

planejamento do processo. 

2.2. Conceituação dos Sistemas CAD 

Segundo FERREIRA (1990), o Projeto Auxiliado por Computador (CAD) 

envolve qualquer tipo de atividade de projeto, que faz uso interativo do computador 

para desenvolver, analisar, otimizar ou modificar um projeto de engenharia. 

Existem várias razões que justificam a implantação destes sistemas para auxílio 

às atividades de projeto, podendo-se destacar (GROOVER & ZIMMERS, 1984): 

- Aumento da capacidade do projetista/engenheiro 

Os sistemas CAD auxiliam o projetista na visualização do produto e seus 

subsistemas, além de reduzir o tempo necessário para síntese, análise e documentação 

destes componentes. Esse aumento de produtividade do projetista propicia uma 

diminuição dos custos de projeto e do prazo de conclusão do mesmo. 

Melhoria da qualidade do projeto 

Os sistemas CAD permitem análises de engenharia mrus completas (da 

concepção ao dimensionamento final do produto). Além disto, possibilitam a 

investigação de um maior número de alternativas em pouco tempo, juntamente com a 

redução de possíveis erros dimensionais. Todos estes fatores propiciam um aumento 

considerável da credibilidade do projeto. 

- Melhoria da qualidade de comunicação 

Com o uso de sistemas CAD, obtêm-se melhores desenhos de engenharia, 

maior padronização nos detalhamentos, melhor documentação do projeto, menos 

erros dimensionais e maior clareza de detalhes. Todos esses beneficios propiciam uma 

comunicação mais efetiva entre os usuários dos serviços da engenharia do produto. 

- Criação de um banco de dados comum para projeto e fabricação 

Quando um produto é criado com o auxílio de um sistema CAD, gera-se um 

banco de dados com informações geométricas que podem futuramente alimentar um 

programador CN. Além disto, no processo de documentação do produto 
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(especificações de materiais, lista de componentes, dimensões do produto, notas de 

desenho, número da peça, etc) forma-se um banco de dados que pode ter grande 

utilidade nas atividades de suporte à produção, tais como, CAPP (Computer Aided 

Process Planning), MRP (Material Requeriments Planning) e etc. 

2.2.1. Alterações no Processo Convencional do Projeto 

Segundo TOZZI (1986), o projeto de qualquer produto é iniciado pelo 

estabelecimento de suas especificações funcionais. Em seguida, são adotadas soluções 

heurísticas cujas consequências não são completamente conhecidas. Estas soluções 

são desenvolvidas conjunta ou separadamente e os resultados são avaliados e 

comparados com as especificações funcionais estabelecidas no início do projeto. Caso 

as soluções não satisfaçam as especificações, novas soluções são adotadas e 

desenvolvidas, estabelecendo-se um processo interativo. 

Deste modo, o processo global do projeto é composto pelas seguintes fases 

(BESANT, 1985; ENCARNAÇÃO & SC~ECHTENDAHL, 1983): 

• Especifi,çação; 

• Síntese; 

• Análise e Otimização; 

• Avaliação e Crítica; 

• Apresentação. 

Segundo FERREIRA (1990), o processo do projeto experimenta modificações 

com o uso de sistemas CAD (figura 2.3). Estas modificações podem ser agrupadas em 

quatro áreas funcionais: modelamento geométrico, análises de engenharia, avaliação e 

revisão do projeto e geração automática de desenhos, como segue: 
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Figura 2.3 - Influência dos Sistemas CAD no Processo Global do Projeto 

(FERREIRA, 1990) 

• Modelamento geométrico: 

13 

Em muitos proJetos de engenharia é mais fácil, barato e seguro fazer experiências 

com modelos em vez de se avaliar um protótipo real. Através do modelamento 

geométrico obtém-se a criação de um modelo matemático do objeto em estudo. Na 

utilização de sistemas CAD o usuário interage com sistemas computacionais para 

gerar este modelo geométrico a partir de problemas reais, e os erros de 

simplificação são reduzidos ao mínimo, propiciando assim uma excelente qualidade 

no armazenamento e manipulação do objeto. Os métodos de modelamento mais 

utilizados serão apresentados posteriormente. 



Capítulo 2- Revisão Bibliográfica 14 

• Análises de engenharia: 

Na formulação de qualquer desenvolvimento de projetos de engenharia, 

normalmente alguns tipos de análises são necessárias (cálculos tensão-deformação, 

transferência de calor, cálculo de comportamento dinâmico, etc). Com a utilização 

de sistemas CAD, o projetista tem acesso à ferramentas computacionais que 

auxiliam e otimizam o trabalho de análise. Existem as ferramentas entituladas por 

CAE (Computer Aided Enginnering), que automatizam alguns cálculos do projeto, 
~;;f"?~ 

introduzem simulações, além de estudos do projeto de ferramentas e métodos para 

programação CN. 

• Revisão de projetos e avaliação: 

As atividades de revisão são facilitadas, uma vez que os sistemas CAD permitem a 

visualização do objeto através de operações gráficas, tais como, ampliações e 

rotações. Em termos de avaliação, os sistemas CAD fornecem ao usuário recursos 

como verificação de interferência entre elementos e simulação cinemática de 

mecamsmos. 

• Geração automática de desenhos: 

Os recursos dos sistemas CAD para obtenção de desenhos são muitos o que 

facilita o trabalho do projetista, aumentando assim sua produtividade. Entre esses 

recursos temos: alteração de escalas, geração automática de hachuras, cotagem, 

desenho do conjunto explodido, etc. Outra facilidade consiste na classificação e 

codificação dos desenhos obtidos, através da utilização de conceitos de Tecnologia 

de Grupo (TG), visando a formação de famílias de peças semelhantes para 

fabricação. Vale ressaltar que este agrupamento tem grande utilidade no 

desenvolvimento de novos projetos, pois permite a recuperação de peças similares 

facilitando a obtenção de novos desenhos e simplificando as atividades de 

fabricação. 

2.2.2. Importância do Modelamento Geométrico 

r u 
Segundo MODOLO (1991), o modelamento geométrico pode ser definido 

como o processo de desenvolvimento da descrição matemática da geometria de um 

objeto, conhecida como modelo geométrico ou gráfico. 

Este modelo fica armazenado na memória do computador, permitindo ao 

usuário do sistema CAD visualizar sua imagem em um terminal gráfico (recuperação 
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do modelo) e executar atividades de revisão, análise e/ou modificação (GROOVER, 

1987). 

Geralmente os modelos geométricos são classificados em modelos 

bidimensionais (modelo 2D) e modelos tridimensionais (3D), (FERREIRA, 1990). Os 

modelos 2D (modelos planos) só são válidos para a representação de peças simples, 

pois nos demais casos seu uso é limitado, transformando a utilização de sistemas 

CAD em uma versão moderna da prancheta de desenho. Os modelos 3D vão além do 

processo convencional de desenho, utilizando de fato o computador para produzir 

modelos de peças e produtos quase reais (AGUIAR, 1993). A maioria dos projetos de 

engenharia envolve a representação de modelos 3D, com as respectivas vistas, cortes 

e secções da peça apresentadas automaticamente (TOZZI, 1986). 

Os métodos de modelamento geométrico mais utilizados para a representação 

dos modelos descritos anteriormente são (MÓDULO, 1991; CHANG & WYSK 

1985): 

• "Wire-frame" (fio-de-arame): nos modelos em fio-de-arame o objeto é 

representado por pontos, linhas e curvas. Estes modelos não podem ser 

considerados como sólidos, pois não representam partes do objeto; 

• Representação de Superfícies: os modelos de superficie descrevem o exterior dos 

objetos (mas não o seu interior). Para a construção destes modelos, geralmente são 

utilizados o Método de Hermite, a Técnica de Bezier ou o Método do B-Spline. Os 

modelos de superficie tornam possível o cálculo da área e do volume dos objetos. 

• Representação de Sólidos: em contraste com os modelos fio-de-arame e 

superficie, que retratam somente arestas e cobertura de geometria, os modelos 

sólidos podem definir o interior do objeto. Normalmente são utilizadas duas 

/(;\ abordagens para construção dos modelos sólidos: Geometria Sólida Construtiva 

</(rC:J~~~=- "Construtive Solid Geometry") e Representação por Fronteira (B-rep

'\;!/ "Boundary Representation"). Os modelos sólidos propiciam a realização dos 

seguintes cálculos: peso do objeto, centro de massa, momentos de inércia, etc. 

Além dos métodos descritos anteriormente, segundo ROZENFELD (1992a), 

atualmente existem novas tendências para a representação de peças em sistemas CAD, 

visando sua integração com outros sistemas, por exemplo, sistemas CAPP. Neste 

sentido, observou-se o aparecimento de sistemas CAD paramétricos, onde a peça é 

composta por objetos parametrizados, e sistemas CAD baseados em "features", onde 
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a representação da peça se dá a partir de entidades geométricas acrescidas por dados 

tecnológicos. Este assunto será melhor abordado posteriormente. 

2.2.3. Necessidade e Importância de Padrões Gráficos 

Segundo LA ROSA (1992), com o surgimento de diversos sistemas CAD 

tomou-se necessário o desenvolvimento de um formato de arquivo capaz de ser lido 

por todos esses sistemas. Desta forma, procura-se consolidar a troca de dados entre 

empresas com sistemas CAD diferentes e permitir que as informações mantenham-se 

estáveis ao longo do tempo. 

Simplificadamente, pode-se dizer que a busca desses padrões de transferência 

de informações gráficas entre sistemas CAD diferentes objetiva que os diferentes 

sistemas "conversem entre si" . A alternativa para as empresas sem esses padrões, seria 

a compra de diferentes sistemas para poder fornecer a informação de acordo com o 

sistema de seu cliente. Isto acarretaria altos custos de aquisição, treinamento e 

manutenção dos diferentes sistemas, ou ainda, propiciaria a utilização de conversores 

exclusivos. 

Segundo MÓDULO (1991), a solução para a troca de informações gráficas 

entre diferentes sistemas pode ser realizada de duas formas, como mostra a figura 2.4, 

a segurr. 

INTERFACE ESPECÍFICA INTERFACE NORMALIZADA 

Figura 2.4 - Troca de Informações entre Sistemas (MÓDULO, 1991) 
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Na primeira, utiliza-se uma interface especifica, onde a troca de informações 

entre dois sistemas necessita de dois programas específicos. Um que interprete os 

dados de um sistema A para um sistema B (por exemplo) e outro que faça o sentido 

inverso. Na segunda, utiliza-se um formato padrão (interface normalizada), que serve 

de arquivo neutro para troca de informações. Com o auxílio da interface 

normalizada, todos os sistemas CAD podem montar seus arquivos neste formato 

através de programas que traduzem os dados de um determinado sistema para o 

arquivo neutro (pré-processador); (MÓDULO, 1991). 

Segundo BARRA (1994), em busca da utilização da interface normalizada, 

durante os anos oitenta foram desenvolvidos vários padrões para troca de dados de 

produtos, tais como, IGES ("Initial Graphics Exchange Specification"- EUA), SET 

("Standard d'Echange et de Transfert - França) e VDA-FS ("Verband der 

Deutschen Automobilindustrie-Fléichenschnittstelle" - Alemanha). Porém, várias 

deficiências foram identificadas através do uso destes padrões, podendo-se destacar: 

as ambigüidades de suas definições; 

restrições no que se refere ao escopo de dados de produtos representados; 

inflexibilidade no que conceme à formas de implementação; 

falta de procedimentos para verificação de conformidade; 

ineficiência e imprecisão das implementações. 

Neste sentido, a ISO adotou corno norma e a ABNT vem estudando um novo 

padrão que é o STEP ("Standart for the Exchange of Product Model Data"), que 

pretende englobar todos os beneficios dos padrões anteriores, além de sanar suas 

limitações. Segundo BARRA & ADAN (1995), o desenvolvimento do STEP tem sido 

norteado pelos seguintes requisitos: 

Abrangência: representação de informações de produtos em relação a seu ciclo de 

vida completo (projeto, manufatura, utilização e retirada do mercado); 

Consistência: trocar dados ao longo do ciclo de vida de um produto sem perda de 

informação requer um modelo de produto integrado (entidades com definição 

consistente e não redundante); 

Independência da implementação: o modelo de produto especificado deve ser 

independente da forma de implementação; 

Suporte a diferentes aplicações: necessidade de definição de subconjuntos do 

padrão para atendimento de requisitos de aplicações específicas. 
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Observa-se então que o STEP pretende atuar não somente sobre a informação 

geométrica, mas também definir dados de produto (especificação de todos os dados 

que definem completamente um produto). Assim, de um modo geral os objetivos do 

STEP (KERR, 1992) são: 

desenvolver uma tecnologia para representação e troca de informações digitais do 

produto; 

codificar essa tecnologia com um padrão único, de aceitação internacional; 

garantir implementações de qualidade através da comunidade de fornecedores e 

usuários. 

Procurou-se, a partir dos conceitos apresentados nesta seção do trabalho, 

evidenciar a importância dos sistemas CAD como ferramentas de auxilio às empresas 

para melhoria das atividades envolvidas com o processo de desenvolvimento de 

produtos. No próximo tópico deste capítulo serão abordados os principais conceitos 

relacionados com os sistemas de Planejamento do Processo Auxiliado por 

Computador (CAPP), identificando-se sua importância e localização no processo 

global de fabricação. 

2.3. Conceituação dos Sistemas CAPP 

Como elucidado anteriormente, os sistemas CAPP (Planejamento do Processo 

Auxiliado por Computador) auxiliam às atividades de engenharia das empresas, 

relacionadas com o planejamento do processo. Antes da apresentação destes sistemas, 

faz-se necessária a discussão sobre o planejamento do processo convencional (sem 

uso do computador), identificando-se seus objetivos e principais funções. 

2.3.1. Localização e Funções do Planejamento do Processo 

Segundo ROZENFELD (1992a), o principal objetivo do planejamento do 

processo é selecionar e definir, em detalhes, as etapas de fabricação de um produto. 

Deste modo, as especificações do produto (resultantes das atividades de projeto) são 

transformadas em informações de processo, com os tempos e locais de trabalho para 

o Planejamento e Controle da Produção (PCP) e instruções para os operadores do 

chão de fábrica. Simplificadamente, pode-se dizer que o planejamento do processo é o 

elo de ligação entre o projeto e a fabricação, gerando informações que podem ser 

utilizadas por vários setores da empresa (figura 2.5). 
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Figura 2.5 - Localização Simplificada do Planejamento do Processo 

(ROZENFELD, 1993) 
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As principais funções do planejamento do processo podem ser divididas em 

dois grupos principais: planejamento macro e detalhamento das operações (figura 

2.6). Têm-se assim as seguintes funções (MÓDULO, 1991; EVERSHEIM et all, 

1987): 

Definição dos dados organizacionais: envolve a definição de informações 

necessárias a outros setores da empresa, tais como, identificação da peça, 

identificação da empresa, tamanho do lote, volume de produção, datas, número do 

plano de processo, processista responsável, etc; 

Determinação da peça em bruto: determinação da matéria prima em sua forma 

bruta (tamanho, dimensões e peso); 

Determinação das operações e sua seqüência: identificação de todos os 

processos de usinagem necessários para a fabricação de uma determinada peça. 

Esta função interage com várias informações, tais como forma e dimensões da 

peça, tolerâncias e especificações de projeto, material da peça, forma da peça em 

bruto, volume de produção, capacidade de máquinas, etc; 
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Determinação do maquinário: escolha das máquinas ou centros de usinagens 

que irão realizar a seqüência de operações determinada na função anterior, 

juntamente com a identificação do centro de custo a que a máquina pertence; 

Determinação de sub-operações: detalhamento das operações descrevendo-se 

minuciosamente os passos para sua execução; 

Programação CN: detalhamento de uma operação quando esta for realizada em 

uma máquina CN; 

Determinação do ferramental: escolha das ferramentas e dispositivos especiais 

para a realização das operações de usinagem nas máquinas determinadas 

anteriormente; 

Cálculo da condições de usinagem: determinação de parâmetros para usinagem 

das peças, tais como, velocidade de corte, avanço, profundidade, etc; 

Cálculo dos tempos: determinação do tempo necessário para uma operação (ciclo 

completo), envolvendo tempo de montagem e tempo padrão por peça. 

Dados 
organizacionais I Peçabc~ I Processos e 

operações 
Sequência Maquinário 

Figura 2.6 - Funções do Planejamento do Processo (ROZENFELD, 1993) 
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2.3.2. Importância do Plano de Processo 

Segundo ROZENFELD (1992a), as informações geradas pelo planejamento 

do processo estão contidas em um plano, chamado plano de processo. Na figura 2. 7 

são apresentadas as vantagens obtidas com a utilização deste plano, podendo-se 

destacar: 

em relação ao PCP, o plano de processo possibilita o acesso à informações 

como: seqüência de operações e os seus tempos, que servem para a definição da 

utilização dos equipamentos (carga-máquina), além de auxiliar na programação 

correta da produção e seu posterior controle; 

- na produção propriamente dita, as informações do plano de processo auxiliam 

na garantia da qualidade porque descrevem a melhor maneira para se chegar ao 

produto final. Além disto, são uma fonte de consulta e um ponto de referência 

para o preparador e para o operador da máquina. Consegue-se então a redução de 

custos, uma vez que os operários não têm que improvisar soluções e não têm que 

se preocupar com a escolha das ferramentas necessárias para realizar uma 

operação; 

- em relação à qualidade, o plano de processo estabelece uma padronização que 

facilita a reprodução de produtos. Além disto, através da descrição de operações 

pode-se estabelecer instruções para a inspeção; 

- na contabilidade, pode-se utilizar as informações de tempos contidas no plano de 

processo para realizar o orçamento de cada componente; 

na organização, com acesso às informações do plano de processo pode-se 

estudar os fluxos das peças fabricadas a fim de escolher novos "layouts" para os 

equipamentos, em busca de otimização do fluxo de material e do custo a ele 

associado; 

em relação ao planejamento estratégico, as informações contidas no plano 

auxiliam a simulação de futuras demandas, podendo-se definir necessidades de 

pessoal, compra de materiais e equipamentos e até a ampliação das atuais 

instalações. 
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Figura 2.7- Consequência do emprego de Planos de Processo 

(ROZENFELD, 1993) 

2.3.3. Razões para Aplicação de Sistemas CAPP 
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Os desenvolvimentos de Planejamento do Processo Assistido por 

Computador (CAPP) tem por objetivo reduzir as dificuldades técnicas e 

organizacionais encontradas no planejamento do processo convencional (LA WLER, 

1990; ROZENFELD, 1990; EVERSHEIM et ali, 1987). Existem várias razões para 

se aplicar sistemas CAPP, podendo-se destacar (ROZENFELD, 1992a): 

outros setores da empresa já utilizam técnicas computacionais (para que o 

planejamento do processo não seja um "gargalo"); 

geração de uma base de informações através do plano de processo; 

geração de informações padronizadas (eliminação de planos de processo 

inconsistentes); 

melhoria da qualidade das informações; 

domínio do processo (se dá devido a qualidade da documentação enviada ao chão

de-fábrica); 
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recuperação de informações (com técnicas apropriadas, pode-se recuperar 

informações de planos de processo anteriores); 

aumento da produtividade do planejamento; 

escassez de especialistas (o processista passa a realizar apenas as tarefas que 

dependem da sua experiência); 

adaptabilidade a mudanças (velocidade do setor em implantar mudanças). 

2.3.4. Classificação dos Sistemas CAPP 

Segundo ROZENFELD (1992a), atualmente a classificação mais utilizada 

para os sistemas CAPP se dá através do método de planejamento, tendo-se então, 

Planejamento Generativo Interativo, Planejamento Variante e Planejamento 

Generativo Automático. 

2.3.4.1. CAPP Generativo Interativo 

Neste tipo de planejamento o processista interpreta o desenho da peça e 

realiza inferências baseando-se em sua experiência para a confecção do plano de 

processo (MÓDULO, 1991). Ocorre então uma interface amigável entre o processista 

e o computador, ou seja, o processista escolhe opções pelo computador e este realiza 

um processo de filtragem através de padrões pré-estabelecidos. 

As medidas de sistematização envolvidas com este tipo de planejamento são 

(ROZENFELD, 1993): 

definições a respeito do grau de detalhamento do plano de processo; 

layout da folha; 

funções de planejamento necessárias; 

estruturação das funções (macro/detalhamento); 

organização do planejamento. 

A maior vantagem deste CAPP é a sua abrangência de aplicação, pois ele 

serve para qualquer tipo de peça e processo de fabricação, tratando-se praticamente 

de uma edição inteligente (ROZENFELD, 1992b). Na figura 2.8, são apresentadas 

outras vantagens deste CAPP, juntamente com algumas desvantagens identificadas. 
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-qualquer peça - pouca automação das funções 
- qualquer processo - sem recuperação de planos 
-flexível - baixo rendimento (relativo) 
- implementação fácil -sem integração CAD 
- sistematização simples - depende muito do processista 
- utilização amigável - pouca regra 
-garante modularidade 

Figura 2.8 - Vantagens e Desvantagens do CAPP Generativo 

(ROZENFELD, 1993) 

2.3.4.2. CAPP Variante 
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Neste tipo de planejamento a criação do plano de processo ocorre a partir de 

um plano padrão, semelhante ou parametrizado, quando se tem uma família de peças 

"bem comportada". Simplificadamente, pode-se dizer que o processista efetua 

modificações em um plano de processo básico, gerando desta forma um novo plano 

de processo (ROZENFELD, 1992a). 

A principal medida de sistematização para esse tipo de CAPP é a necessidade 

da utilização de um sistema de classificação e codificação (SCC) baseado em 

Tecnologia de Grupo (GONÇALVES, 1982). O SCC propicia a recuperação de 

planos de processo existentes. Sua construção é conhecida como fase de preparação, 

podendo ser realizada de duas formas (preparação tradicional ou preparação 

alternativa), (MÓDULO, 1991). Por fim, na figura 2.10 são apresentadas as 

vantagens e desvantagens do CAPP variante. 
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-qualquer peça -preparação demorada e cara 
-qualquer processo - necessidade de atualizar padrões 
-velocidade de planejar - baixa adaptabilidade 
- resultados padrões - pouca flexibilidade 
- recuperação - pouca integração com CAD 
- maior retorno - pouca regra 
- fácil utilização - nem sempre viável 

- depende do código 

Figura 2.9 - Vantagens e Desvantagens do CAPP Variante 

(ROZENFELD, 1993) 

2.3.4.3. CAPP Generativo Automático 
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Neste tipo de planejamento o plano de processo é gerado automaticamente 

pelo sistema. Para tanto, a representação das peças devem estar armazenadas no 

computador de uma forma interpretável pelo sistema CAPP, para que o mesmo 

realize inferências automáticas nas tomadas de decisão (EVERSHEIM et ali, 1987). 

Necessita-se neste planejamento de uma interface com sistemas CAD, e de um 

Sistema Especialista que realizará as funções que até então eram baseadas na 

experiência do processista (utiliza-se aqui Inteligência Artificial -IA). As vantagens e 

desvantagens destes tipo de CAPP são apresentadas na figura 2.1 O (ROZENFELD, 

1992a). 
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- repitibilidade - peças específicas 
-velocidade de planejar -funções específicas 
- resultados padrões - baixa adaptabilidade 
- integração com CAD -inflexível 
- grande retomo - sem recuperação 
-pouca interfiTência humana ??? -sistematização complexa 

Figura 2.10- Vantagens e Desvantagens do CAPP Generativo Automático 

(ROZENFELD, 1993) 

2.3.5. Integração CAD/CAPP 
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Como elucidado no item 2.3 .1 deste capítulo, a informação necessária para a 

realização das funções do planejamento do processo é a especificação do produto 

(descrição da peça). 

Segundo ROZENFELD (1992a), existem diferentes formas de representação 

da peça que servem de base às inferências realizadas nos três tipos de planejamento 

apresentados anteriormente. No CAPP generativo interativo necessita-se somente da 

visualização da peça, em forma de desenho técnico, pois as inferências são realizadas 

pelo processista. No CAPP variante, necessita-se da classificação da peça (por 

exemplo um código de Tecnologia de Grupo), para a recuperação de resultados de 

planejamentos anteriores. 

Para o CAPP generativo automático necessita-se de uma representação mais 

formal, onde os parâmetros da peça sejam reconhecidos pelo sistema 

automaticamente. Neste ponto, evidencia-se a necessidade de integração entre 

sistemas CAD e CAPP. 

Várias publicações sobre CAPP, dividem as formas de representação de peças 

para inferência automática, em dois grandes grupos: linguagens descritivas e 

representação em CAD. 
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Atualmente são mais utilizadas as representações em CAD (fio-de-arame, 

superficie e sólidos, conforme item 2.2.2), devido a possibilidade de uma melhor troca 

de dados entre projeto e planejamento do processo (MÓDULO, 1991; 

ROZENFELD, 1992a). 

Segundo ROZENFELD (1992a), a melhor forma de se representar uma peça 

visando o CAPP generativo automático é através de "features". Porém, nem todos os 

sistemas CAD trabalham com "features", mesmo os que trabalham, apresentam 

limitações em relação a descrição completa da peça. Desta forma, a melhor solução 

está em se utilizar sistemas híbridos, que utilizam mais de uma forma para 

representação de peças. Maiores detalhes sobre este assunto foge do escopo do 

presente trabalho, podendo ser encontrados em outras publicações (ROZENFELD 

1992a; ROZENFELD 1992b, MÓDULO, 1991; EVERSHEIM et ali, 1987). 

No próximo tópico deste capítulo serão abordados os principais conceitos 

envolvidos com a seleção de sistemas computacionais, além da apresentação de 

algumas metodologias que podem ser utilizadas para seleção de sistemas CAD e 

CAPP. 

2.4. Seleção de Sistemas Computacionais 

Atualmente, o uso de sistemas computacionais que auxiliam as atividades de 

engenharia tornou-se uma realidade na maioria das empresas (VEGA et ali, 1995). No 

entanto, nem sempre a aquisição desses sistemas realmente auxilia as empresas em 

busca de adequação aos novos critérios de competitividade estabelecidos nos últimos 

anos. Segundo algumas publicações, este quadro é explicado devido a falta de 

direcionamento para seleção e implementação correta de sistemas (ORR, 1994; 

AGUIAR, 1993; FERREIRA, 1990; NOGUEIRA& GARCIA, 1986). 

Segundo FERREIRA (1990), a maior importância de um processo de seleção 

é garantir que o sistema que possivelmente será adquirido realmente atenda às 

necessidades objetivadas pela empresa, justificando-se assim o investimento a ser 

realizado. 

Em outra abordagem, segundo ORR (1994), escolher um sistema 

computacional significa pensar muito antes de decidir. Devido à existência de muitas 

opções no mercado, torna-se complicado estabelecer parâmetros para diferenciar 

estas opções sem um processo de seleção bem estruturado. 
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2.4.1. Tipos de Seleção Existentes 

Segundo NOGUEIRA & GARCIA (1986), existem vários métodos que 

auxiliam a tomada de decisão final a respeito da compra de um sistema 

computacional. Alguns apoiam-se em medidas subjetivas de avaliação, dependendo 

fortemente do julgamento das pessoas que estão envolvidas com o processo de 

seleção. Outra linha relaciona-se com conceitos de custo e valor dos ítens dos 

sistemas, envolvendo avaliações em termos financeiros. 

De um modo geral, pode-se dizer que existem três principais métodos de 

seleção: por pesos, por custo/efetividade e por custo/valor (NOGUEIRA & 

GARCIA, 1986; OLIVEIRA, 1988). 

Na seleção por pesos, a escolha de um sistema baseia-se na realização das 

seguintes atividades: 

1. Estabelecimento dos requisitos do sistema, que serão analisados quanto a sua 

seleção; 

2. Definição dos pesos de cada um desses requisitos; 

3. Avaliação de cada sistema em relação aos requisitos previamente identificados 

(pontuação a partir de notas); 

4. Multiplicação de cada nota pelo respectivo peso do requisito; 

5. Soma dos pontos obtidos para cada sistema. 

O resultado final deste método é a escolha do sistema que acumula o maior 

número total de pontos. Segundo NOGUEIRA & GARCIA (1986), a simplicidade 

desse método é seu ponto forte, porém também pode ser sua fraqueza, uma vez que o 

método é baseado no julgamento subjetivo de requisitos. Cabe então, aos 

profissionais que utilizam este método, a tarefa de tomar claro à empresa os critérios 

utilizados para atribuir notas aos requisitos de cada um dos sistemas avaliados. 

Além disso, com relação aos pesos, nunca é demais repetir a regra básica de 

qualquer processo de seleção: os pesos têm de ser estabelecidos antes da chegada de 

qualquer proposta de fornecimento, caso contrário, o processo de seleção tornaria-se 

apenas a homologação de uma escolha já feita anteriormente. 

No segundo método, seleção por custo/efetividade, realiza-se uma variação do 

método de seleção por pesos, onde o preço do sistema não é incluído nos requisitos 

que serão estipulados, ponderados e avaliados. Para isto, a proposta deste método é o 

estabelecimento de uma razão entre a pontuação final do sistema quanto a seus 
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requisitos (que representaria a efetividade do mesmo) e seu custo (NOGUEIRA & 

GARCIA, 1986). 

O ponto mais fraco deste método é a suposição, feita implicitamente, da 

existência de uma relação linear entre desempenho e preço do sistema para a empresa 

como um todo (MAYER, 1972). Isto é, com este método fica pressuposto que seria 

indiferente pagar uma quantia X por um sistema que apresentasse pontuação Y, e a 

quantia 2X por um sistema que apresentasse pontuação 2Y (NOGUEIRA & 

GARCIA, 1986). 

No terceiro método, seleção por custo/valor, todos os sistemas são analisados 

de forma detalhada, em tomo de suas características próprias. Neste sentido, cada 

requisito do sistema é avaliado a partir de duas variáveis, valor e custo, como segue: 

• V alo r: para cada requisito do sistema é estabelecido um valor em moeda corrente, 

correspondente à sua utilidade, ou seja, o valor de um determinado requisito é o 

correspondente financeiro em relação à obtenção de um serviço ou bem que estará 

sendo propiciado pelo próprio requisito. 

Deve-se estabelecer como valor a quantia mínima requerida pelo mercado para o 

fornecimento de um bem ou serviço (NOGUEIRA & GARCIA, 1986); 

• Custo: custo de um requisito é o preço de sua obtenção a ser pago ao fabricante, o 

qual normalmente informa este custo na proposta de fornecimento. Geralmente, 

para o cálculo desse custo, são necessárias ferramentas de engenharia econômica 

que transformem em um custo presente todos os custos associados à vida útil do 

sistema (OLIVEIRA, 1982). 

A utilização deste método, em primeira instância, aparenta que todo o trabalho 

do processo de seleção está sendo realizado com uma base mais sólida, uma vez que, 

ao invés de se trabalhar com pesos subjetivos, realiza-se o estabelecimento e 

comparação de valores em moeda corrente, o que aparentemente faz mais sentido. 

No entanto, em uma análise sistêmica deste método, observa-se que a 

definição dos valores dos requisitos de um sistema retém variáveis subjetivas, pois são 

atribuídos valores que não correspondem a um preço propriamente dito, mas sim a 

um beneficio que a empresa espera receber ou utilizar (MAYER, 1972). 

Além disso, uma avaliação com o grau de detalhamento proposto por este 

método pode tomar o processo de seleção muito complexo (devido à necessidade de 

complicados cálculos financeiros) e muito caro, devido à quantidade de informações 

que devem ser analisadas e ao número de pessoas que estariam envolvidas. 
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Segundo NOGUEIRA & GARCIA (1986), a regra básica para a seleção de 

sistemas é bastante simples: não se deve gastar no processo mais de 30% da faixa de 

preço dos sistemas que estão sendo selecionados. De acordo com isto, na seleção de 

sistemas computacionais, nem sempre se justifica o uso do método do custo/valor, 

pois provavelmente incorreriam gastos quase equivalentes ao próprio custo dos 

sistemas. Nesse caso, o custo de uma decisão imprecisa é menor do que o de um 

processo completo e complexo de seleção. 

2.4.2. Metodologias de Seleção Existentes 

Foram encontradas na literatura pesquisada algumas metodologias de seleção 

que podem ser utilizadas no caso de seleção de sistemas CAD e CAPP. Estas 

metodologias serão apresentadas detalhadamente a seguir. 

2.4.2.1. Metodologia NOGUEIRA & GARCIA (1986) 

Este metodologia foi desenvolvida para a seleção de todos os tipos de 

sistemas computacionais, e segue praticamente a execução dos seguintes passos: 

a) Levantamento completo das necessidades de informação, processamento e 

treinamento da empresa a partir dos seguintes parâmetros: 

- informações que a empresa troca com o meio ambiente (fornecedores, clientes, 

etc.); 

-informações trocadas internamente (fluxo de informações); 

- verificação da estrutura funcional da empresa; 

- verificação dos níveis decisórios; 

- análise das informações necessárias ao funcionamento da empresa agora e no 

futuro. 

b) Definição dos requisitos mandatórios do sistema para o atendimento das 

necessidades da empresa. Os requisitos mandatórios são aqueles que estipulam 

características essenciais (geralmente técnicas), sem as quais não existe 

possibilidade de se atender à empresa. 
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c) Definição dos requisitos desejáveis. Estes requisitos são considerados os 

responsáveis pelo desempate dos sistemas em fase de seleção, pois caracterizam 

suas principais diferenças (consideradas vantajosas para a empresa). 

d) Confecção de pedidos de propostas que devem ser endereçadas aos fornecedores 

dos sistemas. Neste ponto ressalta-se a importância de constar nesses pedidos os 

critérios que serão utilizados pela empresa para a seleção dos sistemas (lista de 

requisitos e seus pesos). 

e) Realização do processo de validação dos sistemas, a partir das respostas recebidas 

dos fornecedores. 

f) Realização de testes de performance dos sistemas para validar as propostas dos 

fornecedores. 

g) Eliminação dos sistemas que não atendem aos requisitos mandatórios. 

h) Para os demais sistemas, monta-se uma tabela que contenha os custos dos 

requisitos e seus valores relativos ao atendimento dos requisitos desejáveis. 

i) Escolha final do sistema, a partir do cálculo do "custo menos valor". O sistema 

vencedor é aquele que obtém um menor número neste cálculo. 

2.4.2.2. Metodologia FERREIRA (1990) 

Esta metodologia foi desenvolvida inicialmente para seleção de sistemas CAD, 

porém o próprio autor a considera como uma metodologia que pode ser adaptada 

para a seleção de quaisquer sistemas computacionais que auxiliam às atividades de 

engenharia das empresas. As principais atividades desta metodologia são: 

a) Listar todos os ítens relevantes de um sistema, considerados importantes para as 

aplicações da empresa (especificamente ítens técnicos). 

b) Sem considerar qualquer sistema específico, atribuir um fator de importância para 

cada item previamente identificado. A escala desse fator de importância é arbitrária 

(por exemplo, de 1 a 10 ou de 10 a 100). O importante aqui é a atribuição dos 
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valores mais altos aos recursos mais importantes e dos valores mais baixos aos 

recursos menos importantes. 

c) Atribuir a cada sistema uma nota de satisfação, de acordo com o atendimento de 

cada item relevante. Esse valor é subjetivo e reflete a percepção de cada avaliador 

em relação ao desempenho do sistema (para cada item específico). 

d) Tabular fatores de importância e notas relativas aos ítens de cada sistema. 

Multiplicar cada nota pelo seu respectivo fator de importância, para obtenção dos 

pontos de cada item. 

e) Somar o total de pontos para cada sistema. O melhor sistema será aquele que 

apresentar maior número de pontos. 

t) Realizar uma avaliação dos fornecedores dos sistemas que obtiveram mruor 

número de pontos, levando-se em consideração a opinião de alguns usuários. 

Nesta metodologia de seleção a avaliação do fornecedor recebe uma grande 

importância. Deste modo, propõem-se a formação de um comitê CAD responsável 

pela execução de quatro passos básicos para esta avaliação: 

• Conhecimento Organizacional: trata-se de uma reunião entre os integrantes do 

comitê CAD e o fornecedor para contatos iniciais. Procura-se conhecer a estrutura 

do fornecedor e os produtos que este oferece na área de CAD. 

• Demonstração: envolve uma demonstração prática por parte do fornecedor, em 
". 

relação a capacidade e os recursos de "hardware" e "software" do sistema CAD 

proposto. 

• Aplicação: envolve a execução, por parte do fornecedor, de um trabalho gráfico 

baseado em peças produzidas pela empresa conforme as informações entregues 

pelo futuro usuário. 

Realiza-se aqui um teste de desempenho que represente um exemplo de aplicações 

reais ou potenciais que serão executadas no equipamento. Os principais objetivos 

deste teste de desempenho são: 

- determinar a facilidade de interação entre operador e o sistema; 
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-simular as condições reais de utilização; 

- avaliar a flexibilidade do sistema e recursos computacionais; 

- avaliar o potencial de produtividade do sistema; 

-avaliar a compatibilidade entre "software" e "hardware"; 

- avaliar a adaptação do equipamento às normas da empresa, no que diz respeito 

ao dimensionamento e emissão de relatórios. 

• Visita a um usuário: basicamente trata da avaliação de como o fornecedor 

soluciona problemas, se existentes, nos sistemas de outros usuários. Além disto, 

procura-se identificar o grau de satisfação do usuário em relação ao fornecedor e o 

sistema por ele oferecido. 

2.4.2.3. Metodologia ORR (1994) 

Esta metodologia foi desenvolvida pelo Dr. Joel N. Orr, sendo apresentada na 

forma de um guia para auxilio às empresas que pretendem adquirir sistemas CAD 

(publicado pela AutoDesk, Inc., fabricante do sistema AutoCAD). Nesse guia, são 

levantados seis parâmetros gerais que devem ser considerados pelas empresas em 

relação à seleção de um sistema CAD, como segue: 

a) Preparação para a compra 

Este parâmetro envolve uma fase de análise por parte da empresa em relação à 

compra do software, a partir dos seguintes elementos: 

- regra prática da automação: verificação se a empresa realmente tem necessidade 

de adquirir um sistema CAD (baseado na substituição de tarefas de projeto 

manuais por tarefas que podem ser realizadas em computador); 

- regra prática da substituição: avaliação do sistema que a empresa eventualmente 

já adquiriu, a fim de definir se este vêm sendo bem utilizado. Caso isto não 

aconteça, é sugerida a ampliação do número de terminais do sistema ou ainda a sua 

substituição por outro sistema; 

- envolvimento das pessoas certas: definição das pessoas que deverão estar 

envolvidas na compra do sistema. Sugere-se aqui, a divisão em quatro grupos de 

pessoas: os usuários do sistema, os gerentes do sistema, os que aprovaram o 

sistema e os que compraram o sistema; 
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-elaboração de uma lista de verificação ("check-list"): criação de urna lista que 

relacione todos os atributos que a empresa espera de um sistema CAD e de seu 

fornecedor. A partir desta lista deve-se avaliar os sistemas existentes, verificando

se quais atributos são supridos em cada caso. 

b) Avaliação das capacidades do software 

Este parâmetro envolve a avaliação de algumas características técnicas dos 

sistemas CAD que devem ser exigidas pelas empresas, tais corno: 

- facilidade de aprendizagem; 

-facilidade de utilização; 

- grau de precisão de dados, relatórios e desenhos finais; 

- grau de atualização da tecnologia; 

- manipulação de elementos não gráficos; 

-compatibilidade para expansão (ambiente em rede). 

c) Avaliação da flexibilidade do sistema 

Este parâmetro envolve a avaliação de aspectos que tomam um sistema CAD 

flexível em relação à diferentes áreas de aplicação, tais corno: 

- arquitetura aberta; 

- existência de aplicativos adicionais; 

- possíveis plataformas de hardware; 

-interface com periféricos (adaptadores de terminais, monitores, "plotters", 

impressoras, mesas digitalizadoras, etc.); 

- compatibilidade de arquivos; 

-compatibilidade com outros sistemas CAD (verificação dos padrões de 

transferência de dados); 

- expansibilidade. 

d) Avaliação dos fornecedores dos sistemas 

Este parâmetro envolve a análise de alguns aspectos que devem ser levantados em 

relação aos fornecedores dos sistemas CAD, tais corno: 

- situação financeira; 

-investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento; 
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- base instalada; 

- satisfação dos usuários do sistema; 

-política de treinamento. 

e) Avaliação econômica do investimento 

Este parâmetro sugere uma avaliação econômica que justifique a compra do 

sistema CAD, a partir do cálculo do Retorno de Investimento (RI). Maiores 

detalhes sobre esta técnica de avaliação podem ser encontrados em publicações 

relacionadas com engenharia econômica (OLIVEIRA, 1982; HIRSCHFELD, 

1979; MAYER, 1972). 

2.5. Síntese do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os principais temas relacionados com o 

desenvolvimento do presente trabalho. Inicialmente procurou-se mostrar a grande 

dificuldade que as empresas encontram em relação à aquisição de novas tecnologias, 

evidenciando-se que na maioria das vezes são adquiridas ferramentas do tipo CAD e 

CAPP sem o conhecimento das estratégias da empresa e sem o suporte de uma 

metodologia que promova a integração das mesmas. 

Com a apresentação dos conceitos de CAD e CAPP procurou-se mostrar as 

vantagens que estas ferramentas trazem as empresas no sentido de otimizar suas 

atividades de engenharia. Porém deve-se ressaltar que estas vantagens somente são 

reais se estes sistemas forem selecionados corretamente e implantados visando 

integração. 

Em relação as metodologias de seleção apresentadas, todas defendem que a 

empresa deve adquirir sistemas computacionais que se adequem às suas reais 

necessidades de informação. No entanto não é discutido de forma detalhada, como as 

empresas devem proceder para realizar este levantamento de informações e como 

estas informações devem ser consideradas dentro do processo global de seleção. 

Quanto aos critérios utilizados para nortear o processo de seleção pôde-se 

observar que estes são basicamente centrados em requisitos técnicos, que deverão ser 

atendidos pelos sistemas, além do custo destes sistemas (ORR, 1994; FERREIRA, 

1990, NOGUEIRA & GARCIA, 1986). Neste ponto deve-se questionar se apenas 

estas informações realmente são suficientes para selecionar sistemas visando sua real 

adequação às particularidades das empresas. 
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Neste capítulo são identificados os principais requisitos que devem ser 

atendidos por uma Sistemática de Seleção de Sistemas Computacionais, a partir da 

análise dos conceitos apresentados no capítulo 2. 

Em busca de uma discussão mais clara e objetiva, apresenta-se inicialmente a 

lógica adotada para identificação dos requisitos. A seguir apresenta-se a lista dos 

requisitos identificados. 

3.1. Lógica para Identificação dos Requisitos 

A lógica adotada para identificação dos requisitos que devem ser atendidos 

pela Sistemática de Seleção, pode ser visualizada na figura 3.1, a seguir. 

Figura 3.1 - Lógica para Identificação dos Requisitos 
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Na Revisão Bibliográfica foram levantadas informações de suma importância 

para a concepção da sistemática de seleção proposta. A partir da análise destas 

informações, foram identificados os requisitos básicos que devem ser atendidos por 

uma sistemática de seleção que realmente tenha por objetivo auxiliar as empresas na 

aquisição de sistemas computacionais. 

Após a identificação destes requisitos realizou-se uma verificação do que foi 

levantado a fim de se evitar inconsistências. Por fim elaborou-se uma lista com os 

requisitos identificados, como será apresentado a seguir. 

3.2. Requisitos Identificados 

Os requisitos que devem ser atendidos por uma Sistemática de Seleção de 

Sistemas CAD e CAPP, são: 

.~ 

~ Conceituar o processo de seleção, a partir de uma análise das limitações das 

metodologias de seleção existentes; 

~ A sistemática deve ser suportada por uma metodologia de integração, que tenha 

como ponto de partida a análise da situação atual da empresa, propiciando o 

conhecimento de suas estratégias, forma de operação, qualificação da mão-de

obra, recursos tecnológicos disponíveis, fluxos de informação existentes e 

potencialidades e deficiências de integração; 

~ Prever a utilização de uma ferramenta que propicie a documentação clara do 

funcionamento operacional da empresa, evidenciando seus processos de negócio, 

as atividades que fazem parte de cada processo, as pessoas responsáveis pela 

realização destas atividades e os recursos necessários para a execução destas 

atividades; 

@Fazer parte de uma decisão estratégica da empresa, obtendo o comprometimento 

da alta gerência em relação ao sucesso do processo de seleção; 
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c> Realizar o processo de seleção de forma gradual, garantindo a consistência das 

informações levantadas durante a sua execução, evitando a repetição de esforços 

em relação a outros projetos que já foram realizados pela empresa ou que estão em 

andamento, além de prever uma implementação integrada dos sistemas 

computacionais que possivelmente serão adquiridos; 

c> Utilizar uma ferramenta que possibilite o levantamento das reais necessidades de 

informação da empresa que deverão ser atendidas pelos sistemas que estarão sendo 

selecionados, além de garantir a consistência destas necessidades; 

c> Conhecer as principais vantagens e limitações dos sistemas CAD e CAPP 

existentes no mercado, juntamente com dados de seus fornecedores; 

c> Definir fontes para o levantamento de informações dos sistemas comerciais e seus 

fornecedores, padronizando sua avaliação; 

G Identificar a estrutura necessária para o cumprimento de todas as atividades 

envolvidas com a realização do processo global de seleção; 

c> Prever a criação de um ambiente de trabalho em equipe, realizando a escolha 

correta das pessoas que deverão fazer parte do processo de seleção, além de 

identificar a necessidade de treinamento destas pessoas para a aplicação das 

atividades da sistemática; 

e Prever uma documentação padronizada e consistente de informações, resultantes 

da execução das atividades do processo de seleção; 

@ Utilizar ferramentas computacionais para gerenciar informações, documentar 

atividades e auxiliar possíveis análises; 

·~Definir os elementos que nortearão o processo de seleção, juntamente com sua 

abrangência e grau de importância; 

@ Escolher um método para seleção final dos sistemas comerc1rus, combinando a 

análise de valores qualitativos e quantitativos, definindo o papel destes valores 

dentro do processo global de seleção; 
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A partir dos requisitos apresentados, o próximo passo para o desenvolvimento 

do presente trabalho relaciona-se com a adoção de medidas ou ações que devem ser 

tomadas para que a sistemática de seleção proposta, atenda a estes requisitos. 

Este assunto é abordado detalhadamente no próximo capítulo onde são 

apresentados todos os passos que foram seguidos para a concepção da sistemática de 

seleção, evidenciando-se sua estrutura, estratégia de atuação e demais elementos 

necessários para sua operacionalização. 
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4. CONCEPÇÃO DA SISTEMÁTICA DE SELEÇÃO 

Neste capítulo são apresentados todos os conceitos e parâmetros que foram 

considerados para a concepção da Sistemática de Seleção de Sistemas CAD e 

CAPP. Inicialmente, descreve-se o método adotado para esta concepção. A seguir, 

aborda-se a incorporação da Sistemática de Seleção dentro de uma Metodologia de 

Integração da Manufatura (MIM). Por fim, apresenta-se uma visão geral da 

sistemática, detalhando-se suas etapas e explicitando-se o modo de realização de suas 

atividades. 

4.1. Método Adotado para a Concepção 

A partir da adaptação da metodologia de concepção utilizada por BREMER 

(1995), para o desenvolvimento de uma Metodologia para o Planejamento e 

Implantação da Manufatura Integrada por Computador, foram estabelecidas as 

atividades necessárias para a concepção do presente trabalho. 

Como mostra a figura 4.1, inicialmente foram levantados os requisitos 

identificados no capítulo 3. A seguir, definiu-se a abrangência do processo de seleção, 

necessária para o atendimento destes requisitos. 

Segundo NOGUEIRA & GARCIA (1986), um processo de seleção de 

sistemas computacionais baseia-se no seguinte paradigma: "uma vez diagnosticadas 

em uma empresa as necessidades de informação que não podem ser atendidas de 

maneira eficiente, sem o uso de sistemas de informação baseados em computador, é 

chegada a hora de se iniciar um estudo visando introduzi-los na organização". 

No presente trabalho o processo de seleção vai além deste paradigma, pois 

foram levados em consideração os problemas gerados pela implantação de sistemas 

computacionais de forma isolada, sem a utilização de uma metodologia de integração 

(BREMER, 1995; VEGA et ali, 1995; AGOSTINHO, 1994; ROZENFELD et ali, 

1992; WESTON, 1989; JONES, 1988; EVERSHEIM et ali, 1986). 
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criação de 

Neste sentido, observou-se que o processo de seleção de sistemas CAD e 

CAPP deve ser definido pela estratégia de negócios da empresa, podendo ser 

considerado um projeto parcial de integração, como definido por BREMER 

(1995). 

Para tanto, sua realização deve ser precedida por uma análise interna da 

empresa em busca da delimitação dos seguintes parâmetros: 

• Funcionamento operacional da empresa; 

• Conhecimento de suas estratégias de negócio e de manufatura; 

• Identificação da qualificação de sua mão-de-obra; 

• Conhecimento de seus fluxos de informação; 

• Identificação de suas reais necessidades de informação; 

• Conhecimento de projetos parciais de integração que já foram realizados ou estão 

em andamento; 

• Levantamento de seus recursos computacionais existentes, entre outros. 
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A necessidade da delimitação destes parâmetros, justifica a terceira atividade 

de concepção apresentada na figura 4.1, que foi a incorporação da Sistemática de 

Seleção de Sistemas CAD e CAPP, em uma Metodologia de Integração da 

Manufatura (MIM). A localização da sistemática dentro desta metodologia de 

integração, é abordada detalhadamente no próximo tópico deste capítulo. Vale 

ressaltar, que com a realização desta incorporação, atendeu-se praticamente a maioria 

dos requisitos identificados no capítulo 3. 

Posteriormente, preocupou-se com a escolha de um formalismo para a 

estruturação da sistemática de seleção. Esta atividade possibilitou a definição dos 

elementos que deveriam ser considerados na descrição das etapas da sistemática. Na 

figura 4.2 apresenta-se o formalismo adotado, que é uma adaptação do modelo de 

referência utilizado pelo Projeto CIM da USP de São Carlos (ROZENFELD & 

RENTES, 1994). 

Atividades que 
compõem a etapa 

~ ~--------------~ 

Nome da etapa 
nformações 

------------~~~ 

Recursos necessários 
para a realização da etapa 

Informações 

~~'------------~ 

Pessoas responsáveis pela 
operacionalização da etapa 

"--------------------
Figúra 4.2 - Formalismo para Estruturação da Sistemática de Seleção 

Com a estrutura da sistemática de seleção definida, realizou-se o detalhamento 

de suas etapas. Neste detalhamento, foram identificadas as atividades que compõem 

cada etapa, suas informações de entrada e saída, as pessoas responsáveis pela sua 

operacionalização e os recursos necessários para sua realização, conforme 

apresentado na figura 4.2. Por fim, estas etapas foram verificadas, garantindo-se o 

atendimento dos requisitos levantados no capítulo 3. 
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A Metodologia de Integração da Manufatura (MIM) foi desenvolvida com o 

intuito de auxiliar as empresas, que pretendem adquirir novas tecnologias em busca de 

adequação às mudanças ocorridas no ambiente industrial em que operam (AGUIAR 

et ali, 1994). 

Sua essência e estratégia de atuação visam apoiar a implementação de ações 

coordenadas em busca de modernização. Isto se dá através da combinação de 

filosofias organizacionais e tecnologias de automação existentes, levando em 

consideração as estratégias da empresa e buscando o atendimento às necessidades de 

seus clientes. 

Deste modo, a MIM incorpora técnicas derivadas da Qualidade Total, 

Reengenharia, Custo ABC (Activity Based Costing), Engenharia Simultânea, etc., que 

podem ser aplicadas de maneira coordenada, otimizando esforços e maximizando 

beneficios. A seguir são descritos os conceitos e ferramentas utilizados pela MIM. 

4.2.1. Conceitos de Integração e Processos de Negócio 

O conceito de integração, nos últimos anos, relacionou-se em demasia à 

definição da filosofia CIM (Computer Integrated Manufacturing). Esta filosofia 

conceitualmente utiliza soluções computacionais, tais como, CAD, CAE, CAPP, 

CAM e MRP, para realizar a automação do sistema de manufatura como um todo. 

Neste contexto, integração está associada com quaisquer atividades, que 

através do emprego de recursos computacionais buscam uma sinergia do sistema de 

informação da empresa (AGOSTINHO, 1993). 

Na MIM, integração assume uma conotação abrangente e não está associada 

apenas ao compartilhamento e/ou transferência de dados gerados por ferramentas 

computacionais diferentes. O ponto central deste conceito de integração é a reflexão 

sobre a essência do negócio da empresa e os seus clientes. Assim, a integração deve 

ocorrer a partir dos processos de negócio da empresa (VEGA et all, 1995). 

Na literatura pesquisada foram encontradas várias definições de processo. No 

presente trabalho, processo é definido como um conjunto de atividades estruturadas 

e/ou medidas destinadas para que se obtenha um produto específico a um 

determinado cliente ou mercado (MOREIRA, 1994; DA VENPORT, 1994). 
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Assim, o processo deve estar focalizado em um produto ou negócio específico 

da empresa, englobando atividades, informações, recursos e organização, com suas 

pessoas, como apresenta a figura 4.3. 

Cliente 

Informação ,.,0~0 Í~ I 
I Atividades ___ ...,... 

l'--____ ) 

,~1=--i-i~l ....----------.... 
l Recursos j Organização 

Figura 4.3- Representação de Processo de Negócios (VEGA et ali, 1995) 

Atualmente existe um grande modismo em tomo do levantamento dos 

processos de negócio das empresas, que advém da febre da reengenharia. 

Segundo LODI (1995), a reengenharia deve ser um momento importante para 

as empresas refletirem sobre suas estratégias e objetivos, porém esta oportunidade 

muitas vezes é desperdiçada, quando são adotados projetos grandiosos e onerosos, 

que quase sempre trazem como resultados finais o corte de custos e a diminuição da 

folha de pagamento. 

Porém, em vários estudos sobre reengenharia pôde-se observar, que esta, 

quando bem aplicada, revoluciona o modo de operação da empresa. Isto acontece 

porque, somente após a definição de processos de negócio enxutos é que se pode 

reorganizar a empresa atingindo-se melhores resultados (VEGA et ali, 1995). 

Os conceitos de integração e de processos descritos anteriormente suportam a 

implantação da Metodologia de Integração da Manufatura (MIM), que pode ser 
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considerada como um projeto de integração, composto por etapas e fases definidas 

neste trabalho como projetos parciais. 

Estes projetos parciais, que envolvem a aplicação de reengenharia, qualidade 

total, custos ABC (Activity Based Costing), reorganização/simplificação, seleção de 

soluções computacionais, entre outros, apresentam princípios comuns e são 

considerados na MIM como atividades enfocadas em processos. 

Além disto, segundo BREMER (1995), a consonância dos objetivos destes 

projetos parciais com os objetivos de negócio da empresa, é um fator primordial 

para a obtenção de sucesso na aplicação de uma metodologia ou projeto de 

integração. 

Por fim, deve-se ressaltar que os projetos parciais existentes na MIM, são 

realizados com o auxílio de uma ferramenta que funciona como veículo de 

representação e comunicação. Esta ferramenta é o modelo de empresa, que será 

detalhado no próximo tópico. 

4.2.2. Utilização do Modelo de Empresa 

Na implantação de qualquer metodologia de integração, a obtenção da visão 

global da empresa é muito importante para que não se originem ilhas de integração 

com a execução de projetos parciais. Além disto, esta visão global suporta a análise 

do reflexo que cada projeto parcial causa nas demais áreas da empresa (BREMER, 

1995). 

Neste sentido, a Metodologia de Integração da Manufatura (MIM) parte do 

princípio que o ponto básico para a realização de qualquer ação em busca de aumento 

de competitividade é o conhecimento de como a empresa trabalha ou pretende 

trabalhar. Este conhecimento é proporcionado por uma ferramenta chamada modelo 

de empresa, que busca basicamente representar diferentes visões da situação atual ou 

desejada de uma empresa. 

Segundo TAKAHASHI (1991), o modelo de empresa consiste em um 

padrão de referência contendo todas as informações sobre o funcionamento da 

empresa de forma estruturada, hierárquica e modular, estabelecendo uma lógica 

explícita da empresa. 

A MIM utiliza o modelo de empresa do projeto CW da USP de São Carlos 

(figura 4.4), cuja composição se dá através de cinco modelos de menor nível que 

representam uma visão diferenciada da empresa, porém com pontos de intersecção 

bem definidos entre eles (ROZENFELD & RENTES, 1994; ROZENFELD et all, 

1993; SALOMÃO, 1993; ROZENFELD & RENTES, 1992). 
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Estes cinco modelos de menor nível são (ROZENFELD & RENTES, 1992): 
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• Modelo de Negócios (MN): responsável pela representação de um conjunto de 

dados de nível institucional, obtido junto às pessoas de nível estratégico da 

empresa. De um modo geral, o MN compreende a formalização das estratégias de 

negócio e de manufatura da empresa. 

• Modelo Organizacional (MOr) : responsável pela representação da estrutura 

organizacional da empresa, assim como da distribuição física de seus elementos, 

qualificação existente e da adequação desta qualificação aos seus requisitos de 

operação. 

• Modelo de Operação (MO): responsável pela representação de como a empresa 

trabalha em termos operacionais. O MO possibilita uma definição de como 

funciona uma empresa específica, podendo representar como esta irá funcionar em 

um futuro previsto. Seus principais objetivos são: 

a criação de cenários conceituais para planejamento de integração da manufatura; 

possibilitar simulações e análises dos cenários criados; 



Capítulo 4- Concepção da Sistemática de Seleção 47 

garantir a coerência e consistência de representação dos dados da empresa ao 

longo de eventuais mudanças na sua forma de operação. 

• Modelo de Recursos (MR): responsável pela representação dos padrões de 

integração definidos para a empresa, assim como dos softwares e hardwares 

existentes ou que estão em fase de seleção. 

• Modelo de Dados (MD): responsável pela representação da empresa em termos de 

necessidades de manipulação de dados. 

Na Mil\1, o MO, o MOr e o MR, assumem um papel muito importante, pois 

mapeiam e relacionam elementos imprescindíveis para a realização da maioria de suas 

fases. Destes elementos pode-se destacar: os processos da empresa e suas atividades 

(detalhamentos), informações de entrada e saída de cada atividade, o elemento 

organizacional responsável por cada atividade e os recursos necessários para que as 

atividades sejam executadas. 

No próximo tópico deste capítulo apresenta-se a estratégia de atuação da 

Mil\1, evidenciando-se a importância das informações obtidas a partir do modelo de 

empresa. 

4.2.3. Estratégia de Atuação da MIM 

Partindo-se da premissa: pensar grande, começar pequeno, a estratégia de 

atuação da MIM procura minimizar as falhas existentes nas duas estratégias de 

manufatura mais utilizadas pelas empresas (figura 4.5). 

Na Estratégia I, conhecida como "top down", a alta gerência da empresa 

somente "filosofa" sobre projetos de mudança, não conseguindo atingir resultados 

palpáveis em relação à implementação destes projetos. 

Na Estratégia 2, conhecida como "bottom up", implementam-se soluções de 

forma descoordenada em busca da modernização na base da estrutura da empresa, o 

que resulta na formação de ilhas isoladas de automação. Neste caso o potencial das 

tecnologias introduzidas não é utilizado em toda a sua plenitude devido à falta de 

integração. 

A MIM utiliza a Estratégia 3, em busca de um desenvolvimento coordenado 

entre a concepção de projetos de mudança e a incorporação de soluções de 

modernização que viabilizem estes projetos (ROZENFELD & AGUIAR, 1994). 



Capítulo 4- Concepção da Sistemática de Seleção 

? 

f.
? :~--? 

só filosofia 
sem resultados 

ESTRATÉGIA 1 

BOTTOM 
UP 

[::I [) ' 

CJ 
componentes diversos 

irTKX>mpatíveis 

ESTRATÉGIA 2 

BOTIOM 
UP 

A 

desenvolvimento 
coordenado 

ESTRATÉGIA 3 

Figura 4.5 - Estratégias de Manufatura (ROZENFELD et ali, 1992) 
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Esta estratégia de atuação toma como base um Plano de Integração da 

Manufatura (PIM), que armazena as principais informações a respeito dos esforços 

que estão sendo realizados e planejados pela empresa em busca de integração. 

Deste modo, o PIM deve centralizar todas as informações e documentos 

relacionados à integração da manufatura, tais como: 

as estratégias de manufatura da empresa; 

o resumo de métricas e índices representativos (identificando os fatores críticos de 

sucesso); 

os padrões de automação e os procedimentos adotados; 

a lista dos projetos parciais existentes com seus respectivos relatórios de 

acompanhamento; 

cronograma geral desses projetos com a ordem de grandeza dos recursos 

envolvidos. 

O PIM é suportado pelas informações provenientes do modelo da empresa e 

pode ser elaborado com diferentes graus de detalhamento, dependendo dos objetivos 

de integração da empresa (ROZENFELD et all, 1992). 

Deste modo, durante a definição de novas tecnologias a serem implantadas na 

base da pirâmide, pode-se voltar ao nível superior e realizar um detalhamento do 

Plano de Integração da Manufatura. Este processo iterativo permite a execução de 

- -~ -- --...,..,., --____,.... - -~----
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ações coordenadas e propicia um planejamento de acordo com o conhecimento e 

disponibilidade de tecnologia. 

Outro fator relevante é que, por incorporar as técnicas de reengenharia, 

garantia de qualidade, entre outras, a MIM permite um planejamento estratégico de 

sua aplicação, orientada às necessidades emergentes das empresas. 

Dessa forma consegue-se definir metas de curto prazo, por exemplo 

certificação pela ISO 9000, dentro de objetivos de longo prazo, como restruturação 

de processos via Reengenharia e/ou Qualidade Total. 

Observa-se então que a MIM apresenta grande flexibilidade. A importância 

disto está em garantir que os esforços dedicados para se atingir os objetivos de um 

projeto de integração estejam dentro de um contexto abrangente descrito no PIM, 

evitando-se o recomeço de certas atividades a cada novo projeto parcial definido, 

reaproveitando-se então os resultados de projetos anteriores. 

A seguir serão apresentadas as etapas e fases da MIM, localizando-se a fase 

responsável pela formalização do PIM e a fase na qual está inserida a Sistemática de 

Seleção de Soluções Computacionais. 

4.2.4. Etapas e Fases da MIM 

A Metodologia de Integração da Manufatura (MIM) está dividida em três 

grandes etapas que são compostas por várias fases específicas (figura 4.6). 

A primeira etapa, Levantamento de Requisitos e Situação Atual, tem por 

objetivo obter uma visão geral da empresa, através do conhecimento de suas 

estratégias, fatores críticos de sucesso e forma atual de operação. 

A partir destas informações, em uma segunda etapa, pode-se identificar quais 

são os projetos parciais que melhor se adaptam às reais necessidades da empresa. 

As fases que compõem esta primeira etapa da MIM são: 

• Fase 1 -Estabelecimento da Organização e Objetivos 

Nesta fase define-se a forma organizacional e administrativa para a aplicação 

da metodologia, garantindo-se a existência de recursos necessários ao seu 

desenvolvimento. Analisam-se também os objetivos do esforço de integração, que 

após ajase de diagnóstico serão ajustados e/ou refinados. Conforme a complexidade 

do projeto de integração são definidos nessa fase suas diretrizes e políticas. 
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• F as e 2 - Definição de Estratégias 
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Esta fase tem por objetivo identificar as estratégias de negócio da empresa, 

definindo-se as diretrizes de longo prazo da relação mercado-produto, além de 

identificar as estratégias de manufatura que devem ser desenvolvidas para suportar os 

objetivos estabelecidos nas estratégias de negócios. 

Aqui descreve-se também a alocação de recursos para cada projeto parcial e 

identificam-se as interdependências entre as duas estratégias. As estratégias definidas 

nesta fase servem de referência às demais fases da MJM. 

• Fase 3- Definição de Índices e Métricas 

Nesta fase procura-se identificar valores quantitativos, que representem 

fatores críticos de sucesso da empresa. Pode-se com eles medir a posição relativa da 

empresa no seu mercado de atuação, por exemplo utilizando-se atividades de 

"benchmarking" (LIEBFRIED & MACNAJS, 1994). 

Posteriormente avaliam-se os resultados dos projetos parciais, comparando-se 

os valores dos índices da situação anterior com os componentes da nova situação. 

• 
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• Fase 4- Diagnóstico da Situação Atual 

Nesta fase modela-se a forma atual de operação da empresa, para que se 

forneçam subsídios às fases presentes na segunda etapa da metodologia, tais como, 

reengenharia, simplificação e reorganização, especificação de projetos, seleção de 

soluções, entre outras. 

Esta fase tem grande importância, pois as informações levantadas propiciam o 

conhecimento dos potenciais de melhoria da empresa ou de alguns de seus processos. 

Deve-se tomar o cuidado em se modelar somente com o grau de detalhamento 

condizente com os objetivos estabelecidos anteriormente. 

O modelo de empresa apresentado no tópico 4.2.2, deste capítulo, suporta 

diversos graus de detalhamento. Pode-se trabalhar com ele parcialmente completo, 

suportando as fases descritas. 

Apesar de terem sido apresentadas de forma seqüencial, algumas fases da 

primeira etapa de Levantamento de Requisitos e Situação Atual podem ser 

realizadas em paralelo, ou mesmo podem ser eliminadas. 

Um exemplo se dá quando a empresa já possui estratégias bem definidas. 

Outro aparece no caso de não existirem índices que indicam a situação atual. Nesse 

caso, é mais viável partir rapidamente para uma nova situação, do que se preocupar 

em levantar os índices da situação atual. 

V ale ressaltar que sempre existirão índices macro, que podem ser utilizados, 

tais como: tempo de desenvolvimento de um novo produto, produtividade 

administrativa, etc. 

A segunda etapa, Especificação de Projetos, envolve a obtenção do Plano de 

Integração da Manufatura e a partir dos resultados da primeira etapa, identifica qual 

o projeto ou os projetos parciais que devem ser adotados. 

O conjunto de atividades desta etapa é muito complexo, nem sempre sendo 

viável aplicá-lo de forma global nas empresas. Assim, conforme os objetivos e 

requisitos resultantes da primeira etapa da metodologia, somente algumas fases 

devem ser realizadas no projeto de integração de uma empresa específica. As fases 

que compõem esta segunda etapa são: 

• Fase 5- Definição de Ações 

Essa fase localiza-se entre as duas primeiras etapas da :Mll\1. Ela tanto pode 

estar diretamente ligada ao final da fase de diagnóstico, como no início da etapa de 

Especificação de Projetos. 
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Nela definem-se as fases posteriores que serão aplicadas, dependendo dos 

objetivos e prioridades da empresa, segundo os resultados obtidos na fase de 

diagnóstico da situação atual da primeira etapa. 

Um exemplo se dá quando o objetivo ou prioridade da empresa relaciona-se 

com a necessidade de reestruturação de seus processos de negócio, neste caso podem 

ser aplicadas as fases de reengenharia ou simplificação/reorganização, presentes na 

segunda etapa da MIM. 

Caso as necessidades da empresa não se relacionem com os projetos parciais 

propostos nas fases 6, 7, 8 e 9, nesta fase de definição de ações são identificados 

novos projetos parciais, que serão consolidados na fase 1 O de especificação de 

projetos. Isto faz com que a MIM não se limite apenas aos projetos propostos nas 

fases 6, 7, 8 e 9, podendo ser adaptada às particularidades de cada empresa. 

• Fase 6- Reengenharia 

Esta fase tem por objetivo propor uma nova forma de trabalho para os 

processos relevantes e críticos da empresa, desvinculando-se da situação atual. Com 

isso, deve-se revolucionar os processos atuais. A aplicação da reengenharia pode 

estar combinada com a próxima fase. 

• Fase 7- Simplificação e Reorganização 

Nesta fase trabalha-se com os processos não críticos da empresa que 

apresentam alguma disfunção e resultados insatisfatórios. Nesses processos procura

se eliminar atividades que não agregam valor à empresa, otimizando-se o fluxo atual 

através de sua reorganização e/ou simplificação. 

• Fase 8 - Formalização de Procedimentos de Qualidade 

O principal objetivo desta fase é garantir que pelo menos os procedimentos 

relacionados com a qualidade sejam formalizados, documentados e devidamente 

estruturados no modelo de operação da empresa. A referência mínima a ser adotada 

devem ser requisitos das normas série ISO 9000. 

Como a base é o modelo da empresa, a formalização resume-se em definir 

visões do modelamento que mostrem documentações requeridas, tais como, manuais, 

procedimentos, instruções e registros. 

As fases de reengenharia e/ ou simplificação e reorganização da empresa 

têm que documentar os seus resultados no modelo de operação para apoiar o trabalho 

de suas equipes. Essa documentação toma-se um embrião de um futuro manual da 

qualidade, que pode então ser reaproveitado nesta fase. 
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• Fase 9 - Gestão Total de Custos 

Nesta fase procura-se aplicar os conceitos de custos ABC (Activity Based 

Costing), onde um dos pontos determinantes é a definição das atividades e seus 

direcionadores de custo (BRINSON, 1991). Essa determinação pode resultar de um 

processo de reengenharia ou mesmo simplificação e reorganização dos processos. 

Pode também estar associada às atividades de certificação da qualidade. Porém, se o 

único objetivo do projeto de integração for a Gestão Total de Custos, aplicam-se as 

técnicas adotadas nas fases já descritas de forma direcionada. Caso contrário, 

aproveitam-se os resultados destas fases. 

• Fase 10- Especificação de Projetos 

Procura-se nesta fase garantir que os projetos parciais propostos nas fases 6, 

7, 8 e 9 sejam implantados de forma integrada, para que se eliminem repetições de 

esforços. As ações definidas na fase 5 passam muitas vezes ao largo de soluções 

computacionais. Em muitas empresas deve-se adotar inicialmente ações que ataquem 

problemas organizacionais, administrativos e pessoais, cuja definição também pode 

resultar das fases 6, 7, 8 e 9. No entanto, essas fases podem fornecer somente 

limitantes a serem considerados. 

Um exemplo é um projeto de formação do corpo gerencial em técnicas 

gerenciais, que deve considerar o novo processo definido pela fase de reengenharia e 

as opções de novas ferramentas gerenciais disponíveis no mercado. 

Pode acontecer também que no começo do trabalho, alguns projetos já 

estejam definidos. Caso isto aconteça, deve-se garantir a viabilidade e a aderência 

desses projetos ao novo modelo de operação da empresa, resultante dos novos 

projetos parciais adotados. V ale ressaltar que as atividades desta fase podem estar 

dispersas pelas outras fases da MIM. 

• Fase 11- Seleção de Soluções 

A partir do diagnóstico da situação atual realizado na primeira etapa da 

MIM, toma-se possível o conhecimento da forma de operação atual da empresa, 

porém, após a realização de alguns projetos parciais contidos nesta etapa, a empresa 

passa a ter um novo modelo de operação. 

Deste modo, a fase de seleção de soluções tem por objetivo selecionar 

soluções computacionais, que sejam condizentes e suportem o modelo de operação 

atual da empresa ou o novo modelo de operação originado pela realização das fases 

6, 7, 8 e 9. 



Capítulo 4- Concepção da Sistemática de Seleção 54 

Novamente enfatiza-se que a realização das fases da MIM não acontece de 

forma seqüencial. A seleção de soluções deve acontecer de forma sucessiva, seguindo 

a estratégia de atuação da MIM, apresentada no tópico 4.2.3, deste capítulo. Pode-se 

ter uma noção das soluções a serem adotadas no início do projeto de integração. 

Nesse caso a etapa de Levantamento de Requisitos e Situação Atual serve para 

comprovar essa necessidade e definirparâmetros mais precisos para a escolha destas 

soluções. 

Quando se optar pela reengenharia deve-se também ter uma idéia mais 

precisa das tecnologias habilitadoras que podem ser adotadas, pois só assim o seu 

potencial vai alavancar a inovação daquela fase. Observa-se então o paralelismo 

dessas fases, que é delineado na fase de definição de ações. 

Vale ressaltar, que é nesta fase que se localiza a Sistemática de Seleção 

proposta no presente trabalho (figura 4.7). Neste caso esta fase está inserida em um 

projeto parcial que tem por objetivo selecionar sistemas CAD e CAPP, a partir das 

informações funcionais da empresa, contidas no seu modelo de operação. 

Posteriormente, na apresentação das etapas e atividades da sistemática de seleção, 

este projeto parcial será melhor detalhado. 

Metodologia de Integração da Manufatura 

Figura 4. 7 - Localização da Sistemática de Seleção dentro da MIM 
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• Fase 12- Desenvolvimento de Soluções 

Nesta fase desenvolvem-se os sistemas de informação que atendam aos 

projetos parciais e/ou complementem a funcionalidade da solução computacional 

comercial a ser implantada. 

V ale ressaltar que a :MIM possui uma metodologia de desenvolvimento de 

software como referência. Porém, ela é baseada nas ferramentas de desenvolvimento 

utilizadas no Projeto CIM da USP de São Carlos. 

Conforme o caso, toma-se mais condizente adotar a metodologia utilizada 

pela empresa fornecedora de soluções ou pela empresa usuária. 

• Fase 13- Definição de Customização e Desenvolvimentos 

Realiza-se nesta fase um estudo mais específico em relação à solução 

computacional escolhida na fase 11, garantindo-se assim sua real adequação ao novo 

modelo de operação da empresa. 

O resultado final desta fase é um caderno de encargos, onde define-se o 

relacionamento do fornecedor da solução escolhida com a empresa usuária. Observa

se que isto acontece somente quando tiverem sido adotadas soluções computacionais 

para a resolução dos requisitos estabelecidos no diagnóstico. 

Na terceira e última etapa da :MIM, Implementação e Monitoração, os 

projetos parciais adotados são detalhados, implantados e mantidos. Suas fases são: 

• Fase 14- Implantação de Processos I Projetos 

Nesta fase implantam-se os projetos específicados na fase 1 O ou os novos 

processos resultantes da reengenharia ou da simplificação/reorganização de 

processos. Tem-se aqui uma abertura para que se otimize um processo administrativo 

sem a aquisição de novas soluções computacionais. 

• Fase 15 - Implantação de Sistemas 

Esta fase tem por objetivo garantir uma implantação integrada das soluções 

computacionais, respeitando-se os prazos e custos estabelecidos no início do projeto 

de integração. A preocupação desta fase é fornecer as condições para uma operação 

eficiente das soluções computacionais propostas, em relação à estrutura da empresa. 

Estas condições contemplam atividades de sistematização, que preparam o ambiente 

da empresa à aplicação da solução computacional. 

Procura-se também dimensionar e verificar a arquitetura de hardware 

necessária à implantação dos sistemas de informação. Normalmente, os fornecedores 
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de soluções computacionais possuem uma metodologia de implantação que pode ser 

adotada nessa fase. O primordial aqui é garantir a integração de cada uma das 

soluções individuais com as outras, considerando-se sempre as premissas 

estabelecidas anteriormente. 

• Fase 16- Melhoria Contínua 

Nesta fase promove-se uma atuação constante sobre a empresa, identificando

se oportunidades de melhoria, inspecionando-se e atualizando-se índices, levantando

se problemas e propondo-se soluções. Além disso, deve-se manter e garantir a 

qualidade dos resultados obtidos em todas as fases da .:M1l\t1:. Os princípios do 

KAIZEN podem ser adotados nesta fase (IMAI, 1986). 

Em algumas empresas pode ser dificil iniciar-se por esta fase, pois elas podem 

necessitar de mudanças de vulto, antes de adotarem os conceitos da melhoria 

contínua. Então, esta fase serve de complemento às fases anteriores, procurando 

monitorar os resultados esperados. 

Como pode-se observar, a .l\11]\1 é uma metodologia flexível com um campo 

de atuação muito vasto. Por isso suas fases serão detalhadas e operacionalizadas, a 

partir de novos estudos que estão sendo desenvolvidos no Projeto CIM da USP de 

São Carlos. V ale ressaltar que o presente trabalho relaciona-se especificamente com a 

fase de seleção de soluções da .:M1l\t1:, como dito anteriormente. 

Deste modo, a seguir apresenta-se uma visão geral da Sistemática de Seleção 

proposta, explicitando-se o modo de realização desta fase de seleção de soluções. 

4.3. Visão Geral da Sistemática de Seleção de Sistemas 
CADeCAPP 

A Sistemática de Seleção, proposta no presente trabalho, envolve a realização 

de várias ações em busca da determinação dos sistemas CAD e CAPP, que realmente 

atendam as necessidades de informação de uma determinada empresa. Na figura 4.8, 

apresenta-se uma visão geral da sistemática de seleção, que é composta por oito 

etapas. Estas etapas serão detalhadas posteriormente, identificando-se os seguintes 

elementos: 

• atividades que devem ser realizadas em cada etapa; 

• informações necessárias para o início de cada etapa (informações de entrada); 

• informações que são geradas ao final de cada etapa (informações de saída); 
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• pessoa ou grupo de pessoas responsáveis pela operacionalização de cada etapa; 

• recursos necessários para realização de cada etapa. 

Figura 4.8 - Visão Geral da Sistemática de Seleção 

4.3.1. Etapa de Planejamento da Sistemática de Seleção 

Esta etapa é responsável pela definição dos recursos necessários para a 

aplicação da sistemática de seleção proposta, assim como pela formação de uma 

equipe multifuncional, denominada de equipe de seleção, que deverá executar as 

atividades das demais etapas da sistemática. 

A partir da análise de várias publicações, relacionadas com a aplicação de 

projetos parciais de integração, observou-se que esta equipe de seleção deve ser 

composta por no máximo cinco pessoas, com responsabilidades e perfis específicos 

(BREMER, 1995; AGUIAR, 1993; FERREIRA, 1990). 



Capítulo 4- Concepção da Sistemática de Seleção 58 

Neste contexto, no presente trabalho, a equipe de seleção será composta pelos 

seguintes integrantes: 

• líder do processo de seleção (generalista); 

• facilitador (generalista); 

• pessoa ligada a área de projeto (especialista); 

• pessoa ligada a área de planejamento do processo (especialista); 

• pessoa com conhecimentos na área dos sistemas que serão selecionados 

(especialista). 

O principal integrante da equipe é o líder do processo de seleção, que deve 

ser responsável pelo planejamento e gerenciamento das etapas da sistemática, assim 

como estar envolvido com a escolha das outras pessoas que integrarão a equipe de 

seleção. Sua função exige um profundo conhecimento da empresa e seu modelo de 

operação, além da necessidade de um bom relacionamento com os demais 

funcionários da empresa. A escolha do líder do processo deve ser feita pela alta 

gerência da empresa, o que garantirá seu comprometimento com o sucesso da 

aplicação da sistemática. 

O facilitador deve ser responsável pela documentação de todas as atividades 

da sistemática, para que a mesma não perca sua consistência. Além disto deve auxiliar 

o líder do processo na condução de atividades rotineiras, necessárias para o 

andamento do processo de seleção. 

Os demais integrantes da equipe estão ligados a conhecimentos específicos, 

necessários para a seleção dos sistemas CAD e CAPP. V ale ressaltar que todos os 

integrantes da equipe, através de reuniões, devem executar conjuntamente as 

atividades presentes nas etapas da sistemática, tais como, detalhamento do modelo de 

operação, identificação e ponderação dos critérios de seleção, avaliação de sistemas e 

fornecedores, entre outras. 

Em busca de um melhor entendimento desta etapa de Planejamento da 

Sistemática de Seleção, pode-se dizer que suas principais atividades são: 

Escolher líder do processo de seleção; 

Discutir conceitos da sistemática de seleção com o líder; 

Definir escopo, objetivos e abrangência da sistemática; 

Definir demais integrantes da equipe e suas obrigações; 

Apresentar a sistemática de seleção para a equipe; 

Estabelecer diretrizes de trabalho; 
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- Obter recursos necessários para realização das etapas da sistemática; 

Definir cronograma de trabalho; 

Documentar etapa; 

Apresentar planejamento da sistemática para alta gerência da empresa; 

Obter aprovação. 
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Após a realização destas atividades, tem-se como resultado desta etapa a 

geração dos seguintes documentos: 

- Quadro de Pessoal, onde são definidas as pessoas que compõem a equipe de 

seleção, juntamente com o papel que exercem dentro da equipe e suas principais 

responsabilidades durante a aplicação da sistemática; 

Cronograma do Trabalho, que deverá ser seguido durante a aplicação das 

demais etapas da sistemática. O atendimento aos prazos estipulados neste 

cronograma, é um dos fatores responsáveis pelo sucesso da aplicação da 

sistemática, pois o processo de seleção não deverá levar muito tempo, uma vez 

que a tecnologia associada aos sistemas CAD e CAPP evolui rapidamente. Além 

disto, deve-se evitar, que a equipe de seleção seja influenciada pelo apelo 

mercadológico dos fornecedores destes sistemas, analisando a todo momento seus 

lançamentos mais recentes, o que acarretaria em um processo sem fim. 

4.3.2. Etapa de Análise e Detalhamento do Modelo de Operação 

Esta etapa é responsável pelo levantamento das necessidades de informação da 

empresa ou de um processo específico da empresa. A identificação destas 

necessidades de informação se dá a partir do detalhamento do modelo de operação da 

empresa, concentrando-se nas atividades que apresentam como recursos necessários 

para sua operacionalização, sistemas CAD e CAPP. 

Na figura 4.9 apresenta-se um exemplo genérico da representação do modelo 

de operação, onde podem ser visualizadas as atividades de um determinado processo 

da empresa, juntamente com suas informações de entrada e saída, elementos 

organizacionais responsáveis (EO) e recursos necessários (R). 

A técnica adotada no presente trabalho para esta representação, é um SADT 

modificado (Structured Analysis and Design Technique), (KLITTICH, 1990; 

ROZENFELD & RENTES, 1992). 
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Figura 4.9 - Exemplo de Representação do Modelo de Operação 

Deste modo, a partir da representação no modelo de operação, realiza-se o 

levantamento das necessidades de informação da empresa (figura 4.10), seguindo-se 

os seguintes passos: 

• recuperação do modelo de operação da empresa; 

• identificação das atividades que tem como recurso associado, sistemas CAD; 

• identificação das atividades que tem como recurso associado, sistemas CAPP; 

• detalhamento destas atividades, identificando-se suas informações de entrada e 

saída; 

• análise do detalhamento realizado e das informações identificadas. 

A análise das atividades que foram detalhadas, juntamente com suas 

informações, propicia a elaboração de uma lista de funcionalidades que devem ser 

atendidas pelo sistema CAD e/ou CAPP a ser selecionado. Estas funcionalidades, que 

são específicas para os sistemas CAD e CAPP, definem o que se chama no presente 

trabalho de critérios funcionais. A utilização e abrangência destes critérios 

funcionais serão abordadas na próxima etapa da sistemática, onde são apresentados 

todos os critérios utilizados no processo global de seleção. 
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PROCESSO A info 4 

Figura 4.10 - Levantamento das Necessidades de Informação 

Resumindo-se o que foi apresentado até o momento, pode-se dizer esta etapa, 

de Análise e Detalhamento do Modelo de Operação, envolve a realização das 

seguintes atividades: 

Recuperação do modelo de operação da empresa; 

Apresentação e explicação do modelo para equipe de seleção; 

Definição do grau de detalhamento necessário; 

Definição do método que será adotado para o detalhamento; 

Detalhamento do modelo (conforme o procedimento descrito anteriormente); 

Identificação das necessidades de informação da empresa; 

Análise e validação destas necessidades; 

Elaboração da lista de funcionalidades para CAD; 

Elaboração da lista de funcionalidades para CAPP; 

Documentação da etapa. 
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Os recursos necessários para a execução das atividades descritas acima são: 

ferramenta de modelagem; representação gráfica do modelo de operação, que pode 

ser feita em um software gráfico adequado e um editor de texto. 

Vale ressaltar, que os sistemas CAD e CAPP ao longo das etapas da 

sistemática, serão analisados e documentados separadamente. Assim, os sistemas 

CAD terão seus documentos específicos, acontecendo o mesmo para os sistemas 

CAPP, apesar das etapas da sistemática serem realizadas pela mesma equipe de 

seleção. 

4.3.3. Etapa de Definição dos Critérios de Seleção 

Esta etapa é responsável pela definição dos critérios, que devem ser atendidos 

pelos sistemas CAD e CAPP que serão selecionados. Os critérios de seleção 

utilizados no presente trabalho, foram identificados e adaptados a partir de avaliações 

de sistemas CAD e CAPP, realizadas em algumas publicações sobre o assunto 

(SIMÕES et all, 1993; AGUIAR, 1993; ROZENFELD, 1992a; FERREIRA, 1990). 

Deste modo, serão utilizadas três classes de critérios de seleção: funcionais, técnicos 

e comerciais (figura 4.11). 

Figura 4.11 - Critérios de Seleção utilizados pela Sistemática 

--=---r---- -.=-.- ,.-, - - -----
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4.3.3.1. Critérios Funcionais 

Os critérios funcionais, como dito anteriormente, são determinados pelo 

levantamento das necessidades de informação da empresa ou de um processo 

específico da empresa, a partir do detalhamento de seu modelo de operação. 

Estes critérios são muito fortes, isto significa que se o sistema em fase de 

seleção não atender aos critérios funcionais de maior peso, conseqüentemente não 

deverá ser adquirido. Pode ocorrer que nenhum sistema comercial atenda aos critérios 

funcionais identificados, neste caso a lista e a ponderação destes critérios deve ser 

reavaliada, pois talvez esteja-se esperando demais das tecnologias CAD e CAPP 

oferecidas atualmente. 

Para um melhor entendimento destes critérios pode-se dizer que, apesar de 

serem específicos à cada tipo de empresa, estes geralmente relacionam-se com a 

definição das seguintes informações: 

c> Sistemas CAD 

funções de projeto necessárias; 

grau de automatização de tarefas; 

necessidade de simulações; 

geração da lista de materiais, entre outras. 

c> Sistemas CAPP 

funções de planejamento necessárias; 

grau de automação necessário para as funções; 

método de planejamento adequado; 

tipo de plano de processo necessário, entre outras. 

4.3.3.2. Critérios Técnicos 

Os critérios técnicos são responsáveis pelo levantamento detalhado das 

características técnicas do sistema CAD e CAPP a ser selecionado. Estes critérios são 

específicos a cada tipo de sistema computacional, devido as diferentes áreas de 

atuação existentes na engenharia. Mesmo assim, de um modo geral estes critérios 

identificam os seguintes aspectos: 

escopo e abrangência do sistema; 

método de desenvolvimento do sistema; 



Capítulo 4- Concepção da Sistemática de Seleção 

linguagem de programação utilizada; 

plataforma mínima necessária; 

mecanismos de inferência; 

interfaces disponíveis; 

integração com outros sistemas; 

existência ou não de modularidade; 

facilidade de utilização; 

qualidade e padrão dos documentos gerados; 

compatibilidade, entre outros. 
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No Anexo A, apresenta-se uma relação detalhada dos critérios técnicos 

relacionados com sistemas CAD e no Anexo B o mesmo se dá para os sistemas 

CAPP. V ale ressaltar que estas relações apresentadàs em anexo, pretendem cobrir a 

maioria das necessidades para aplicações mecânicas, porém, dependendo da empresa, 

elas podem ser ampliadas ou reduzidas. 

4.3.3.3. Critérios Comerciais 

Os critérios comerciais são responsáveis pelo levantamento de informações 

essenciais sobre os fornecedores dos sistemas CAD e CAPP existentes no mercado, 

podendo-se destacar: 

localização e distância; 

formação básica do pessoal técnico do fornecedor; 

atendimento; 

treinamento; 

capacidade financeira; 

unagem; 

quantidade de clientes, entre outros. 

Além disto, os critérios comerciais levantam informações gerais sobre os 

sistemas CAD e CAPP, tais como: custo, quantidade de usuários, etc. No Anexo C, 

apresenta-se a lista detalhada destes critérios comerciais que são os mesmos para os 

sistemas CAD e CAPP. 
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Após a definição das três classes de critérios, descritas anteriormente, a equipe 

de seleção deve elaborar três quadros de critérios, um para cada classe, preenchendo 

a coluna destinada a descrição dos critérios. 

Na figura 4.12, apresenta-se o modelo do quadro de critérios utilizado na 

sistemática proposta. V ale ressaltar que a partir destes quadros, consegue-se ter um 

visão geral das regras que ditarão o processo de seleção, além de se obter uma síntese 

do trabalho realizado até o momento. 

AVALIAÇÃO (NOTAS) 

DESCRIÇÃO Pessoa 1 Pessoa 2 Pessoa 3 Pessoa 4 Pessoa 5 Médias (Mn) 

Figura 4.12- Modelo do Quadro de Critérios 

Sintetizando-se a apresentação desta etapa, pode-se dizer que suas principais 

atividades são: 

Recuperação das listas de funcionalidades (sistemas CAD e sistemas CAPP), 

resultantes da etapa de Detalhamento do Modelo de Operação; 

Definição dos critérios funcionais para CAD; 

- Definição dos critérios funcionais para CAPP; 

Definição dos critérios técnicos para CAD; 

- Definição dos critérios técnicos para CAPP; 

- Definição dos critérios comerciais (iguais para os dois sistemas); 

Análise da consistência dos critérios definidos; 

- Elaboração e preenchimento dos três quadros de critérios (específicos à cada 

classe, como descrito anteriormente). 
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Vale ressaltar que todas as atividades descritas ac1ma, são realizadas 

conjuntamente, pelos integrantes da equipe de seleção. Os recursos necessários para 

a realização desta etapa são: planilha eletrônica e editor de texto. 

4.3.4. Etapa de Ponderação dos Critérios de Seleção 

Nesta etapa identificam-se quais os pesos que devem ser associados aos 

critérios que foram estabelecidos na etapa anterior. O método adotado para a 

ponderação destes critérios de seleção, foi adaptado de publicações que utilizam a 

análise de valor como técnica para avaliação de .projetos ou produtos (OLIVEIRA, 

1988; PORTER, 1985). 

Neste sentido, as 5 pessoas que compõem a equipe de seleção, atribuem pesos 

aos critérios, a partir da seguinte terminologia: 

c> Peso 1 - Critério desejável; 

c> Peso 2 - Critério necessário; 

c> Peso 3 - Critério indispensável. 

Para a ponderação de todos os critérios identificados, devem ser elaboradas 

três tabelas de ponderação de critérios, uma para cada classe de critérios. Na figura 

4.13, apresenta-se o modelo desta tabela, juntamente com um exemplo de sua 

utilização para a ponderação dos critérios técnicos. 

PONDERACÃO 

Critérios Técnicos (CT) Pessoa 1 Pessoa2 Pessoa 3 Pessoa4 Pessoa 5 MÉDIA{MJU PESO% 

CT l 3 3 3 3 3 3.00 20.27 

CT2 2 3 1 2 1 1.80 12.16 

CT3 3 2 2 1 3 2.20 14.86 

CT 4 1 3 2 1 2 1.80 12.16 

CT5 2 2 3 1 3 2.20 14.86 

CT6 1 1 2 3 2 1.80 12. 16 

CT7 3 2 2 1 2 2.00 13.51 

TOTAL c> I 14.80 li 100.00 I 
Figura 4.13 - Modelo da Tabela de Ponderação de Critérios 
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A partir do exemplo da figura 4.13, pode-se observar que o peso final de cada 

critério técnico é igual a média dos pesos dados pelas 5 pessoas da equipe de seleção, 

para aquele critério, Isto se dá a partir do seguinte cálculo: 

Média dos Pesos (Mp) = .L pesos dados pelas pessoas I n° de pessoas, em relação 

a cada critério; 

V ale ressaltar, que é interessante transformar os pesos finais (Mp) obtidos na 

tabela de ponderação de critérios, em pesos percentuais, para que se tenha noção de 

quanto um critério é importante em relação a todos os critérios da mesma classe, que 

foram ponderados. Os pesos percentuais podem ser obtidos a partir do seguinte 

procedimento: 

1. Somar todos os pesos finais (Mp) dos critérios (ex: 2: Mp = 14,80 ); 

2. Dividir 100 pelo número obtido nesta soma (ex: 100/14,80 = K ); 

3. Multiplicar os pesos finais (Mp) dos critérios pelo fator K 

(ex: Peso% de CTI = 3,00 x K = 20,27 %) 

Por fim, observa-se que as atividades desta etapa relacionam-se com a 

aplicação do método de ponderação adotado, a partir dos procedimentos descritos 

anteriormente. O recurso necessário para a realização desta etapa é uma planilha 

eletrônica, adequada para a elaboração, preenchimento e documentação da tabela de 

ponderação. 

4.3.5. Etapa de Avaliação Macro de Sistemas e Fornecedores 

Nesta etapa eliminam-se os sistemas e fornecedores que não cumprirem os 

requisitos mínimos estipulados anteriormente para o processo de seleção. Para isto, 

podem ser separados os critérios (CF, CT e CC) de maior peso e a partir disto avaliar 

se o sistema e seu fornecedor atendem à estes critérios. 

A avaliação macro dos sistemas e fornecedores deve ser feita pela equipe de 

seleção, através de consultas a catálogos e/ou a publicações relacionadas com os 

sistemas que estão em fase de seleção. 

Procurando-se dar suporte à realização desta etapa, foram levantados alguns 

sistemas CAD e CAPP existentes no mercado, analisando-se suas principais 

características e requisitos mínimos para aquisição. 



Capítulo 4- Concepção da Sistemática de Selecão 68 

O levantamento dos sistemas CAD foi realizado a partir de informações 

obtidas nas principais feiras de fornecedores de software, congressos da área, revistas 

especializadas e catálogos. 

Devido a grande quantidade de sistemas encontrados, foram analisados alguns 

dos mais indicados para aplicações mecânicas (Anexo D), podendo-se destacar: 

Auto CAD; 

CADKEY; 

Design CAD-3D; 

Micro Station PC; 

Ultimate CAD; 

I-DEAS; 

- Unigraphics; 

PRO ENGINNER; 

C A TIA; 

O levantamento dos sistemas CAPP, inicialmente se deu a partir de pesquisas 

em feiras de fornecedores de software e congressos da área. Porém estes sistemas não 

aparecem com tanta :frequência no mercado nacional. 

Assim, optou-se também pela análise de sistemas que ainda não estão 

disponíveis no Brasil ou que ainda são teóricos, mais que apresentam funcionalidades 

suficientes para aplicação prática em empresas. 

Para tanto, baseou-se no levantamento de sistemas CAPP feito por 

ROZENFELD (1992a), em seu trabalho de Livre Docência. Foram analisados os 

seguintes sistemas CAPP (Anexo E): 

CAPPE; 

METCAPP; 

- Super CAPPES; 

PART. 

Como pode-se observar, esta etapa envolve basicamente a análise dos 

documentos gerados nas etapas anteriores, a fim de confrontá-los com as informações 

levantadas a respeito dos sistemas comerciais existentes. Deste modo, os recursos 

necessários para sua execução são as tabelas de ponderação de critérios elaboradas na 
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etapa anterior, juntamente com alguns catálogos e/ou publicações dos sistemas 

comerc1rus. 

4.3.6. Etapa de Avaliação Detalhada de Sistemas 
e Fornecedores 

Após uma primeira análise e eliminação dos sistemas e fornecedores menos 

adequados às necessidades de informação da empresa, nesta etapa pretende-se dar 

notas aos sistemas restantes, a partir das três classes de critérios anteriormente 

identificados, avaliando-se detalhadamente seus fornecedores. Esta avaliação do 

fornecedor baseia-se geralmente nas seguintes informações: localização e distância, 

formação básica do pessoal técnico, atendimento, treinamento, capacidade financeira, 

imagem, quantidade de clientes, entre outras. 

A avaliação dos sistemas CAD e CAPP pode ser realizada a partir de testes de 

desempenho (testes piloto). Nestes testes o fornecedor mostra a equipe de seleção 

uma aplicação prática de seu sistema para as peças e processos da empresa em 

questão (FERREIRA, 1990). 

A equipe de seleção pode também, assistir demonstrações destes sistemas em 

feiras especializadas, pedindo ao fornecedor que simule aplicações próximas à 

realidade da empresa. 

Outra opção é a realização de visitas às empresas usuárias de determinados 

sistemas, que apresentem características similares à empresa que esta aplicando a 

sistemática . Nestas visitas deve-se tentar extrair o máximo de informações possíveis 

em relação as potencialidades do sistema e seriedade de seu fornecedor (AGUIAR, 

1993). 

Para a execução desta etapa, utilizam-se os quadros de critérios, 

apresentados anteriormente na figura 4.12, específicos à cada classe, onde os 

integrantes da equipe de seleção completam as colunas destinadas à avaliação dos 

sistemas. Vale ressaltar, que o método de avaliação adotado no presente trabalho é 

uma adaptação do método sugerido por FERREIRA (1990). 

Deste modo, cada sistema que está em fase de seleção receberá uma nota 

específica, que representa o grau de atendimento aos critérios de seleção, 

pertencentes a cada classe. As notas que poderão ser dadas aos sistemas devem ser 

especificadas previamente, adotando-se por exemplo, o seguinte padrão: 
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o -sistema não apresenta o critério avaliado; 

c> 1 - sistema apresenta o critério porém este não é atendido; 

c> 2 a 5 -grau de atendimento do critério. 

Depois que os cinco integrantes da equipe de seleção, dão suas notas aos 

sistemas, deve-se calcular a média destas notas (Mn), em busca de uma avaliação 

consistente: 

Média das Notas (Mn) = .L notas dados pelas pessoas I n° de pessoas, em relação 

a cada critério de seleção. 

Na Avaliação Detalhada de Sistemas e Fornecedores, deve-se identificar 

também, as medidas de sistematização relacionadas à introdução dos sistemas que 

estão sendo analisados. 

Entende-se por sistematização as medidas operacionais e organizacionais que 

devem ser tomadas ("arrumar a casa") para que o sistema CAD ou CAPP ao ser 

implantado tenha meios de funcionar, evitam-se assim um "caos organizacional" e 

identificam-se por exemplo, custos adicionais. 

Como pode-se observar, as atividades desta etapa concentram-se no 

preenchimento dos três quadros de critérios, dando-se notas para cada sistema, além 

de análises que devem ser realizadas pela equipe de seleção, em relação a aplicação de 

cada sistema. 

Os recursos necessários para a realização desta etapa são, novamente, uma 

planilha eletrônica e os documentos gerados nas etapas anteriores. 

4.3.7. Etapa de Seleção do Sistema 

Esta etapa é responsável pela escolha do sistema que melhor atenda às 

necessidades de informação da empresa, com base nos dados levantados nas etapas 

anteriores. Na bibliografia consultada foram identificadas várias técnicas que podem 

ser usadas para a escolha do sistema computacional, no presente trabalho, optou-se 

por uma adaptação da técnica de seleção por pesos (NOGUEIRA & GARCIA, 

1986). 

Para a realização desta etapa, inicialmente devem ser recuperados os 3 

quadros de critérios que já foram preenchidos (figura 4.12), referentes a cada sistema 

que está participando do processo de seleção. 
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Além disto, devem ser recuperadas as tabelas de ponderação de critérios 

(figura 4.13), específicas às três classes de critérios. 

A seguir, a equipe de seleção deve elaborar o quadro parcial de seleção 

(figura 4.14), onde são confrontadas e comparadas todas as informações provenientes 

dos documentos recuperados, em relação aos sistemas CAD ou CAPP que estão em 

processo de seleção. 

O preenchimento do quadro parcial de seleção (figura 4.14), segue os 

seguintes passos: 

1. Preenchimento da coluna reservada para a descrição dos Critérios Funcionais 

(CF), Técnicos (CT) e Comerciais (CC), a partir da coluna DESCRIÇÃO dos 

quadros de critérios (figura 4.12); 

2. Preenchimento da coluna Peso %, com os pesos percentuais associados a cada 

critério, calculados nas tabelas de ponderação de critérios (figura 4.13); 

3. Preenchimento da coluna N, com a média das notas dadas para cada sistema em 

relação ao critério em questão (coluna Médias (Mn) dos quadros de critérios); 

4. Preenchimento da coluna NP, multiplicando-se as notas (coluna N) pelos 

respectivos pesos percentuais (coluna Peso%); 

5. Cálculo dos Pontos Parciais para cada sistema computacional em avaliação, onde: 

• Pontos Parciais CF= (2: NP I 2: Peso %), para a classe de critérios funcionais; 

• Pontos Parciais CT = (2: NP I 2: Peso %), para a classe de critérios técnicos; 

• Pontos Parciais CC= (2: NP I 2: Peso %), para a classe de critérios comerciais. 
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Figura 4.14- Modelo do Quadro Parcial de Seleção 
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Vale ressaltar, que no presente trabalho propõem-se um Sistemática de 

Seleção para sistemas computacionais de naturezas diferentes: sistemas CAD e 

sistemas CAPP. Deste modo, os quadros de critérios (figura 4 .12), as tabelas de 

ponderação de critérios (figura 4.13), os quadros parciais de seleção (figura 4.14) e 

os demais documentos utilizados pelas etapas da sistemática, devem ser específicos 

para estes dois tipos de sistemas. 

Após o preenchimento do quadro parcial de seleção, obtém-se uma visão 

parcial dos sistemas CAD ou CAPP que possivelmente poderão ser adquiridos. 

Porém, a finalização do processo de seleção ainda depende da realização de duas 

atividades. 

Na primeira, a equipe de seleção deve dar pesos para as classes de critérios 

(critérios funcionais, técnicos e comerciais), ou seja, deve-se considerar as três 

classes de critérios como uma "caixa preta", definindo-se quais das três têm mais 

importância no processo global de seleção. 

Para a realização desta atividade, novamente as 5 pessoas que compõem a 

equipe de seleção preenchem uma tabela de ponderação, tabela de ponderação de 

classes (figura 4.15), a partir da seguinte terminologia: 

c> Peso 1 - Classe de Critérios é desejável; 

c> Peso 2 - Classe de Critérios é necessária; 

c> Peso 3 - Classe de Critérios é indispensável. 

PONDERAÇÃO 

CLASSES Pessoa 1 Pessoa 2 Pessoa 3 Pessoa 4 Pessoa 5 MÉDIA(Mp) PESO% 

CF 2 3 3 2 3 2,60 43,33 

CT 2 3 1 2 1 1,80 30,00 

CC 1 2 2 1 2 1,60 26,67 

TOTAL c> 6,00 100,00 

Figura 4.15 - Modelo da Tabela de Ponderação de Classes 

Pode-se observar na figura 4.1 5, que a tabela de ponderação de classes, 

também apresenta como res~tados finais, a Média dos Pesos (Mp) e os Pesos 

Percentuais (Peso %) associados à cada classe. Para tanto, realizam-se os seguintes 

cálculos: 
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Média dos Pesos (Mp) = L pesos dados pelas pessoas I n° de pessoas, em relação 

a cada classe de critérios; 

Pesos Percentuais (Peso%) =Mp x (100/6) 

(ex: Peso% de CF= 2,17 x (100/6) = 43,33 %). 

A partir dos resultados da tabela de ponderação de classes, a equipe de 

seleção realiza a última atividade desta etapa, elaborando um quadro final de seleção 

(figura 4 .16). 

SISTEMA A SISTEMAB SISTEMA C 

CLASSES DE CRITÉRIOS PESO% Pontos Parciais Pontos Parciais Pontos Parciais 

Critérios Funcionais (CF) 

Critérios Técnicos (CT) 

Critérios Comerciais (CC) 

SUB-TOTAL c> 

TOTAL c> 

Figura 4.16- Modelo do Quadro Final de Seleção 

Este quadro final de seleção é responsável pela escolha do sistema CAD ou 

CAPP que deverá ser adquirido pela empresa que está aplicando a sistemática. Seu 

preenchimento deve seguir os seguintes passos: 

1. Preenchimento da coluna Peso %, com os pesos percentuais que foram calculados 

para cada classe de critérios (CF, CT e CC), a partir da tabela de ponderação de 

classes (figura 4.15); 

2. Preenchimento da coluna Pontos Parciais, com os pontos que cada sistema 

computacional em avaliação obteve no quadro parcial de seleção (figura 4 .14), 

em relação as três classes de critérios (Pontos Parciais CF, Pontos Parciais CT e 

Pontos Parciais CC); 
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3. Cálculo do Sub-Total de pontos para cada sistema em avaliação (sistema A, B e 

C), onde: 

• SUB-TOTAL=~ (Peso% x Pontos Parciais), para as três classes de critérios; 

4. Cálculo do Total de pontos para cada sistema em avaliação, onde: 

• TOTAL= Sub-Total/(~ Peso%) 

Após a realização das atividades descritas anteriormente, observa-se que o 

sistema computacional com um maior número TOTAL de pontos no quadro final de 

seleção (figura 4.16), é o que melhor atende as necessidades de informação da 

empresa em questão. 

Deste modo, o resultado final desta etapa é um relatório, entitulado por 

Relatório Final de Avaliação e Seleção, que deve ser encaminhado para a alta 

gerência da empresa, contendo todos os documentos gerados nas etapas da 

sistemática, juntamente com comentários a respeito dos sistemas que apresentaram 

melhores resultados. 

4.3.8. Etapa de Avaliação Econômica 

Além dos dados qualitativos obtidos na etapa anterior, para a finalização da 

sistemática de seleção proposta, faz-se necessária a realização de uma avaliação 

econômica que forneça dados quantitativos em relação aos sistemas que 

apresentaram melhores resultados até o momento. 

Neste sentido, poderá ser utilizado o método de avaliação da própria empresa, 

caso a empresa não tenha nenhum método, cabe a equipe de seleção propor a 

utilização de um método condizente com o tipo de investimento que será realizado. 

A aquisição de sistemas CAD e CAPP vai além da busca de aumento de 

lucratividade, visando também a otimização de parâmetros que influenciam a 

competitividade das empresas, tais como, qualidade, produtividade, flexibilidade e 

integração. 

Deste modo, observou-se que os métodos de avaliação mais adequados à 

abrangência do presente trabalho são o Método do Custo Anual Uniforme ou o 

Método do Valor Atual, que comparam a variação do capital investido no tempo ao 

invés de considerar apenas a renda obtida com a aquisição do sistema computacional 

(OLIVEIRA, 1982; HIRSCHFELD, 1979; MAYER, 1972). 



- ------ - -------------------

Capítulo 4- Concepção da Sistemática de Seleção 76 

Após a obtenção dos dados qualitativos e dos dados quantitativos, a equipe 

de seleção deve confrontar e analisar estes dados em busca de uma decisão final sobre 

a aquisição do sistema computacional mais adequado à empresa em questão. 

Baseando-se no trabalho desenvolvido por BREMER (1995), propõe-se a 

utilização do Diagrama de Portfólio, que permite uma avaliação simples dos aspectos 

quantitativos e qualitativos relacionados com projetos parciais de integração. 

Como mostra a figura 4.17, neste diagrama são registrados no eixo horizontal 

os dados resultantes da avaliação quantitativa (Total de pontos obtidos por cada 

sistema no quadro final de seleção, figura 4.16) e no eixo vertical os dados resultantes 

da avaliação econômica (dados quantitativos calculados nesta etapa). 

Avaliação 
Qualitativa 

(resultado da etapa de 
Seleção do Sistema) 

Avaliação Quantitativa 
(resultado da etapa de 
Avaliaçt!JO Econ6mica) 

Figura 4.17 - Diagrama de Portfólio (BREMER, 1995) 

Observa-se então, que determinados sistemas podem apresentar bons 

resultados quantitativos ou bons resultados qualitativos (sistema D ou sistema C), 

porém o sistema mais adequado é aquele que apresenta bons resultados nos dois eixos 

do Diagrama de Portfólio, como por exemplo o sistema B. 

Por fim deve-se ressaltar, que a realização desta etapa depende da sinergia das 

pessoas do setor financeiro da empresa com os integrantes da equipe de seleção, o 

que toma o bom senso destas pessoas um fator crucial para a finalização, com 

sucesso, da aplicação da sistemática de seleção apresentada. 
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4.4. Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas todas as medidas estabelecidas para a 

concepção da sistemática de seleção proposta. Como pode-se observar, a 

incorporação da sistemática de seleção na l\1IM, atendeu a praticamente todos os 

requisitos identificados no capítulo 3. Os demais requisitos foram atendidos 

juntamente com a estruturação da sistemática. 

Em relação a l\1IM, pode-se dizer que a maioria de suas fases tomam como 

base as informações contidas no modelo de empresa, apresentado no tópico 4.2.2 

deste capítulo. Na fase de seleção de soluções, que é suportada pela sistemática de 

seleção apresentada anteriormente, também necessita-se das informações contidas no 

modelo de empresa. Este fato pode ser observado na realização da segunda etapa da 

sistemática, análise e detalhamento do modelo de operação, que depende da análise 

do modelo de empresa, mais especificamente do modelo de operação, em busca da 

identificação das necessidades de informação da empresa. 

V ale ressaltar que na obtenção do modelo de empresa, lida-se com uma 

grande quantidade de informações devido a alta complexidade existente nas empresas. 

Deste modo, a atividade de modelagem somente se toma viável em termos de 

rapidez, produtividade e consistência de informações se for auxiliada por um sistema 

computacional (ROZENFELD et ali, 1993). 

Neste contexto, no próximo capítulo será apresentada uma Ferramenta de 

Modelagem Assistida por Computador (FEMAC), que auxilia a obtenção de alguns 

componentes do modelo de empresa utilizado pela l\1IM. Além disto, deve-se 

salientar que o desenvolvimento da FEMAC também foi uma medida adotada para 

suportar a realização de algumas atividades da Sistemática de Seleção de Sistemas 

CAD e CAPP proposta neste trabalho. 



78 

5. DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE 
MODELAGEM PARA AUXÍLIO ÀS ATIVIDADES DA 
SISTEMÁTICA DE SELEÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se o desenvolvimento de uma Ferramenta de 

Modelagem Assistida por Computador (FEMAC), que auxilia a tarefa de modelagem, 

necessária para a realização da maioria das fases da MIM e consequentemente, das 

atividades da Sistemática de Seleção proposta. 

5.1. Ciclo de Desenvolvimento 

O ciclo de desenvolvimento da FEMAC foi baseado nos ciclos de 

desenvolvimento de sistemas de informação definidos por PRESSMAN (1982) e 

MARYHAUSER (1990), que são compostos pelas seguintes etapas: 

- Definição de Requisitos: definição dos requisitos gerais do sistema, da área de 

aplicação e dos planos para o projeto; 

- Projeto: definição do projeto das bases de dados e telas do sistema, de acordo com 

os requisitos estipulados anteriormente; 

- Implementação: codificação do projeto para uma linguagem de programação; 

- Testes: conjunto de testes para a verificação da compatibilidade entre os requisitos 

e a implementação. Esses testes poderão apontar novos requisitos para o sistema, 

o que propicia um novo ciclo de desenvolvimento. 

Deste modo, a FEMAC apresentou as seguintes características em cada uma 

das etapas descritas anteriormente: 

- Definição de Requisitos: 

Como dito anteriormente, o modelo de empresa utilizado pela MIM, é composto 

por cinco modelos de menor nível: modelo de negócios (rvrn), modelo 

organizacional (MOr), modelo de operação (MO), modelo de recursos (MR) e 

modelo de dados (MD). 
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A FEMAC foi criada com o intuito de dar suporte computacional ao modelo de 

operação, além de criar relacionamentos deste modelo com alguns elementos que 

compõem o modelo organizacional e o modelo de recursos. Assim, nesta etapa 

foi estabelecido que ela deveria representar as entidades do modelo de operação e 

seus relacionamentos com os outros modelos. 

Projeto: 

Para o projeto das bases de dados que deveriam compor a FEMAC foi utilizado 

uma extensão do :MER - Modelo Entidade Relacionamento (CHEN, 1990), 

apresentado na figura 5.1, a seguir. 

Possui Filhos 
1 

Possui Filhos 

RECURSO 

REGISTRO 

t: Realizada por 
Possui Filhos 

LEGENDA: 

C=::J Entidades 

<> Relacionamento 

Cardinalidade 1 

ELEMENTO M 

NAL 

N.M Cardinalidade N. M 

INFORMAÇÃO 

Figura 5.1 - Modelo Entidade Relacionamento da FEMAC 

Implementação: 

REQUISITOS 
ISO 9000 

Para a implementação do projeto da FEMAC optou-se por um gerenciador de base 

de dados com padrões "Xbase", com facilidade para a confecção de telas em 

ambiente gráfico. 
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Para os testes foram cadastrados dados de um modelo de empresa, verificando-se a 

capacidade do projeto das bases de dados, em relação ao atendimento dos 

requisitos definidos inicialmente. 

Vale ressaltar que a Sistemática de Seleção, proposta neste trabalho, se 

beneficia em muito com a utilização da FEMAC, pois depende diretamente de 

algumas informações do modelo de operação da empresa, para identificar as 

necessidades funcionais que os sistemas computacionais, que serão selecionados, 

deverão atender. 

A seguir apresenta-se um breve histórico do desenvolvimento da FEMAC, 

apresentando-se particularidades do seu projeto e identificando-se suas limitações e 

possíveis melhorias que serão incorporadas em versões futuras. 

5.2. Histórico de Desenvolvimento 

O desenvolvimento da FEMAC foi iniciado em janeiro de 1993, com a 

implementação de um primeiro protótipo desta ferramenta (FEMAC 1. 0). 

Esta implementação foi precedida pela modelagem das bases de dados a partir 

do lVIER apresentado na figura 5 .I, que possibilitou posteriormente a concepção das 

bases de dados responsáveis pela representação dos atributos e relacionamentos dos 

componentes básicos do modelo de empresa do Projeto CIM. 

Na FEMAC 1.0, enfatizou-se principalmente o ajuste das bases de dados aos 

conceitos de modelagem, portanto, as interfaces com o usuário se limitaram à entrada 

dos dados nestas bases. Na versão 1.1, foram corrigidos erros de inconsistência nas 

bases de dados e preocupou-se com melhorias na interface com o usuário. 

Na versão I. 2 foram incorporadas à ferramenta, bases de dados responsáveis 

pela representação dos atributos e relacionamentos dos elementos da Série de Normas 

ISO 9000 e suas definições. Deste modo sua utilização também passou a auxiliar a 

implantação de conceitos de Qualidade Total. Nesta fase foram realizados testes 

modelando-se a Fábrica Integrada Modelo (FIM) do Projeto CIM da USP de São 

Carlos. 

Na versão 1.3 foram identificados e criados os relatórios que a ferramenta 

deveria gerar após a modelagem realizada. Neste sentido, foi estabelecido o conteúdo 

destes relatórios e seu layout, a fim de se gerar uma documentação simples e clara ao 

usuário.Além disto, foram incorporados à ferramenta comandos para que cada 
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modelogerado tivesse sua senha específica de acesso, garantindo-se a 

confidencialidade dos dados cadastrados. 

Atualmente a FEMAC encontra-se na versão 1.4, apresentando as seguintes 

características: 

automatização da tarefa de modelagem, propiciando a visualização e formalização 

dos elementos cadastrados; 

facilidade no cadastramento dos processos da empresa e seus detalhamentos 

(atividades), que acontece de forma estruturada e hierárquica; 

facilidade no cadastramento das informações de entrada e saída dos processos e 

suas atividades; 

facilidade no cadastramento dos elementos organizacionais responsáveis pelos 

processos e/ou atividades; 

facilidade no cadastramento dos recursos necessários para a realização dos 

processos e atividades; 

possibilidade e facilidade de relacionamento dos processos e suas atividades, com 

as informações, elementos organizacionais e recursos cadastrados; 

documentação dos elementos que compõem o modelo a partir de relatórios 

individuais, tais como, relatório dos processos e suas atividades, relatório das 

informações, relatório dos elementos organizacionais e relatório dos recursos; 

possibilidade de exportação da lista destes elementos do modelo para o "formato 

texto", possibilitando a sua utilização em outros softwares, como por exemplo, 

editores de texto; 

documentação completa da modelagem realizada a partir de um relatório geral, 

onde são apresentados todos os elementos cadastrados e seus relacionamentos; 

facilidade de utilização para o usuário, por apresentar características de um 

software desenvolvido para ambiente Windows, com estrutura modular, interface 

amigável (menus, ícones etc), além de verificação de consistência, que evita, por 
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exemplo, o cadastramento de dois processos diferentes com o mesmo código 

hierárquico. 

Pode-se observar, a partir das características listadas anteriormente, que a 

FEMAC facilita em muito a tarefa de modelagem da empresa. Mesmo assim, ela 

apresenta algumas limitações, podendo-se destacar a falta de um módulo responsável 

pela representação gráfica do modelo gerado. 

Devido esta limitação a representação gráfica do modelo de empresa é feita no 

software ABC FlowCharter (versão 2.0), adotando-se a técnica de representação 

utilizada pelo Projeto CIM (SAD T modificado), como apresentado no capítulo 4. 

Além de resolver a limitação apresentada anteriormente, pretende-se 

incorporar nas versões futuras da FEMAC as seguintes melhorias: 

• desenvolvimento de um help on-line nos moldes do ambiente Windows com 

hipertexto, hipergráficos, etc; 

• portabilidade da ferramenta para uma rede de computadores, através da utilização 

de uma base de dados multiusuário; 

• aplicação prática e teste do módulo relacionado com a estruturação de sistemas de 

Garantia da Qualidade. 

A seguir serão apresentadas as principais características técnicas da FEMAC, 

evidenciando-se alguns parâmetros que foram considerados para seu projeto e 

implementação. 

5.3. Principais Características Técnicas 

A FEMAC foi desenvolvida a partir de módulos que executam funções 

específicas, a fim de se criar um ambiente de modelagem flexível e interativo. 

Sua interface com o usuário é amigável, pois foi criado um sistema que realiza 

checagem automática de inconsistências e automatiza várias tarefas para o usuário de 

maneira transparente. 

Deste modo, evita-se que o usuário relacione atividades, informações, 

recursos e elementos organizacionais não cadastrados, ou mesmo os digite com 

mesmo código hierárquico. Com isso, há um ganho de tempo considerável, uma vez 

que elimina-se na medida do possível, as opções inviáveis ou inconsistentes. 
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A plataforma mínima necessária para a execução da FEMAC é: 

• um computador com no mínimo um processador 386 SX; 

• monitor SVGA; 

• mouse; 

• 6 l\1B RAM se não utilizar memória virtual ( 4 l\1B RAM em caso contrário); 

• 8 l\1B de espaço disponível em "winchester"; 

• MS-DOS 3.1; 

• Microsoft Windows 3. O rodando no modo 3 86 enhanced. 
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Para a concepção do projeto de sua estrutura de base de dados, foi utilizado 

uma extensão do 1\IIER, apresentado na figura 5 .1. O desenvolvimento da estrutura da 

base de dados, não se restringiu exclusivamente ao modelo de operação, abrangendo 

também os seus principais relacionamentos com o modelo organizacional e com o 

modelo de recursos. Desta forma, o projeto desenvolvido representa algumas 

entidades pertencentes à estes dois modelos. 

Para codificação das telas da FEMAC, foi utilizado o software FoxPro for 

Windows (versão 2.5), devido a presença das seguintes características técnicas: 

• Facilidade no confeccionamento de telas em ambiente Windows; 

Normalmente o programador gasta muito tempo e se desgasta em demasia na 

realização da codificação das telas de uma ferramenta com características similares 

a da FEMAC. Deste modo, optou-se pela utilização de um software que possui um 

"Designer Screen", que propicia um desenvolvimento rápido e visual das telas e 

possibilita que a codificação das mesmas seja executada pelo próprio software. 

• Utilização de uma linguagem poderosa e estruturada; 

A linguagem utilizada pelo FoxPro é similar a linguagem Clipper, com alguns 

acréscimos de funções para o ambiente Windows. Ela é bastante flexível em 

relação às linguagens mais modernas, apresentado características particulares que 

foram essenciais para o desenvolvimento de rotinas mais específicas da FEMAC. 

• Possibilidade de criação e acesso a uma estrutura de base de dados; 

Como a linguagem utilizada pelo FOXPRO tem similaridade com a linguagem 

Clipper, ela apresenta todas as funções necessárias para a criação e acesso a uma 

estrutura de dados do tipo DBF, além de algumas extensões para a linguagem 



Capítulo 5- Desenvolvimento de uma Ferramenta de Modelagem para auxílio 
às atividades da Sistemática de Seleção 

84 

SQL. Deste modo, não foi necessária a utilização de uma biblioteca do tipo DLL 

para este fim. 

• Disponibilidade de um Módulo de Distribuição; 

Além do software Fox:Pro, também foi utilizado um módulo compatível chamado 

Distribution Kit. Este módulo permite a criação de programas executáveis para 

distribuição e comercialização, além de apresentar facilidades adicionais, tais 

como, um gerador de documentação, criação de um "Help for Windows" e um 

acondicionamento da ferramenta desenvolvida em disquetes, incluindo um 

programa de "Install". 

As características técnicas apresentadas anteriormente possibilitam uma noção 

geral do projeto da FEMAC, porém um maior detalhamento deste assunto não faz 

parte do escopo do presente trabalho. A seguir serão descritas as principais funções 

da FEMAC, juntamente com a apresentação dos documentos que são gerados no final 

da modelagem. 

5.4. Descrição das Funções da FEMAC 

A principal função da FEMAC é propiciar o mapeamento, o relacionamento e 

a documentação dos processos da empresa, suas atividades (detalhamentos), 

informações de entrada e saída, elementos organizacionais responsáveis e recursos 

necessários para sua execução. 

Além disto, permite o relacionamento e a documentação dos processos 

identificados, com os requisitos da norma ISO 9000 e suas definições, auxiliando os 

projetos de sistemas de Garantia da Qualidade na empresa em questão. 

Todas as funções da FEMAC são representadas pelas opções existentes na 

barra de menus de suas telas, tais como: 

• Modelo; 

• Modelagem; 

• Sistema de Qualidade; 

• Relatórios. 

Na opção Modelo iniciam-se os trabalhos na FEMAC, podendo-se recuperar 

um modelo de operação criado anteriormente, criar um novo modelo, fazer uma cópia 
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de segurança do modelo e apagar um modelo, a partir dos seguintes ítens de menu: 

abrir, novo, copiar e apagar. 

A figura 5.2, mostra o funcionamento do item abrir da opção Modelo. 

Quando este item é ativado aparece automaticamente na tela da ferramenta um 

quadro que lista os nomes de todos os modelos que podem ser abertos pelo usuário. 

Figura 5.2 - Tela 1: Item abrir da Opção "Modelo" 

Após a abertura do modelo de operação, o usuário tem acesso à opção 

Modelagem, que é responsável pelo cadastramento dos seus principais elementos e 

interrelacionamentos. Deste modo, com esta opção pode-se visualizar o modelo de 

operação (item: visualizar modelo), ou ainda cadastrar, alterar e deletar os elementos 

deste modelo (item: editar modelo). 

Vale ressaltar que o item editar modelo, só é ativado após a entrada da senha 

correta do modelo, que foi escolhida anteriormente pelos usuários (figura 5 .3). Com 

isto, evita-se que os elementos cadastrados em um determinado modelo sejam 

danificados ou alterados por usuários não autorizados. 
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Figura 5.3 - Tela 2: Início da Opção "Modelagem" 
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Após a validação da senha digitada, tem-se acesso à uma nova tela da 

ferramenta, que possibilita aos usuários a realização da modelagem (figura 5 .4). Os 

ítens existentes na barra de menus desta nova tela relacionados com a geração do 

modelo são: 

Elemento Organizacional: permite o cadastramento e a alteração de pessoas e/ ou 

grupos de trabalho que são responsáveis por determinados processos e atividades 

do modelo. O cadastramento destes elementos organizacionais pode ser 

hierárquico; 

Atividade: permite o cadastramento e a alteração dos processos do modelo de 

operação e suas atividades de forma hierárquica. A FEMAC possibilita um grau de 

detalhamento de nível 5, porém nem sempre é necessário realizar a modelagem até 

este nível. Este comando permite também, o relacionamento dos processos e 

atividades com os outros elementos do modelo: informações, elementos 
. . . 

orgamzac10nrus e recursos; 

Informação: permite o cadastramento e a alteração das informações que entram e 

saem dos processos e atividades, estabelecendo o fluxo de informação da empresa. 
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O conhecimento e a documentação deste fluxo de informação auxiliam em muito a 

realização das atividades da Sistemática de Seleção proposta. Isto acontece porque 

este fluxo obtido, representa as reais necessidades de informação de determinados 

processos ou atividades da empresa, que deverão ser atendidas pela solução 

computacional a ser selecionada. 

Recurso: permite o cadastramento e a alteração dos recursos que são necessários 

para a operacionalização dos processos e atividades do modelo de operação. O 

conhecimento e documentação destes recursos também dão suporte à Sistemática 

de Seleção, pois propiciam a identificação ou a confirmação da necessidade de se 

adquirir soluções computacionais, para a execução de determinados processos da 

empresa. 

ia FEMAC- Ferramenta de Modelagem Assistida por Computador Versão 1.4 g 
ºefinição f.lem. Organizacional ~tividade !nformaçiio Recurso Re_!!istro Req. ISQ 9000 ~ai r 

. . .: :: :::: .. :: .... J lns Num 

Figura 5.4- Tela 3: Ítens da Opção "Modelagem" 

Os outros comandos que aparecem na tela 3 da FEMAC (figura 5.4), 

definição, registros e requisitos ISO 9000, estão relacionados com a implantação de 

sistemas de Garantia da Qualidade, portanto não serão detalhados no presente 

trabalho. 
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Vale ressaltar que todos os elementos que compõem o modelo gerado pela 

FEMAC, são identificados a partir de um código hierárquico e um nome especifico, 

pedidos pela ferramenta ao usuário na hora do cadastramento. 

Outra função que a FEMAC realiza, como dito anteriormente, é a criação de 

relacionamentos que dão auxilio à implantação de sistemas de Garantia da Qualidade. 

Para isto utiliza-se a opção Sistema de Qualidade, cujos ítens são apresentados na 

figura 5.5. Esta função não será detalhada neste trabalho, pois não faz parte de seu 

escopo. 

Proce.!2imentos •.• 
Instruções ... 
Ativ. Básica Operacional... 
Registros ... 
M.!!.delo ... 
Referências ,Çruzadas 
lmJ!.ressiio 

Figura 5.5- Tela 4: Opção "Sistema de Qualidade" 

Por fim tem-se a opção Relatórios, onde são gerados os documentos 

resultantes da modelagem realizada (figura 5.6). A partir desta opção pode-se 

visualizar e/ou imprimir os seguintes relatórios: 

Modelo Completo: relatório onde são apresentados todos os elementos que 

compõem o modelo gerado pela FEMAC, juntamente com os seus 

relacionamentos. Além disto, no caso das atividades que não tem mrus 

detalhamento, apresenta-se uma lista de sub-atividades. Este relatório é o resultado 

final da modelagem que foi realizada; 
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Elementos Organizacionais: relatório onde são listados todos os elementos 

organizacionais responsáveis pelos processos e atividades do modelo, 

apresentando-se seu código hierárquico, nome e observações; 

Hierarquia de Atividades: relatório onde são listados todos os processos e 

atividades do modelo, de forma estruturada e hierárquica. Os processos e as 

atividades são apresentados a partir de seu código hierárquico e nome; 

Informações: relatório onde são listadas todas as informações de entrada e saída 

dos processos e atividades, a partir de seu código hierárquico, nome e 

observações; 

Recursos: relatório onde são listados todos os recursos necessários para o 

funcionamento dos processos e atividades do modelo. A apresentação destes 

recursos também se dá a partir de seu código hierárquico, nome e observações. 

Figura 5.6 - Tela 5: Opção "Relatórios" 

Na figura 5.7, a seguir, são apresentados os layouts dos relatórios da FEMAC, 

que foram descritos anteriormente. 
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I Atividades I ~~ lrnfonnações I 
Código Nome da Atividade Código: 

Informação: 

Observações: 

pg. 1 

MODELO COMPLETO 

l i ATIVIDADE ~ts 
l i Código Hierárquico 

Atividades Pais: 

'Informações de entrada: I 
Informações de saida: I 

I Recursos: I I 

I Elern. Organizacionais: I 

Sub-Atividades: 

-

I Recursos I ····.FEMAC I Elementos I ' -).=:i.=:: 
Organizacionais 

Código: 

Recurso: 
Código; 

Observações: Elem. Organizacional: 

Observações: 
pg. 1 

Figura 5. 7 - Layout dos Relatório gerados pela FEMAC 
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Neste capítulo foram apresentados os conceitos e funcionalidades mais 

relevantes da FEMAC. Um maior detalhamento deste assunto foge do escopo do 

presente trabalho e pode ser encontrado no Manual do Usuário da FEMAC 1.3 

(AGillAR et ali, 1995). 
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6. CONCLUSÕESETRABALHOSFUTUROS 

A revisão bibliográfica realizada possibilitou uma visão completa dos 

principais temas relacionados com o desenvolvimento do presente trabalho. Pôde-se 

observar que uma das maiores dificuldades das empresas em relação à aquisição de 

sistemas computacionais está na falta de orientação para seleção e implementação 

correta destes sistemas. 

As metodologias de seleção observadas têm por objetivo auxiliar às empresas 

neste sentido, porém elas não evidenciam claramente como as empresas devem 

proceder para levantar suas reais necessidades de informação, que deverão ser 

atendidas pelos sistemas computacionais disponíveis no mercado. Não existe também, 

nenhuma menção de como estas necessidades de informação devem ser formalizadas 

dentro do processo global de seleção. 

Outro fator observado foi que estas metodologias utilizam critérios de seleção 

que nem sempre levam à escolha dos sistemas mais adequados às particularidades das 

empresas, pois centralizam-se em características técnicas e preço dos sistemas. Além 

disto, o processo de seleção definido por elas não prevê nenhuma forma de integração 

dos sistemas que serão adquiridos e nem da reutilização de informações que foram 

levantadas em processos de seleção anteriores. 

A partir da análise das limitações destas metodologias e dos demais conceitos 

apresentados no capítulo 2, foram identificados vários requisitos, atendidos 

posteriormente pela sistemática de seleção proposta. 

Para o atendimento destes requisitos foram adotadas duas medidas principais: 

incorporação da sistemática de seleção em uma metodologia de integração e 

estruturação da sistemática a partir de etapas específicas, com passos de execução 

muito bem definidos e aplicados por pessoas devidamente treinadas. 

Deste modo, a sistemática de seleção proposta faz parte da Metodologia de 

Integração da Manufatura (MIM), localizando-se em sua fase de seleção de 

soluções. Com isto, o processo global de seleção é considerado como um projeto 

parcial de integração dentro da 1\flM, viabilizando a escolha de sistemas 

computacionais a partir do diagnóstico da situação atual da empresa. 
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Este diagnóstico é levantado e documentado com o auxílio do modelo de 

empresa, que possibilita o conhecimento dos processos da empresa e suas atividades, 

as informações de entrada e saída de cada atividade, as pessoas responsáveis por cada 

atividade e os recursos necessários para que as atividades sejam executadas (que 

podem ser por exemplo sistemas CAD e CAPP). Com a utilização deste modelo, 

consegue-se em uma etapa específica da sistemática, identificar as reais necessidades 

de informação da empresa que deverão ser atendidas pelos sistemas computacionais 

que estarão sendo selecionados. 

Outra vantagem da incorporação da sistemática de seleção na MIM é a 

utilização de um Plano de Integração da Manufatura (PIM}, que serve de base para 

implementações integradas e para a reutilização de informações levantadas e 

documentadas em outros projetos parciais que estão acontecendo ou que já 

aconteceram na empresa. 

Em relação à estruturação, a Sistemática de Seleção de Sistemas CAD e 

CAPP proposta é composta por oito etapas principais e seu ponto de partida é o 

conhecimento das informações provenientes do modelo de empresa. O processo de 

seleção é iniciado pela etapa de Planejamento da Sistemática de Seleção onde são 

definidos todos os recursos necessários para a aplicação correta da sistemática, desde 

o cronograma de atividades com os prazos que deverão ser atendidos até a escolha 

das pessoas que farão parte da equipe de seleção. 

Na experiência adquirida, pôde-se observar a importância da qualificação e 

treinamento dos integrantes da equipe de seleção, uma vez que eles são responsáveis 

pela identificação dos critérios de seleção, sua ponderação e avaliação dos sistemas 

CAD e CAPP e seus fornecedores. Vale ressaltar que o sucesso da aplicação da 

sistemática proposta, que envolve variáveis subjetivas, depende muito do bom senso 

destas pessoas, que deverá ser apurado a partir do conhecimento do modelo da 

empresa e do conhecimento do próprio funcionamento da sistemática que será 

aplicada. 

Ainda em relação à etapa de planejamento, sua mmor vantagem está em 

garantir que o processo global de seleção não seja muito extenso, o que poderia 

ocasionar altos custos para sua aplicação e desatualização dos sistemas CAD e CAPP 

que estão sendo selecionados, devido a rápida evolução da tecnologia associada a 

estes sistemas. Deve-se evitar também que a equipe de seleção seja influenciada pelo 

apelo mercadológico dos fornecedores destes sistemas, analisando a todo momento os 

lançamentos mais recentes, o que acarretaria em um processo de seleção sem fim. 

Os critérios de seleção utilizados pela sistemática proposta (critérios técnicos, 

critérios comerciais e critérios funcionais), ao contrário das metodologias 
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apresentadas no capítulo 2, representam além de características técnicas, 

características comerciais (formação do pessoal técnico do fornecedor; atendimento, 

treinamento, quantidade de clientes, custos, etc.) e características funcionais. 

Os critérios funcionais são determinados a partir das necessidades de 

informação da empresa, identificadas na segunda etapa da sistemática, Análise e 

Detalhamento do Modelo de Operação, seguindo-se o procedimento que foi 

apresentado no capítulo 4 deste trabalho. Vale ressaltar que a forma de levantamento 

das necessidades de informação adotada pela sistemática é inédita e foi baseada em 

vários estudos sobre modelagem, adaptando-se suas aplicações mais usuais. 

No entanto, deve-se tomar cuidado com o grau de detalhamento do modelo. 

Este deverá atingir um nível mínimo para a identificação das informações necessárias 

para o processo de seleção, caso contrário, serão levantadas informações tão 

detalhadas que aumentarão a complexidade do processo, seu tempo e custo de 

execução. 

Em relação ao método adotado para a escolha final dos sistemas, optou-se por 

uma combinação de análise de valor, seleção por pesos e avaliação econômica, como 

apresentado no capítulo 4. Deste modo, utilizou-se as vantagens destes três métodos, 

criando-se uma forma de avaliação padronizada, de fácil aprendizado e aplicação. A 

consistência desta avaliação é garantida pelo treinamento da equipe de seleção e pela 

estipulação prévia de pesos e notas que serão utilizados. Além disto, a utilização de 

uma planilha eletrônica auxilia a criação, o preenchimento e a documentação das 

tabelas de ponderação e dos quadros de seleção utilizados, otimizando a realização 

desta avaliação e diminuindo seu tempo de operacionalização. 

Em relação à FEMAC, sua utilização é muito importante para o levantamento 

das necessidades de informação das empresas, uma vez que dá suporte computacional 

a tarefa de modelagem. A FEMAC já foi aplicada com sucesso na Fábrica Integrada 

Modelo (FIM) da USP de São Carlos. Apesar de não ter um módulo responsável pela 

representação gráfica do modelo, vem sendo utilizada por vários pesquisadores do 

Projeto CIM e atualmente está instalada em uma empresa do setor metal mecânico 

para verificação de sua performance em aplicações reais. 

V ale ressaltar que a Metodologia de Integração da Manufatura (Jvf!M), na 

qual a sistemática de seleção está inserida, já foi aplicada de forma parcial em duas 

empresas. Estas aplicações confirmaram a sua potencialidade e a forma correta de 

atuação. 

A Sistemática de Seleção de Sistemas CAD e CAPP começou a ser aplicada 

em uma empresa do setor metal mecânico, porém esta aplicação foi interrompida por 

problemas de reestruturação interna da empresa em questão. No entanto, foi possível 
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checar em uma primeira instância a sua consistência, pois realizou-se uma simulação 

da aplicação de suas etapas com as pessoas que estariam envolvidas com a sua 

aplicação real. Vale ressaltar que esta aplicação deverá acontecer em trabalhos 

futuros. 

Pode-se dizer que os objetivos estipulados inicialmente para o 

desenvolvimento deste trabalho foram cumpridos. A Sistemática de Seleção de 

Sistemas CAD e CAPP proposta reuniu as vantagens das metodologias de seleção 

existentes e minimizou suas principais limitações. Neste sentido pode-se observar a 

incorporação de novos conceitos e ferramentas que auxiliam o processo global de 

seleção, tornando-o mais adequado às mudanças tecnológicas ocorridas no ambiente 

industrial. 

Apesar da sistemática apresentada ter sido desenvolvida com o intuito de 

selecionar sistemas CAD e CAPP, ela pode ser utilizada para a seleção de qualquer 

sistema que auxilie as atividades de engenharia das empresas. Neste caso, deveriam 

ser redefinidos os critérios funcionais e técnicos que norteiam o processo de seleção, 

pois cada sistema tem suas particularidades. Acredita-se que os critérios comerciais 

seriam os mesmos e que a seqüência de aplicação da sistemática não precisaria ser 

modificada. 

Por fim, têm-se como sugestões para trabalhos futuros os seguintes 

desenvolvimentos: 

criação do módulo de representação gráfica da FEMAC, juntamente com a 

aplicação das funções relacionadas com Sistemas de Qualidade; 

aplicação em empresas, da Sistemática de Seleção de Sistemas CAD e CAPP 

proposta; 

criação de outras sistemáticas que auxiliem a realização das demais fases da :MIM; 

redirecionamento da sistemática de seleção proposta, para a seleção de módulos 

que compõem os grandes Sistemas Integrados, realizando-se uma seleção por 

atividade; 

melhoria da sistemática apresentada utilizando-se outros métodos que auxiliem a 

tomada de decisão final, em relação ao sistema que será comprado, por exemplo 

técnicas de inteligência artificial; 

criação de uma metodologia específica para otimizar a dinâmica de grupo e o 

treinamento necessário para aplicação da sistemática; 

elaboração de um curso de seleção de sistemas que poderá ser aplicado em 

empresas, iniciando-se pela Fábrica Integrada Modelo (FIM) da USP de São 

Carlos. 



ANEXO A 
Critérios Técnicos para Sistemas CAD 

1. Requisitos de Software e Hardware 

1. 1. Plataformas utilizáveis (portabilidade) 

- sistemas operacionais 

- arquiteturas de hardware 

1.2. Instalação e memória 

- memória mínima 

- espaço mínimo requerido em disco 

- proteção por hardware ("hardlock") 

- necessidade de co-processador matemático 

2. Interface 

2. 1. Métodos de ativação de comandos 

- menus "pull-down" 

- caixas de diálogo 

- menus fixos 

- símbolos livres 

- mesas digitalizadoras 

- combinação de teclas ("shortcuts") 

- digitação de comandos 

- barra de ícones 

2.2. Help on-line 

2.3. Interação com linguagens de programação (tipo API) 

- criação de rotinas ("macros") e menus particulares 

- existência de pacotes específicos para simulações 

2.4. Interface com DBMS 

95 



ANEXO A 

3. Tratamento de Arquivos 

3 .1. Permite abertura de múltiplos arquivos 

3 .2. Visualização ("preview") antes de abrir arquivo 

3. 3. Gravação automática 

3 .4. Operações com arquivos 

- senhas de acesso 

- copiar/apagar/renomear 

4. Representação Geométrica 

4.1. Elementos geométricos 

- linha/linhas paralelas 

- linha poligonal/polígono 

- cantos arredondados/cortados ("Fillet/Chanfer") 

- arco/círculo/elipse 

- paralelepípedo/esfera/cilindro 

- torus/cone 

- curvas B-Spline 

- geometria NURBS 

- parametrizados 

- "features" 

4.2. Número máximo de cores por arquivo 

4.3. Permitir definição de cores 

4. 4. Permitir definição de padrões de linhas 

4.5.Encobrimento de linhas ("line hiding") 

4.6. Padrões de preenchimento (hachuras) 

- pré definidos/definidos pelo usuário/biblioteca 

- com parâmetros de alinhamento e posição 

4. 7. Geração de sólidos 

- por extensão de uma figura 2D 

- por revolução 
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5. Biblioteca de Elementos 

5 .1. Biblioteca genérica (gravada em arquivo separado) 

5.2. Biblioteca específica (associada ao desenho atual) 

5.3. Elementos paramétricas 

5.4. Nomear elementos da biblioteca 

5.5. Visualização ("preview") de elementos da biblioteca 

6. Auxilio a Dimensionamento/Posicionamento 

6.1. Posicionamento de objetos 

- intersecção/extremidade/meio 

- perpendicular/ângulo definido 

centro 

elemento mais próximo 

6.2. Dimensionamento de objetos 

- mostrar dimensões de objeto selecionado 

- definir dimensões numericamente 

- redimensionar por pontos de controle 

6.3. Grades 

- bidimensional/tridimensional 

tamanho definido pelo usuário 

diferentes valores para cada eixo coordenado (X, Y,Z) 

ângulo definido pelo usuário 

- efeito magnético à grade 

6.4. Linhas guia ou elementos de construção 

- visualização em 2D/3D 

- efeito magnético à guia 

6.5.Régua 

- efeito magnético à régua 

- escala e unidades definidas pelo usuário 

6.6. Camadas ("layers11
) 

possibilidade de seleção de camadas visíveis 

controle de cores por camada 

nomeação independente de camadas 

número máximo de camadas 

6. 7. Arquivos de referência 
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7. Ferramentas de Edição 

7.1. Retroação ("undo") em vários níveis 

7.2. Copiar/Apagar/Mover 

7.3. Espelhamento 

7. 4. Rotação/Escala 

7.5. Corte 

7.6. Copiar com deslocamento ("offset") 

7.7. Copiar com repetição ("array") 

- definir repetição na horizontal/vertical 

- repetição angular 

7.8. Mover com "mouse" ("dragging") 

7.9. Mostrar pontos de controle de objetos selecionados 

7.10. Edição por pontos de controle 

7 .11. Agrupamento de objetos 

7.12. Seleção 

- elementos dentro da janela 

- elementos cruzados pela janela 

- por objeto 

- por características do objeto (cor, tamanho, tipo, etc.) 

8. Dimensionamento (Cotagem) 

8.1. Tipos de dimensionamento 

- linear/angular 

- diâmetro/raio 

- área de superficie/volume 

- coordenadas em pontos 2D/3D 

8.2. Linhas de extensão 

8.3. Terminadores 

- Seta/Círculo/X 

8.4. Tolerância 

8. 5. Cotas associadas ao desenho 

8.6. Controle de fontes/ Número de fontes disponíveis 

8. 7. Controle de tamanho 
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9. Importação/Exportação 

9.1. Imagens bitmap (raster) 

- PCX 

- TIFF 

- BMP 

9.2. Outros 

- CDR 

- DWG 

- DXF 

- IGES 

- VDA-FS 

- SET 

- STEP 

ANEXO A 

10. Controle de Dispositivos de Entrada/Saída 

1 O .1. Padrões de plotters suportados 

10.2. Impressoras suportadas 

10.3. Scanners suportados 

1 O. 4. Dispositivos de apontamento suportados 

1 O. 5. Vídeos suportados 

11. Suporte à Língua Portuguesa 

11. 1. Documentação em português 

11.2. Tutorial ou manual de treinamento em português 

11.3. Menus em português 

11.4. "Help" em português 

11.5. Permite acentuação em caracteres 
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Critérios Técnicos para Sistemas CAPP 

1. Requisitos de Software e Hardware 

1. 1. Plataformas utilizáveis (portabilidade) 

- sistemas operacionais 

- suporte gráfico 

- bases de dados 

- bases de conhecimento 

- mecanismos de inferência 

- aplicabilidade em rede 

- arquiteturas de hardware 

1.2. Instalação e memória 

- memória mínima 

- espaço mínimo para armazenamento e trabalho em disco 

1.3. Proteção por hardware ("hardlock") 

2. Interface com Usuário 

2.1. Modo texto 

2.2. Modo gráfico (formas de comandos) 

- menus "pull-down" 

- caixas de diálogo 

- menus fixos 

- símbolos livres 

- combinação de teclas ("shortcuts") 

- barra de ícones 

2.2. Uso codificado de cores 

2.3. Help on-line, sensível ao contexto 

2.4. Programabilidade 

- interação com linguagens de programação (paramétricas e/ou estruturadas) 

- programas fonte cedidos pelo fonecedor 

2.5. Segurança 

- uso de senhas 

- existência de diferentes níveis de acesso 
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3. Operação 

3 .1. Objetos suportados 

- tipos de aplicações 

- tipos de peças 

- tipos de processos 

3 .2. Método de planejamento 

3.3. Linguagem de aplicação 

ANEXOB 

3 .4. Representação de peça (recuperação e inferência) 

- tecnologia de grupo 

- tabela de atributos 

- "features" 

- linguagem normalizada 

- linguagem específica 

- CAD normal (interpretação) 

- CAD específico 

4. Integração 

4.1. Interna 

- entre funções próprias 

- com CAD, em que padrões 

- com base de dados 

4.2.Externa 

- com CAD, em que padrões 

- comPCP 

- com avaliação de custos 

- com programação CN 

- com CAM (coleta de dados, etc.) 

- com sistemas parametrizados 

- com arquivos públicos 

- com base de dados corporativa 

- com outras plataformas 

- flexibilidade 
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5. Documentação Gerada 

5.1. Formas 

5.2. Relatórios comuns 

5.3. Relatórios extras 

ANEXOB 

6. Suporte à Lingua Portuguesa 

6 .1. Documentação em português 

6.2. Tutorial ou manual de treinamento em português 

6.3. Menus em português 

6.4. Socorro ("help") em português 

6.5. Permite acentuação em caracteres 
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Critérios Comerciais para Sistemas CAD e CAPP 

1. Identificação 

1.1. Nome do aplicativo/versão 

1.2. N orne do fornecedor 

2. Dados Gerais do Fornecedor 

2.1. Data de fundação da empresa 

2.2. Circunstâncias na qual a empresa foi fundada 

2.3. Tempo de trabalho na área do sistema/outras áreas 

2.4. Descrição das atividades que realiza 

2.5. Quantidade/descrição dos produtos que fornece 

2.6. Quantidade de funcionários por atividades 

2. 7. Localização do fornecedor 

2.8. Sede própria X acordo comercial 

2.9. Endividamento atual 

2.10. Planos de expansão (descrição geral) 

2.11. Justificativa para atuação nesta área 

2.12. Representantes/Distribuidores 

-quantidade de representantes/distribuidores 

-localização dos representantes/distribuidores 

2.13. Formação básica do pessoal técnico 

2.14. Conhecimento dos sistemas brasileiros 

2.15. Conhecimento dos sistemas de outros países 

2.16. Serviços prestados na fase de pós venda 

2.17. Quantidade de usuários do aplicativo 

2.18. Usuários que estão sob assistência técnica 

2.19 Equipe de atendimento 

- grau de domínio do aplicativo pela equipe de atendimento 

- tempo médio de atendimento ao cliente (Brasil) 

-tempo médio de atendimento ao cliente (exterior) 

103 



ANEXO C 

2.20. Tamanho da rede de apoio e atendimento 

2.21. Existência de publicações sobre atuação da empresa 

2.22. Existência de publicações sobre o aplicativo 

2.23. Clientes 

-quantidade total de clientes (Brasil e exterior) 

- ramo de atuação dos clientes 

- clientes para informações de referência 

- descrição de clientes comparáveis a esta empresa 

2.24. Treinamento 

- política de treinamento 

- custo de treinamento 

- existência de centro de treinamento próprio 

- existência de treinamento de capacitação e certificação de representantes 

2.25. Grupos de Usuários (GU) 

-existência de grupos de usuários (GU) 

- quantidade de clientes que participam dos GU 

- informações sobre a coordenação dos GU 

- freqüência de reuniões dos GU 

3. Informações Sobre o Aplicativo 

3. 1. Histórico do aplicativo 

-data da primeira instalação do aplicativo 

- quantidade de versões do aplicativo 

3 .2. Política para "releases" do aplicativo 

3. 3. Verificação da existência de problemas de compatibilidade entre versões 

3.4. Metodologia para migração 

3. 5. Descrição dos serviços contidos no contrato de manutenção 

3.6. Custos 

-custo do aplicativo (configuração específica) 

-custo do "software" básico necessário 

- custo da plataforma necessária (caso específico) 

- custo do contrato de manutenção 

- avaliação do custo de "up-grade" 
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ANEXOD 
Avaliação de Sistemas CAD Comerciais 

1. AutoCAD for Windows (release 12) 

O AutoCAD foi desenvolvido pela Autodesk - Inc. Ele é um dos softwares 

CAD mais populares e contém recursos eficiêntes para a construção de elementos 

bidimensionais e para a geração de sólidos através de extrusão ou rotação de um 

plano, além de realizar operações de união, intersecção ou subtração de sólidos, que 

exigem o módulo opcional Al\1E (Autodesk Manufacturing Expert). 

Permite ainda, a personalização do ambiente e inclui a linguagem de 

programação AutoLISP (variante do LISP), que propicia grande flexibilidade na 

ampliação dos recursos do programa. Deste modo, o usuário pode programar rotinas 

que automatizam seqüências de tarefas, construir funções mais complexas, ou 

simplesmente construir teclas de atalho que disparam uma série de operações. 

Os efeitos para visualização de um desenho, como textura e iluminação, são 

bem elaborados no AutoCAD. O usuário pode definir os focos de luz e sua 

intensidade, o que é muito útil em projetos arquitetônicos e pode trabalhar com 

recortes do desenho especificando o que é chamado de "cenário", propício para a 

visualização de um ambiente. 

A integração do AutoCAD com outros sistemas pode ser realizada com o 

filtro de importação e exportação da linguagem PostScript. O formato DXF, 

especificado pela Autodesk, tornou-se padrão no CAD-2D e em praticamente todos 

os aplicativos desta área, juntamente com o padrão IGES. 

A sua conecção com o banco de dados é realizada pelo módulo ASE 

(AutoCAD SQL Extension), que inclui várias funções para manipular informações de 

um banco de dados externo. Esta característica pode ser de grande utilidade para o 

controle de informações associadas aos elementos de um projeto. 

- Módulos do Sistema: 

• AutoSurfRelease 2, para modelamento de superficies complexas em 3D; 

• Auto Vision, para visão foto-realística de alto nível; 

• Autodesk Manufacturing Expert, para aplicações em NC de 2 a 5 eixos; 

• AutoCAD Designer, para modelagem parametrizada de sólidos. 
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- Principais Características: 

• modelar, projetar, visualizar e documentar projetos mecânicos, arquitetônicos, 

conjuntos e formas esculpidas, de modo simples e completo em 2D e 3D; 

• ligação com aplicações NC de 2 a 5 eixos; 
11 modelamento de superficies complexas em 3D; 
11 larga faixa de usuários; 
11 integração com base de dados externa; 
11 rápida implementação; 
11 excelente inferface homem máquina (help on line e telas customizadas ); 
11 referências parametrizadas (AutoCAD Designer); 

• hardware simples (PC AT 386 ou superior com processador matemático, 

workstations com sitema operacional UNIX). 

Características Técnicas: 

NOME: AUTOCAD for WINDOWS release 12 
PRODUTOR: AUTODESK, INC. 
REPRESENTANTE: DIGICON e C.I. Compucenter 
PREÇO DE TABELA: DT$ 3.750,00 + DT$ 495,00 (Módulo AME) 
REQUISITOS: PC-AT 386 ou superior, WORKSTATIONS 
INTEGRAÇAO: BANCO DE DADOS SQL, IGES, DXF 
IDIOMA: PROGRAMA E DOCUMENTAÇAO EM INGLES 
RESUMO: Possui recursos eficientes para a construção de elementos 

bidimensionais. Para a geração de sólidos, exige o módulo 
opcional AME. Permite personalização do ambiente e inclui 
linguagem de programação para desenvolvimento de novas 
funções. Existe uma grande quantidade de e:\.1:ensões para o 
AutoCAD, vendidas separadamente. Possui extensão para 
tratamento de banco de dados. 
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2. CADKEY (versão 6.0) 

O CADKEY, desenvolvido pela Cadkey Inc. é um software voltado 

principalmente para o desenvolvimento de projetos mecânicos, com extensões que 

permitem a visualização, análise e construção de superficies e sólidos complexos. 

Neste sentido, o CADKEY trabalha sempre em 3-D, oferecendo oito vistas 

padronizadas da peça: planos superior, inferior, direito, esquerdo, frontal e traseiro, 

além da vista isométrica e da cavaleira. 

Para a visualização das peças o CADKEY tem o Picture-It, um aplicativo 

capaz de gerar imagens das peças, além de permitir a selecão de um ponto de luz que 

origina efeito de sombreamento nas mesmas. 

A integração do CADKEY pode ser realizada através dos arquivos de formato 

DXF e DWG (do AutoCAD), que podem ser importados e gravados diretamente dos 

menus do CADKEY. O produto pode ainda, ler e gravar no formato IGES, mas isso 

deve ser feito através de um aplicativo da linha de comando do DOS. 

O efeito de variações do ambiente na peça projetada, pode se dar através do 

aplicativo ANALYSIS, que permite analisar temperatura, pressão, ou aplicação de 

força em um ou mais pontos específicos da peça, projetando sua deformação. 

Outro aplicativo do CADKEY é o FastSURF, que permite a criação de 

superficies complexas, dificeis de serem definidas com elementos básicos (retas e 

arcos). O FastSURF traz embutido um módulo para a visualização destas superficies 

e mantém a ligação com os elementos padrões do CADKEY. O FastSURF também 

permite a integração com ferramentas CAM. 

- Características Técnicas: 

NOME: CADKEY6.0 
PRODUTOR: CADKEY INC. 
REPRESENTANTE: Ascongraph Ltda 
PREÇO DE TABELA: DT$ 4.000,00 
REQUISITOS: PC-AT 386 ou superior, WORKSTATIONS 
INTEGRAÇAO: IGES, DXF 
IDIOMA: PROGRAMA EM PORTUGUES E DOCUMENTAÇAO 

EM PORTUGUÊS/INGLÊS 
RESUMO: Programa voltado principalmente para o desenvolvimento de 

projetos mecânicos e com e"'-'tensões que permitem a 
visualização, análise e construção de superfícies e sólidos 
complexos. 
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3. DesignCAD 3-D (versão 4.0) 

O DesignCAD 3-D desenvolvido pela American Small Business Computers 

Inc, é um software de CADD muito simplesem relação aos encontrados no mercado. 

Possui uma interface com o usuário de poucos recursos, através de menus pull-down. 

A edição total de um projeto é realizada sobre uma janela fixa. Outras três 

visões menores podem ser colocadas lateralmente. O usuário pode configurar o 

ângulo de visão, a aproximação e o zoom para cada uma das janelas. Existe a 

possibilidade de se gravar a configuração de algumas vistas em um arquivo, para 

posteriormente aplicá-las a qualquer desenho. 

O DesignCAD utiliza o conceito de blocos de elementos para definir um 

conjunto de elementos. É possível gravar blocos em arquivos separados, que podem 

ser aproveitados posteriormente em qualquer desenho. 

Para a criação de uma imagem espelhada ou extrudada, anteriormente deve-se 

definir o bloco. Os fatores de extrusão podem ser independentes para cada ponto de 

controle. 

Existem um conjunto de funções para construir sólidos básicos, como: 

cilindros, cones, paralelepípedos, esferas ou semi-esferas. Existem outras operações 

que podem ser aplicadas a estes sólidos, para criar-se novos sólidos, como: adição. 

subtração, intersecção e perfuração. Com elas pode-se obter resultados bastante 

satisfatórios. Pode-se também, obter sólidos, por revolução de elementos. O 

DesignCAD ainda dispõe de recursos para trabalhar superficies em geral. 

- Características Técnicas: 

NOME: DesignCAD 3-D versão 4.0 
PRODUTOR: American Small Business Com.I!!:!!ers. 
REPRESENTANTE: Classe A informática 
PREÇO DE TABELA: DT$ 472.00 
REQUISITOS: PC-AT 286 ou s~rior 
INTEGRAÇAO: IGES,DXF 
IDIOMA: PROGRAMA E DOCUMENTAÇAO EM INGLES 
RESUMO: O programa é para aplicações genéricas em CAD, com 

recursos básicos de criação e adição de elementos 
tridimensionais, e indicado para aplicações de pequeno 
porte. Sua interface facilita a manipulação de sólidos. 
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4. MicroStation PC (versão 4.03) 

O MicroStation foi desenvolvido pela Intergraph e é um núcleo de sistemas 

CAD/CAE/CAM, responsável pela geração e manipulação de informações gráficas e 

pela produção de modelos tridimensionais, desenhos, plantas de engenharia e imagens 

de documentação de projetos. A conexão com banco de dados e o funcionamento em 

rede propiciam grande confiabilidade de resultados ao MicroStation PC. 

O MicroStation possui versões para microcomputadores do tipo PC e 

Macintosh, estações de trabalho Intergraph, Sun, HP, DEC, IBM e Silicon Graphics. 

Um desenho pode ser construido com o auxilio de até oito janelas de edição, cada 

uma contendo uma vista e os recursos de visualização desejados pelo usuário (render 

e iluminação). Uma cota pode estar associada a um elemento, mudando-se seu valor 

conforme a modificação das dimensões do objeto. Os efeitos de iluminação sobre os 

desenhos são bem elaborados: existe a possibilidade de definir-se focos de luz e 

intensidade ou aproveitar a iluminação solar, bastando informar a data, o horário, a 

latitude e a longitude para se obter uma simulação de como seria o objeto nestas 

circunstâncias. 

São bastante grandes as possibilidades de personalização do sistema, onde o 

usuário pode configurar menus, fontes e mensagens.Existem recursos de criação de 

aplicativos a partir da l\IDL (MicroStation Development Language ), uma linguagem 

que segue o estilo da linguagem C. Através da l\IDL é possível manipular dados de 

uma base proveniente de sistemas Oracle ou dBASE. 

- Características Técnicas: 

NOME: MicroStation PC versão 4.03 
PRODUTOR: Intergraph Corporation 
REPRESENTANTE: Sisgraph Ltda. 
PREÇO DE TABELA: DT$ 4.500,00 
REQUISITOS: PC-AT 386 ou superior, WORKST ATIONS 
INTEGRAÇAO: BANCO DE DADOS, IGES, DXF, DWG 
IDIOMA: PROG. E DOCUMENTAÇAO EM PORTUGUES 
RESUMO: Possui interface gráfica muito eficiente e apresenta 

recursos sofisticados para gerar construções, tanto no plano 
bidimenisional como no tridimensional. A linguagem de 
programação permite a criação de novas funções, como 
macros para configuração de sequências de funções e 
direcionamento da comunicação com banco de dados 
Oracle e dBASE. 
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5. Ultimate CAD for windows 2.0 

O Ultimate CAD desenvolvido pela empresa sul africana Automated Method, 

é um programa de projeto e desenho bidimensional para utilização no ambiente 

windows. O intercâmbio de objetos entre o Ultimate CAD e aplicativos windows é 

feito por meio de imagens bitmap (BMP), copiadas na área de transferência 

( clipboard). De dentro do Ultimate, um formato vetorial proprietário pode ser 

utilizado para copiar entidades entre projetos distintos, através de uma área de 

transferência. Formatos externos suportados incluem o DXF e o HPGL (ploter HP). 

Uma das características mais marcantes do Ultimate CAD é a capacidade de 

encadear e empilhar comandos. É possível, por exemplo, começar a delinear um 

polígono e, no meio da operação, alterar os parâmetros de visualização, atributos do 

objeto e referências para snap, para depois concluir o desenho iniciado. 

Os recursos para criar e editar objetos são bastantes diversificados, cobrindo 

todas as ferramentas básicas que qualquer CAD deve possuir, mas com o acréscimo 

de uma grande flexibilidade para definição de parâmetros. Os dados de cálculos de 

área, comprimento e etc., podem ser gravados e manipulados por um banco de dados, 

através do módulo Alfanumeric Database. Outra extensão é o MAP, que oferece 

recursos para mapeamento de plantas, útil em aplicações como cartografia. 

As opções para reconfigurar o sistema e personalizar o ambiente incluem a 

definição de menus, templates para mesa digitalizadora, alteração das mensages, 

modificação dos ícones, criação de estilo de setas, padrrões de linha e preenchimento. 

A inclusão no Ultimate CAD da linguagem Segal, possibilita a implementação de 

novas operações. Isto é um dos destaques deste software. 

- Características Técnicas: 

NOME: Ultimate CAD for Windows 2.0 
·PRODUTOR: Automated Methods. 
REPRESENTANTE: MultiTrack Comunicação Total 
PREÇO DE TABELA: DT$ 1.100,00 
REQUISITOS: PC-AT 386 ou superior, WORKSTATIONS 
INTEGRAÇAO: BANCO DE DADOS , HPGL, DXF 
IDIOMA: PROG. E DOCUMENTAÇAO EM PORTUGUES 
RESUMO: O CADD 2-D para ambiente wíndows é bastante flexível e 

apresenta uma vasta gama de recursos para edição. 
Oferece, ainda, várias alternativas para personalização do 
sistema, inclusive linguagem para a implementação de 
novas funções. 
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6. 1-DEAS (MASTER SERIES) 

O I-DEAS é um poderoso sistema CAD/CAE/CAM/CAT integrado, 

permitindo que vários usuários trabalhem sobre o mesmo modelo geométrico. Para 

isso, utiliza um banco de dados relaciona! único onde as informações são facilmente 

compartilhadas entre os usuários. 

O I-DEAS Master Series, implementa as características do projeto conceitual 

à análise de engenharia, passando pela montagem, análise de mecanismos, análise de 

tolerâncias, simulação, programação de comando numérico e detalhamento. 

O I-DEAS possui uma interface de usuário chamada de Dynamic Navigator, 

que "pensa" junto com o usuário, entendendo e prevendo as intenções do mesmo, 

antecipando assim, sua próxima ação. 

O I-DEAS é composto por vários módulos, dos quais destacaremos apenas 

aqueles relacionados a CAD. 

- Módulos do Sistema: 

+ PROJETO 

I-DEAS Master Modeler 

É um modelador de dupla precisão, que combina dados sólidos, de superficie e 

em arame, dentro de um simples projeto unificado. Ele ajuda a desenvolver uma 

completa definição da base de dados do produto ou modelamento "Master", que 

inclui não só dados geométricos da peça, mas também características de projeto, 

amarrações, histórico e dados de manufatura. Este módulo funciona como o coração 

das aplicações de projeto, simulação e aplicações de manufatura. 

I-DEAS Master Surfacing 

Contém uma vasta faixa de ferramentas para o projeto de peças com 

superficies esculpidas. 

I-DEAS Master Assembly 

Fornece grande capacidade para projetar montagens complexas, além de 

dados de montagem para os membros do time. 

I-DEAS Mechanism Design 

Fornece capacidades integradas para simular os movimentos complexos de 

articulações mecânicas. 

I-DEAS Tolerance Analysis 

Ajuda a especificar, estudar e otimizar as tolerâncias das peças em uma 

montagem. 
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I-DEAS Standard Parts Catalog: 

Fornece milhares de peças normalmente usadas para ajudar na rápida criação 

de detalhadas montagens. Também ajuda na construção das bibliotecas dos usuários. 

I-DEAS Sheet Metal Design 

I-DEAS Mold Base Catalog 

Physical Cable 

• DESENHO 

I-DEAS Drafting 

É um sistema de desenho rápido e fácil de usar, para produzir detalhes na 

engenharia de desenhos. Totalmente integrado com os outros módulos do I-DEAS, 

origina grande velocidade de resposta para a documentação dos projetos. 

I-DEAS Drafting Symbols Catalog 

Fornece uma série de símbolos mecânicos, elétricos e eletrônicos, de fluxo, 

calor, tubulação, etc., para fornecer completa qualidade aos desenhos. 

I-DEAS View and Markup 

É uma ferramenta rápida e flexível para a checagem de desenhos. 

• SIMULATION 

I-DEAS Finite Element Modeling 

I-DEAS Extended Finite Element Modeling 

I-DEAS Simulation Advisor 

I-DEAS Beam Modeling 

I-DEAS Laminate Composites 

I-DEAS Optimization 

I-DEAS Model Response 

I-DEAS System Dymamics Analysis 

I-DEAS TMG 

• MANUFATURA 

I-DEAS Mold Filling 

I-DEAS Mold Cooling 

I-DEAS Warp & Shrink 

I-DEAS Weld Locator 

I-DEAS Thermoset Molding 

I -DEAS Generative Machining 

I-DEAS GNC 



• TESTE 

I-DEAS Test Data Display 

I-DEAS Signal Processing Base 

I-DEAS Modal 

I -DEAS Correlation 

I-DEAS Fatigue 
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• GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

I-DEAS Team Data Manager 

DMCS (Data Management and Control System) 

I-DEAS Publishing Package 

I-DEAS Material Data System 

• ARQUITETURA ABERTA 

I-DEAS OpenLink 

I-DEAS Open Data 

I-DEAS Solid Link 

Principais Características: 

11 sistema de modelamento completamente preciso e de dupla precisão; 
11 geometria NURBS; 
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11 modelamento integrado wireframe/superfície/sólido, dando flexibilidade na 

aproximação do modelamento; 
11 completa estrutura de dados "Master Model" que inclui características, histórico, 

amarrações, equações de engenharia, regras de projeto, dados, dimensões 

geométricas e tolerâncias, acabamento de superfícies, e outros atributos; 
11 na ocorrência de mudanças no modelo, os dados de todo o sistema são 

atualizados; 
11 seleção de materiais a partir de um catálogo; 
11 propriedade de cálculos diretos de massa, centro de gravidade, momentos de 

inércia, raio de giro, área da superfície, e volume da peça; 
11 desenhos baseados em sólidos, com associação concorrente no drafting: permite ao 

desenhista iniciar um desenho de um master model antes do desenho estar 

completo, e subsequentemente projetar mudanças para o master model, que podem 

ser usadas para atualizar o desenho; 
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• vista de detalhes associável e multimodo, de uma ou mais partes; a montagem 

pode ser colocada em um desenho ou em vários; 

• Dynamic Navigator; 

• remoção automática de linhas tracejadas ou escondidas; 

• especificação de diferentes layers para diferentes entidades. 

- Características Técnicas: 

N01\1E: 1-DEAS Master Series 
PRODUTOR: SDRC 
REPRESENTANTE: Multcad Sistemas e Computadores 
REQUISITOS: WORKSTATIONS 
INTEGRAÇAO: BANCO DE DADOS SQL, IGES, DXF, VDA-FS, 

ISO/STEP, SET 
IDIOMA: PROGRAMA E DOCUMENTAÇAO EM INGLES 
RESl..1MO: O 1-DEAS Master Series é um sistema completo 

CAD/CAE/CAM/ CAT sobre um banco de dados 
relaciona!, dividido em módulos que podem ser comprados 
individualmente. O módulo Drafting, pode funcionar 
"Stand alone", trabalhando em 2-D. A troca de dados pode 
ser feita direntamente entre I-DEAS e CADAM, CATIA 
MSC/NASTRAN, Cosmic NASTRAN, ABAQUS e 
ANSYS. 
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7. Unigraphics VlO 

Unigraphics VIO fornece subsídios para o desenvolvimento total do produto, 

propiciando agilidade à manufatura. É um sistema paramétrico e variante onde 

tecnologias são combinadas com a tradicional modelagem sólida, de superfice e de 

arame. 

O Unigraphics VI O é um software CAD/CAM/CAE comercializado pela EDS 

Unigraphics, e fornece funcionalidade no modelamento, desenho, análise e 

manufatura, dando poder e flexibilidade para se atingir os resultados necessários de 

projeto. Ele divide-se em modelamento, desenho, análise e manufatura. 

O modelamento fornece flexibilidade ao projeto, através das funções "what

if', que permitem uma fácil exploração das alternativas de projeto sem a perda de 

dados existentes. No modelamento o uso de modelos sólidos, de superficies e arame, 

podem ser incrementados com velhos modelos em arame, para a criação de modelos 

novos. Este sistema insere automaticamente no desenho, vistas em ordem lógica, 

baseando-se em métodos de projeção. As vistas geradas são automaticamente 

escalonadas, alinhadas e mostram, ainda, linhas escondidas. A interface gráfica pode 

ser personalizada, com a adição de símbolos especializados e notas. 

A análise oferece uma precisa avaliação da performance e da qualidade do 

produto. Movimentos básicos podem ser analisados sem a saída do Unigraphics, com 

o módulo Mechanisms. Integrado com Unigraphics VI O tem-se o "ADAMS

Kinematics Solver", que permite a criação de protótipos de sistemas mecânicos e a 

simulação de sua conduta em tempo real. 

Na manufatura, além de permitir usinagem virtual de qualquer modelo, 

incluindo-se formas livres, curvas e sólidos, apresenta as seguintes características: 

a) acesso a livrarias de ferramentas e parâmetros de usinagem; 

b) compreensivo pós-processador; 

c) excelente verificação visual do caminho da ferramenta; 

d) suporte completo de linguagem de programação para operações de automação e 

manufatura; 

e) ilimitado comprimento do caminho da ferramenta; 

Vários sistemas podem ser aplicados com Unigraphics VIO, para alcançar-se 

requisitos de automação da manufatura. Um destes sistemas é o ADAMS software da 

MDI (Mechanical Dynamics Inc.), podendo-se ainda destacar: 

i) PDA Engineering, que fornece o PATRAN 3 para a simulação do modelo; 

ü) CGTech, que fornece a simulação do caminho da ferramenta; 

üi) LightWork Design, que fornece a imagem foto-realística do produto. 
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- Características Técnicas: 

NOME: Unigraphics VlO 
PRODUTOR: ESD- SCICON UK LTD 
REPRESENTANTE: ADS 
REQUISITOS: WORKSTATIONS 
INTEGRAÇAO: IGES, DXF, TIFF, HPGL 
IDIOMA: PROGRAMA E DOCUMENTAÇAO EM INGLES 
RESUMO: o Unigraphics VlO é um sistema completo 

CAD/CAE/CAM dividido em módulos que podem ser 
suportados por "partners" integrados no VlO. O núcleo do 
VlO realiza o modelamento, o desenho, a análise e a 
manufatura do produto, com o auxilio dos parceiros que 
podem ser escolhidos de acordo com o cliente. 
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8. PRO ENGINNER 

O Pro Engineer é um software de CAD/CAE/CAM comercializado pela 

Parametric Technology Corporation (PTC), para a automação de projetos de 

mecânica industrial. Ele é um sistema baseado em um bando de dados relacional que 

permite o trabalho conjunto de engenheiros e membros da equipe de desenvolvimento 

e modelagem de produtos. 

O Pro Engineer permite ainda, operação simultânea em todas as partes do 

processo de desenvolvimento, favorecendo a criação de produtos industriais com 

qualidade final aperfeiçoada. 

Possui 25 módulos que podem ser adquiridos separadamente de acordo com a 

necessidade da empresa e do produto a ser projetado. 

Funciona em mais de 50 workstations, em ambiente UNIX, incluindo-se 

máquinas da Digital Equipment, Hewlett-Packard, IBM, SUN Microsystems e Silicon 

Graphics. 

- Módulos do Sistema: 

• Pro/Engineer (módulo básico) • Prol Assembly 

• Pro/Cablíng • Pro/CAT 

• Pro/Composite • Pro/Design 

• Pro/Detail • Pro/CDT 

• Pro/Develop • Pr 

• Pro/ECAD • Pro/F eature 

• Pro/Hardness-MFG • Pro/Interface 

• Pro!Library Acess • Pro/Manufacturing 

• Pro/Mesh • Pro/MoldDesiQil 

• Pro/NC-Check • Pro/Plot 

• Pro/Project • Pro/Report 

• Pro/SheetMetal • Pro/Surface 

• Pro/View-Only 
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- Características Técnicas: 

NOME: Pro Engineer 
PRODUTOR: Parametric Technology Corporation 
REPRESENT AN1E: Hicad Sistemas Ltda 
PREÇO: DT$ 12.000,00 (Módulo básico) 

' 
DT$ 25.000,00 

(Configuração Padrão) 
REQUISITOS: WORK.STATIONS 
IDIOMA: PROGRAMA E DOCUMENTAÇAO EM INGLES 
RESUMO: O Pro Engineer é um sistema completo CAD/CAE/CAM 

dividido em 25 módulos que podem ser comprados 
separadamente de acordo com a necessidade do cliente. O 
núcleo do Pro Engineer é o seu módulo básico, onde o 
modelo principal é criado para a devida manipulação nos 
demais módulos. 
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9. CATIA 

O CATIA é um software de CAD/CAE/CAM produzido pela IBM, que pode 

operar sobre vários sistemas operacionais (MVS/ESA, MVSIXA, VMIXA, VM/SP e 

AIX) trabalhando em dois ambientes diferentes (IBM System/3 70 e IBM Risc 

System/6000). 

O ambiente CATIA oferece um sistema modular, onde pode-se especificar os 

produtos CATIA e encontrar seus requisitos particulares; um sistema integrado, que 

permite acesso homogênio a uma série de funções útie aos sistemas selecionados; um 

sistema flexível e um sistema aberto, que oferecem a possibilidade de troca de dados 

com outros sistemas CAD/CAM. 

O software CATIA divididi-se em um certo número de produtos, cada qual 

destinado a uma determinada aplicação na área de CAD/CAE/CAM. Os vários 

produtos podem ser obtidos individualmente. 

Separando-se o módulo Base e o módulo Biblioteca, que são necessários para 

o controle do software e hardware do CATIA, os outros módulos podem ser 

classificados de acordo com as seguintes aplicações: 

- Modelamento geométrico: projeto classico ou avançado em duas ou três 

dimensões (desenhos industriais, geometrias sólidas, em superfície e arame); 

- Análise do Projeto: imagem do processamento, estudos cinemáticos, etc; 

CAM: definição de sequências de usinagem (dirigindo-se máquinas de controle 

numérico), projeto, simulação e programação de células de robôs; 

CAE: construindo-se o projeto, realizando-se aplicações em tubulações e 

utilizando-se representações esquemáticas; 

Comunicação entre outros sistemas CAD/CAM: interfaces que ongmam metos 

para troca de dados entre outros sistemas CAD/CAM; 

- Programação de aplicações específicas: programação de interfaces e acesso a 

dados internos. 

Analisaremos com mais detalhes o Modelador geométrico, que é formado 

pelo CATIA Drafting, CATIA 3D Design, CATIA Advanced Surfaces e pelo CATIA 

Solid Geometry. 
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• CATIA Drafting: neste módulo o objeto é definido por suas três vistas e esta 

definição pode ser incrementada através de cortes de seções. Como o objeto é 

elaborado em duas dimensões, sua representação oferece a vantagem de ser 

universal. As três funções principais deste módulo são: 

• projetar objetos geométricos em duas dimensões e realizar operações 

topológicas sobre esses elementos (relimitações, concatenação, extrapolação, e 

assim por diante); 

• atribuir informações a esses elementos (dimensões, caminhos, etc.); 

• gerenciar esses elementos (analisar, mostrar, organizar, transformar 

geometricamente) e seu layout (definindo vistas e planos de trabalho). 

• CA TIA 3D Design: este módulo inclui todas as funções necessárias para o projeto 

de objetos simples em 3D (superficies e arame). As duas principais funções deste 

módulo são: 

• criar e deformar elementos geométricos (os elementos criados são pontos, 

linhas, curvas, planos e superficies simples); 

• gerenciar e analisar esses elementos geométricos (relimitando linhas e curvas; 

analisando estes elementos). 

• CA TIA Advanced Surfaces: este módulo é usado para criar e processar 

elementos de "superficie complexa" (por exemplo, criando e deformando curvas e 

superficies não polinomiais B-SPLINE). 

• CA TIA Solids Geometry: este módulo é usado para projetar e simular objetos 

materiais. Os objetos criados são volumes facetados, chamados de sólidos 

(superficies poliédricas são criadas pela aproximação das faces, utilizando-se o 

módulo 3D Design, onde estas superficies representaram as bordas do objeto 

final). 



ANEXOD 121 

- Módulos do Sistema: 

Componentes Módulos 

SER VIÇOS GERAIS Base 

Library_ 

FERRAMENTAS PARA TROCA DE Interface 

DADOS Data Management Acess 

MODELADOR GEOlVIÉTRICO Drafting 

3D Design 

Advanced Surfaces 

Solid Geometry 

FERRAMENTAS DE ANÁLISES Kinematics 

Image Design 

Finite Element Modeler 

COMPUTER AIDED Numeric Control - Lathe 

MANUF ACTURING Numeric Control - Mill 

Robotics 

COMPUTER AIDED ENGINEERING Piping and Tubing 

Building Design and Facilities 

Layout 

Structural Design and Steelwork 

Schematics 

FERRAMENTASDEPROGRAMAÇÃO Graphics Interactive Interface 

Geometric Interface (CATGEO) 

Math. Subroutines Package 

(CATMSP) 

Interactive User Access(IUA) 
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- Características Técnicas: 

NOME: CATIA 
PRODUTOR: IBM 
REPRESENTANTE: IBM do Brasil 
REQUISITOS: IBM 370, IBM RISC 6000 
IDIOMA: PROGRAMA E DOCUMENT AÇAO EM INGLES 
RESUMO: o CATIA é um completo sistema CAD/CAE/CAM 

dividido em vários módulos que podem ser comprados 
separadamente de acordo com a necessidade do cliente. O 
módulo Base e Library são essenciais para o 
funcionamento do software. O módulo CATIA Drafting 
pode ser utilizado de maneira isolada em desenhos 2D, 
servindo de apoio para o projeto 3D, utilizando-se o 
módulo 3D Design. 
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ANEXO E 
A vali ação de Sistemas CAPP 

1. CAPPE (CAPP Environment) 

O sistema CAPPE foi desenvolvido pela KSR Consultoria e Sistemas para 

Engenharia, tendo como principal objetivo a criação de um ambiente de planejamento 

versátil e adaptável à realidade de cada empresa. 

O CAPPE pode ser considerado um sistema híbrido, pois possibilita a 

realização de funções de planejamento de forma interativa, variante e automática. 

Neste sentido, oferece condições para eliminação de tempos improdutivos (tempo que 

os processistas gastam escrevendo e realizando cálculos) a partir de um trabalho de 

modo interativo com padrões. 

Oferece também uma ferramenta flexível para recuperação de planos de 

processos já realizados, além de meios para automatização de certas funções de 

planejamento. 

Dentre os pontos fortes do CAPPE pode-se citar sua simplicidade, a 

possibilidade de customizações de tela, existência de "help-on-line", além dos diversos 

tipos de documentos que são gerados a partir das necessidades das empresas (em 

relação ao grau de detalhamento do plano de processo), por exemplo: 

- planos de sub-operação; 

- planos de set-up; 

- croqui de set-up; 

- planos de qualidade; 

- programas CNC; 

- croqui de qualidade; 

- textos descritivos, entre outros. 

V ale ressaltar que sua integração com sistemas CAD ocorre apenas para a 

geração de croquis (a integração mais comum se dá com o sistema AutoCAD). 
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11 ARQUITETURA DO SISTEMA 

O sistema CAPPE é um ambiente computacional, sob o qual funcionam 

diversos módulos independentes que executam funções específicas de planejamento 

do processo, tais como escolha de operações, ferramentas e equipamentos. 

O controle de chamada de cada módulo é feito por um "shell" que 

supervisiona o seu acionamento e garante a flexibilidade da solução, permitindo 

agregar sempre novos módulos ao ambiente. Estes comunicam-se entre si através de 

uma base de dados relaciona! única. 

Esta arquitetura possibilita a criação de várias soluções de planejamento de 

processo, voltadas a uma realidade específica da empresa, através da combinação dos 

módulos existentes. Com esta filosofia aberta pode-se incorporar ao sistema CAPPE 

outros sistemas desenvolvidos pela empresa ou sistemas comerciais já existentes, para 

realização de funções de planejamento de processo. 

Isto possibilita que cada setor da empresa tenha um sistema customizado para 

suas necessidades compartilhando uma mesma base de dados, garantindo-se assim 

uma utilização integrada. 

11 MÓDULOS DO SISTEMA 

O ambiente CAPPE é dividido em três componentes principais: ambiente de 

trabalho, gerenciador de recursos de planejamento (GRP) e base de dados. 

a) Ambiente de Trabalho 

Módulo de seleção de peças: responsável pela escolha da identificação da peça a 

ser planejada. A seleção se dá através de filtros escolhidos pelo processista; 

- Módulo de recuperação de planos: permite selecionar um plano de processo 

correspondente a uma peça previamente selecionada, além de permitir a criação de 

novos planos a partir de planos semelhantes ou padrões; 

Editor tecnológico: responsável pela edição do plano de processo, permitindo o 

acesso à módulos específicos, conforme as informações que o plano possa exigir. 
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Existem ainda outros módulos que trabalham integrados ao sistema, tais 

como, o gerador de croquis (integrado a sistemas CAD, como o AutoCAD), 

gerenciador de status e revisões, calculador de tempos (a partir de fórmulas e/ou 

tabelas definidas pela empresa) e árvore de produtos. 

b) Gerenciatlm de Recursos de Planejamento (GRP) 

O Módulo GRP permite a organização e a padronização da nomenclatura 

utilizada na empresa. É responsável pelo cadastramento dos elementos utilizados para 

o planejamento, tais como: operações padrão, máquinas, ferramentas, dispositivos, 

etc. Além disto toma possível a criação de relacionamentos entre estes elementos, o 

que facilita as escolhas realizadas pelos processistas durante o planejamento e 

minimiza os possíveis erros de inconsistências. 

c) Base de Dados 

A base de dados é dividida em: dados padrão, dados sobre peças/tarefas, 

dados sobre os planos emitidos e em arquivo. 

Os dados padrão mantidos pelo GRP são a base de planejamento. Os dados 

sobre as peças descrevem as tarefas a serem planejadas. Os dados sobre os planos 

armazenam os resultados do planejamento, que podem ser divididos em atuais e 

arquivo morto. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Versão DOS: 

Arquivos padrão d.Base, exportando ASCII formatado; 

Hardware mínimo recomendado: 386 DX40, 4 Mb RAM, MS-DOS 3.3 ou 

supenor. 

• Versão WINDOWS: 

- Banco de Dados cliente/servidor (ORACLE, DB2, SYBASE, INFORMIX, 

SQLBase); 

- Hardware mínimo recomendado: 486 DX33, 8Mb RAM, MS-WINDOWS 3.1 ou 

superior. 
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2. MetCAPP (Computer-Aided Process Planning System) 

Desenvolvido pelo Institute o f Advanced Manufacturing Sciences (JAMS), o 

MetCAPP é um sistema de planejamento de processo generativo, baseado em 

"features", que contém um sistema especialista com lógica de usinagem. 

O MetCAPP cria sequências de operação e sub-operação em três níveis de 

detalhamento: peça, "feature" e corte. Ele gera os planos de processo a partir de uma 

base de dados que pode ser customizada para máquinas-ferramentas, ferramentas de 

corte e tempos padrão específicos. 

Este sistema têm capacidade de realizar planejamento de processo automático 

para: 

- documentação dos planos de processo e das sequências de operações; 

- geração da lógica de usinagem (sistema especialista) a partir do reconhecimento 

dos "features" da peça; 

- organízação das ferramentas de corte, das máquinas-ferramentas e das estações de 

trabalho ("workstations"); 

- estimativa dos tempos envolvidos com a fabricação da peça; 

- integração com outros sistemas de manufatura. 

A partir de uma base de dados padrão ("industry-standard machining 

database" do IAMS), o MetCAPP estabelece os tempos padrão, as sequências de 

operações, além de controlar as revisões do plano de processo. Já o "MetCAPP 

Toolbox" contém uma base de dados das máquinas e ferramentas de corte mais 

utilizadas. Outra opção possível é a realização de planejamento variante, utilizando-se 

uma base de dados relaciona! do tipo SQL. 

a ARQUITETURA DO SISTEMA 

O MetCAPP é um sistema modular. Sua interface com o usuário se dá a partir 

de um sistema de "janelas", que facilita a transferência de dados entre diferentes 

planos de processos (operações "cut" e "paste"). São disponíveis durante a operação 

com o sistema, telas de ajuda sensíveis ao contexto ("help-on-line"). A partir do 

utilitário "Report Writer", pode-se elaborar uma grande variedade de documentos de 

planejamento formatados. 
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• MÓDULOS DO SISTEMA 

O sistema MetCAPP é composto de três módulos integrados, CUTPLAN, 

CUTTECH e CUTDATA, além de várias bases de dados e do utilitário CAPPUTIL 

(responsável pelo gerenciamento destas bases de dados). 

• CUJPLAN 

Este módulo produz a sequência de operações dos planos de processo e 

funciona como interface com outros sistemas CIM. Ele realiza o planejamento do 

processo com detalhamento a nível da peça. O CUTPLAN fornece: 

- padrões de tempos para estimativas em operações repetitivas e sub-operações 

(inclusive tempo de preparação); 

- estimativas precisas de tempos de produção; 

- estimativas de orçamento relativo à aquisição de ferramentas para uma futura 

produção; 

uma base de dados relacional (tipo SQL) como opção para armazenagem, 

recuperação e revisão da documentação do planejamento do processo; 

- interfaces com outros sistemas CIM (Preparação de Documentos, l\1R.P, 

Gerenciador de Ferramentas, Cronogramas de Fabricação, Programação CN, 

etc.). 

• CUTTECH (''Expert Machining System '') 

Este módulo é um sistema especialista de usinagem, que utiliza descrições de 

"features" das peças (juros, roscas, sulcos, etc.) para gerar as sequências de sub

operações, para escolher as ferramentas de corte e para calcular as condições de 

usinagem (número de passadas, profundidade de corte, velocidades, avanços, etc.). 

As recomendações fornecidas por este sistema especialista abrangem o 

material da peça, as dimensões dos "features", as tolerâncias e limitações das 

máquinas-ferramentas (por exemplo: rigidez, potência disponível, velocidades e 

avanços, limitações de tamanho das ferramentas, deslocamentos máximos, etc.). O 

CUTTECH fornece: 

planejamento de operações integradas para usinagem dos "features" da peça, 

levando em consideração as limitações de máquinas e ferramentas específicas; 
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os últimos desenvolvimentos em métodos de usinagem, materiais de ferramentas, 

velocidades de corte, taxas de avanço, etc, disponíveis para as funções de 

planejamento. 

• CUTDATA 

Este módulo é um banco de dados que contém as recomendações de 

usinagem, baseado no "IAMS Machining Data Handbook" (Manual de Dados de 

Usinagem). Assim estão disponíveis 71000 recomendações de usinagem (velocidade, 

avanço, ferramentas, etc.) para 1500 tipos diferentes de materiais. Estes dados são 

modificáveis para adequação às necessidades próprias de cada empresa. 

Além disto este módulo fornece suporte a outras bases de dados, a partir de 

informações sobre máquinas-ferramentas instaladas, estações de trabalho, ferramentas 

de corte e tempos padrão. Estes dados estão disponíveis para todos os departamentos 

ligados a manufatura, propiciando melhor organização e controle dos recursos de 

manufatura. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

O MetCAPP roda em estações SUN, IBM AIX, incluindo IBM PS/2. 
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3. SuperCAPPES (Computer Aided Process Planning and Estimating) 

O SuperCAPPES é um produto comercializado pela SD-SCICON da 

Inglaterra. Ele é um sistema CAPP que trabalha tanto pelo método generativo 

automático como pelo método variante, possuindo funções de seleção de máquinas, 

ferramentas, cálculo de tempos e estimativa de custos. 

Pode ser aplicado em todas as indústrias de manufatura discreta, 

paticularmente as que possuem ordens de fabricação ou têm uma faixa de produtos 

relativamente complexa. Suas principais características são: 

- método de planejamento variante e generativo; 

- planejamento para todos os tipos de manufatura; 

- integração com CAD/CAM, MRPII e gerenciamento de ferramentas; 

rápida implementação; 

bom suporte ao usuário (suporte telefônico); 

- base de dados com regras de decisão; 

- excelente inferface homem-máquina (help-on-line e telas customizadas); 

trabalha com tecnologia de grupo, utilizando para codificação e classificação o 

código MICLASS; 

utiliza referências parametrizadas ("features" com dimensões parametrizadas); 

- presença do utilitário FINDER (método variante: acha e recupera planos, 

materiais, centros de trabalho, etc.). 

• ARQUITETURA DO SISTEMA 

O sistema SuperCAPES é dividido em dois componentes principais: 

software: incorpora algoritmos, utilitários e outras características necessárias à 

performace do planejamento de processo e de sua estimativa; 

base de dados: fornece fundamentos para o software, é acessada, manipulada e 

combinada pelo software para criar planos de processo. A base de dados consiste 

em informações sobre materiais, máquinas e especificações de centros de trabalho, 

elementos MTM ("Motion Sequence Macro" - atividades de movimentação 

humana), dados sintéticos, formulas, etc. Ela pode ser ex-tendida e modificada para 

qualquer companhia em qualquer pais. 
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• MÓDULOS DO SISTEMA 

O SuperCAPES foi projetado para todos os tipos de manufatura, cobrindo 

usinagem e produtos em geral. Seus módulos básicos são: 

- MC: usinagem e corte de metal 

- GP: intenção geral para manufatura e construção 

- DR: regras de decisão 

Seus módulos opcionais são: 

- COSTING: fornece custos e completa lista de materiais 

- ARCHIVE: arquivo e recuperação de dados não ativos 

- IMPORTIEXPORT: transferência de dados entre o SuperCAPES e outros sistemas 

como CAD/CAM, :MRPII e gerenciamento de ferramentas. 

- WORK-TO LISTS: criação de listas de atividades e controle da carga de trabalho 

departamental além de prioridades 

- MICLASS: classificação e codificação em tecnologia de grupo, a ligação entre 

projeto e produção 

- REPORT GENERA TOR: criação de relatórios para usuários específicos 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Hardware: DigitalVAX, MicroVAX 3100, HP9000, HP UNIX, PC 386/486 

(UNIX) 

- Sistema Operacional: UNIX 
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4. P ART (Pianning of Activit, Resources and Technology) 

O sistema P ART foi desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia de 

Produção da Universidade de Twente, com assistência do Centro de Matemática em 

Amsterdam. Foi patrocinado pelo Ministério Alemão de Assuntos Econômicos 

(Programa Nacional para Simulação Computacional). O inicio de seu projeto se deu 

emjaneiro de 1987, tendo seu término emjaneiro de 1991. A intenção de seu projeto 

foi a construção de um sistema CAPP altamente automatizado, para peças rotacionais 

e prismáticas. O sistema P ART executa as seguintes funções de planejamento: 

- Seleção de máquinas; 

Seleção de conjunto de ferramentas; 

- Determinação de set-ups, dispositivos de fixação; 

Determinação dos métodos de usinagem; 

- Seleção de ferramentas de corte; 

- Determinação de sequência de usinagem; 

- Cálculo do caminho das ferramentas; 

Cálculo das condições de corte; 

- Geração programas CN, entre outras. 

• ARQUITERURA DO SISTEMA 

A arquitetura do sistema PAR T consiste em um conjunto de módulos de 

aplicação, que cobrem o processo principal ou as tarefas de planejamento. Estes 

módulos são subdivididos em fases, onde a sequência de execução destas fases é 

controlada por um supervisor, que as controla através de um cenário pré-definido. 

As fases se comunicam via uma BD relacional. 

A partir desta arquitetura, o sistema P ART apresenta as seguintes 

características: 

execução paralela; 

- processamento distribuído; 

- o supervisor é o executor principal do planejamento do processo. Ele inicia, 

monitira e se necessário termina os processos, podendo executar várias CPU's em 

rede. Para iniciar as fases utiliza uma sequência pré-estabelecida pelo cenário 
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adotado. Deste modo, o cenário tem que ser adotado pelo usuário antes do início 

do trabalho com o sistema; 

- o cenário descreve em qual sequência as funções ou sub-funções devem ser 

ativadas, descrevendo também quais as funções que podem ser feitas em paralelo e 

quais as ações tomadas no caso de uma delas terminar anormalmente. Pode-se usar 

vários cenários que adotam como linguagem a SSL - "Scenario Specification 

Language". 

V ale ressaltar que a linguagem S SL é responsável pela especificação das 

seguintes condições: 

- início de uma fase; 

- fluxo de entrada e saída de dados para fase; 

- início sequencial do número de fases; 

- início em paralelo do número de fases; 

- início paralelo ou os instantes múltiplos de cada fase com diferentes dados de 

entrada; 

- "sub-cenário" e como chamá-lo; 

erros e excessões de transmissão. 

• MÓDULOS DO SISTEMA 

a) Funções Tecnológicas (6 módulos): 

- MTS: Seleção de máquinas-ferramentas 

J&F: Seleção de matriz e fixação 

lv1Jvf: Seleção de métodos de usinagem e sequências 

- TS: Seleção de ferramentas de corte 

- CC: Cálculo de condições de corte e caminho de ferramentas 

- P L: Planejamento da capacidade 
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b) Funções Geométricas (4 módulos): 

- C!: Interfaceamento com sistemas CAD/CAM 

- VE: Volume editor 

- GPM: Especificação de modelos de produtos 

- FR: Reconhecimento de features 

- NC: Geração de programas CN 

A interface com sistemas CAD é realizada pelos módulos GPM (responsável 

pelo reconhecimento dos features), VE (usado para criar, editar e manipular os 

modelos GPM) e FR (que extrai "features" geométricos e tecnológicos e seus 

parâmetros do modelo GPM). 

Os "features" são entendidos como alguns padrões que podem ser 

recuperados da base de dados ("features" de usinagem, "features" de tolerância e os 

"features" de fixação) A definição destes "features" se dá através do uso de uma 

linguagem especial de descrição de features, que entendem modelos geométricos B

rep. 

O módulo NC, combina e reorganiza os caminhos de ferramentas gerados pelo 

módulo CC dentro de um ou mais arquivos fonte (APT, COMPACT ll). 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

O PART foi desenvolvido em plataforma DEC Station, rodando em DEC 

Windows com interface padronizada. Ele acessa uma base de dados relaciona! V AX

RDB através de SQL. 
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